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VAN WIE IS JOUW HART? 

 NETGROUP 
Bovenstaande is een getuigenis die 

één van jullie vertelde tijdens de outre-

ach van TS in Mission afgelopen kerst-

vakantie. 

→  Hoe kijk jij terug op TS in Mission? Wat 

heb je geleerd van God? Hoe heb je God 

zien bewegen? 

De True Story laat ons iets krachtigs zien: 

de tiener die dit deelde voelde zich eerst 

ontmoedigd. Maar door de volharding, het 

blijven proberen, kwam er toch een ope-

ning. En wat blijkt later? Diezelfde man had 

gebeden voor een teken als deze om zo 

erachter te komen dat God er wel écht is! 

→  Voel jij je ook weleens ontmoedigd? 

(Tijdens TS in Mission, of op andere mo-

menten) Zag je vervolgens ook hoe God 

trouw bleef en Hij de situatie ten goe-

de gebruikte en de situatie in Zijn hand 

had?

→  Zo ja, waarin zag je dat? 

→  Zo niet, no worries! Soms weten we 

niet hoe God iets gebruikt of wat de uit-

komst is. Maar wat we mogen weten is 

dat God trouw is, Zijn woord houdt en 

Zijn beloftes nakomt aan iedereen die 

Hem liefheeft. (Deuteronomium 7:9) 

Tijdens de Mainhall sprak de spreker over 

de vraag: ‘Van wie is jouw hart?’. Met deze 

Big Adventure willen we daar verder op in 

gaan. Bid samen voordat je je tijd met God 

begint. Bid dat Hij tot je mag spreken, en 

dat God deze tijd gebruikt om jullie op te 

bouwen. 

BIG ADVENTURE 
Voordat je begint met de Bijbelstu-

die gaan we eerst een korte oefening 

doen. Bid of God je wil laten zien wat er 

werkelijk in je hart omgaat.  

OEFENING:

→  Pak een leeg A4 papiertje en een pen 

→ Teken hierop een groot hart 

→  Lees hieronder wat vervolgens de be-

doeling is:

→ Je gaat hokjes in het hart tekenen: 

→  Elk hokje staat voor iets wat een rol 

speelt in jouw leven en dus plek inneemt 

in je hart, bijvoorbeeld: school, familie, 

vrienden, werk, hobby’s, God, sport, so-

cial media, stille tijd, etc. 

→  Elk hokje kan je een andere grootte ge-

ven: hoe groter het hokje hoe meer tijd 

je eraan besteed en hoe grotere plek 

het inneemt in je hart. 

→  Ga nu doen wat hierboven geschreven 

staat. Zorg dat de hokjes zo groot zijn dat 

je hart uiteindelijk gevuld is met hokjes. 

→  Wat valt je op als je dit ziet? 

Tijdens In Mission was de kernvraag; ‘Van 

wie is jouw hart?’. Als je zelf een levend 

getuigenis wilt zijn, laat je namelijk eigen-

lijk Gods hart zien. Maar daarvoor moet 

jouw hart wel verbonden zijn aan het hart 

van God. 

→ Lees Psalm 63 

→ Wat valt je op als je deze psalm leest?

David schreef deze psalm toen hij in de 

woestijn was (v1). David begint met God 

aan te roepen en te zeggen dat zijn ziel 

naar God smacht (=verlangen). Vervol-

gens herinnert hij zich eraan dat hij God 

heeft gezien, en dat hij heeft ervaren dat 

Gods liefde meer waard is dan het leven 

zelf. Tijdens de Throneroom deelde ie-

mand van het gebedsteam dat je wellicht 

ooit je hart aan God hebt gegeven, je 

hebt geproefd van wie Hij is. Of zoals Da-

vid zingt: dat je juichte in de schaduw van 

Gods vleugels, je aan God gehecht voelde 

en ervaarde dat Zijn rechterhand je vast 

houdt (v8-9). Maar dat dat nu wellicht niet 

meer zo is, dat je hart niet meer volledig 

aan God is toevertrouwd en je wellicht Zijn 

rechterhand niet meer voelt. En dat te-

rugkeren soms schaamtevol kan zijn, eng, 

omdat je bang bent voor veroordeling. Of 
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‘Nou! De meneer wilde helemaal niet met ons praten, hij had geen tijd en had er 

ook geen zin in… maar, toen veranderde er iets… Wij bleven toch doorpraten en de 

meneer ging stilstaan. We raakten in gesprek en we mochten vertellen over God, 

wie Hij is, dat Hij bestaat en leeft! En aan het einde van het gesprek gaf de man 

uiteindelijk aan: ‘’Voordat ik vanmiddag vanuit huis vertrok bad ik tot God en vroeg 

of ik eindelijk een teken mocht ontvangen, en nu sta ik hier met jullie te praten…’’.’ 



dat het je wellicht gewoon ontgaat. 

→  Hoe is dat voor jou? Heb je je hart en je 

leven ooit aan God gegeven? Bewust 

voor Hem gekozen? 

→  Waar ben je nu in je geloof ten opzichte 

van dat moment? Nog steeds dichtbij 

God? Of juist weer verder van God af? 

Ben je vol verlangen? Of staat je geloof 

op een laag pitje? 

→  Of als je nog nooit gekozen hebt voor 

God; waarom niet? Welke twijfels heb je? 

Breng al je gedachtes bij God. Wellicht 

helpt het je om ze op te schrijven, of om ze 

uit te tekenen. Deel met God wat je bezig 

houdt. Vraag Hem of je Zijn roep steeds 

weer opnieuw mag horen, zodat je mag 

ervaren dat God er is. 

Door zo met God in gesprek te gaan bouw 

je aan je relatie met Hem. Weet je nog wat 

de spreker ook zei? Het is niet iets ratio-

neels (= iets van het hoofd), maar je om-

gang met God hoort relationeel te zijn (= 

ontstaan vanuit relatie). Je kunt de woor-

den van God kennen, maar ken je de God 

van het woord? 

De Bijbel zegt dat we ons moeten bekeren 

en ons leven aan God moeten geven (Vb: 

Handelingen 3:16, Mattheüs 4:17, Zacharia 

1:3). Het lijkt misschien dat dit een éénma-

lig moment is. Maar eigenlijk betekent be-

keren je omkeren naar God. En dat is iets 

waar we elke dag opnieuw weer voor moe-

ten kiezen. Wil jij deze keuze ook maken?  

 

De oefening aan het begin van de Big Ad-

venture gaan we nog een keer doen: 

→  Teken opnieuw een groot hart 

→  Deel je hart alleen nu in hoe je hem graag 

zou willen zien. Dus niet hoe de realiteit is, 

maar wat je verlangt. 

BACK TO YOUR GROUP 
Deel met elkaar wat deze studie met 

jou heeft gedaan. Wat is blijven han-

gen? Wat was je antwoord op de laat-

ste vraag: wil je je bekeren tot God? 

Deel vervolgens de twee harten die jullie 

hebben getekend; zie je verschil in het 

eerste hart in vergelijking met het tweede 

hart? Hoe zou dat komen? 

Good to know! Het is om goed om van het 

verkeerde, dat wat je afleidt van God, wat 
leeft in je hart afscheid te nemen. Maar 

niet alles wat in je hart leeft is verkeerd. 

Het gaat erom dat je een goede balans 

vindt en dat je hart daarin gericht is op 

Jezus. 

‘De wereld moet nog zien wat God zal 

doen met een man of vrouw die volle-

dig toegewijd is aan God.’ – een quote 

van Henry Varley die tijdens de preek is 

gedeeld. 

→  Ben jij iemand die volledig toegewijd aan 

God leeft? 

→  Wil je volledig toegewijd aan God leven?

→  Wat verandert er in jouw leven wanneer 

jouw antwoord ‘ja’ is? Wat ga je doen om 

daar actief mee aan de slag te gaan?

Neem de tijd om voor elkaar te bidden. 

Vraag aan elkaar wat jullie nodig hebben in 

het verlangen wat je hebt in je relatie met 

God. Vraag om de Heilige Geest, dat Hij 

jullie zal omringen en, mocht je dat willen, 

Hij je zal vullen en Gods hartsverlangen 

in je zal leggen: dat je God meer en meer 

leert kennen en Hem mag aanschouwen. 

In de digging deeper van december ston-

den een aantal tips om dichtbij God te le-

ven en zo een levend getuigenis kan zijn. 

Pak deze de komende tijd er weer eens bij. 

En bedenk hoe je tip 3 met elkaar meer en 

meer in praktijk kunt brengen. 

DIGGING DEEPER 
De stof van deze Big Adventure is best 

uitdagend. Je hart aan God toewijden 

is levensveranderd en de keuze is niet 

goedkoop. Ook al kost het natuur-

lijk geen geld, het kost zeker wel wat: 

sommige dingen moet je mee stoppen, 

andere dingen juist meer gaan doen. 

Soms moet je je leven radicaal veran-

deren. Maar wat houdt dat dan in? 

In de bijbel zien we veel verhalen dat God 

aan ons als mensen vraagt om Hem te 

vertrouwen en te gehoorzamen. 

→  Ken jij zo’n bijbelverhaal waarin God ie-

mand iets opdraagt? Als even niks in 

je opkomt kan je bijvoorbeeld denken 

aan het verhaal waar Abraham zijn zoon 

moest offeren (Genesis 22) of aan Jona 
die naar Ninevé moest gaan (Bijbelboek 

Jona)

→  Zoek dit bijbelverhaal eens op

→  Wat leer je hier over God? Wat leer je 

hier over de mens? 

Het grote verschil hier is dat Abraham 

ervoor kiest God te gehoorzamen, in het 

vertrouwen dat God een uitweg geeft. 

Jona daarentegen vlucht en kiest ervoor 

om expres tegen de wil van God in te gaan. 

→  Als God iets van jou vraagt, luister je dan 

hiernaar of ga je tegen de wil van God 

in? 

Het lijkt misschien een simpele vraag waar 

je snel zal beantwoorden; ‘Ik luister na-

tuurlijk!’. Maar is het echt zo simpel? Wat 

als God vraagt je social media tijd in te rui-

len voor tijd met Hem? Doe je dat ook? Of 

is je schermtijd toch meer dan je stille tijd? 

→  Denk nog eens na over dezelfde vraag: 

Gehoorzaam jij God of ga je tegen Zijn 

wil in? 

Zoals we in de Big Adventure ontdekten is 

het goed om tijd met God te hebben om 

zo aan relatie te bouwen met Hem, de Le-

vende die jou Leven geeft. Neem de ko-

mende tijd de volgende twee vragen mee 

in je tijd met God: 

→  Wat vraagt God aan jou? (Het helpt om 

Gods woord te lezen om deze vraag te 

beantwoorden; Zijn woord is levend en 

spreekt tot op de dag van vandaag te-

gen ons) 

→  Wil jij Jezus volgen en gehoorzamen 

wanneer hij jou vraagt alles los te laten 

en Zijn weg te gaan? Wat is daarin uitda-

gend voor je? 

Bid en dank God op dit moment voor de 

inzichten die Hij je geeft. Bid Hem of je 

Zijn wil steeds duidelijker mag verstaan en 

daar gehoor aan wil geven. Vraag Hem om 

je te helpen in de uitdagingen die daarbij 

komen kijken. 
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ACTIE: 1+1 = 10 TS CREDITS!

TEENSTREET SPRING BREAK
28 APRIL - 1 MEI 2023 // SOMEREN, NEDERLAND

MELD JE NU AAN! WWW.TEENSTREET.NL

Neem jij een vriend(in) mee naar Spring Break die nog nooit bij TeenStreet is geweest? 

Dan ontvangen jullie beiden €10,- aan TeenStreet credits die je kunt besteden op de 

TS-boulevard. Daar haal jij je popcorn, snoep, pannenkoeken, hoodie én mocktails! 

Geef bij het aanmeldformulier de naam van jouw +1 op, dan regelen wij de rest.


