
De Goedheid van God

Hieronder staan twee teksten over Gods goedheid, één uit het oude testament, Deut 
8, en één uit het nieuwe testament, 1 Peter 1. De kringleiders mogen zelf uitkiezen 
hoe ze het beste de studie willen verdelen. Er zijn een aantal mogelijkheden: 

1. Lees gezamenlijk de twee stukken door. Verdeel hier na de twee delen over 
twee groepen in de kring. Laat iedere groep hun eigen stuk grondig doorlezen 
en manuscripten. Iedere groep kan de vragen bespreken tot de kern van de 
tekst is gevonden. Laat hierna de twee groepen samen komen en leg kort aan
elkaar de kern van de tekst uit. Bespreek en vergelijk de vragen. 

2. Kies één tekst om te manuscripten
3. Behandel gezamenlijk de eerste tekst de ene week en de tweede tekst de 

tweede week. 

Deut. 8: Vergeet in voorspoed de HEER niet 

1 Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, 

in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft 

beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw 

God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht 

laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: 

gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u 

honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en 

uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood 

alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 4 Veertig jaar lang 

raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat ieder van u dan

beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6 Leef 

daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor 

hem te tonen. 

7 Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, 

bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8 een land

van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land 

van olijven en honing, 9 een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar 

waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het gesteente en 



waar u koper delft uit de bergen. 10 Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de 

HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. 11 Zorg ervoor dat 

u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag 

voorhoud, zou veronachtzamen. 12 Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen 

bouwt om in te wonen, 13 wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten 

krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, 14 mag u 

daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten. Was hij het niet 

die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; 15 die u veilig door die grote, 

verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te vinden is en waar 

giftige slangen en schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de 

steenharde rots; 16 die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw 

voorouders nog nooit hadden gezien – en dat alles om u zijn macht te laten voelen 

en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen? 17 En dan zou u 

bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!? 18 Nee, u

moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te 

verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft 

beloofd, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan. 

19 Maar als u de HEER, uw God, toch vergeet en achter andere goden aan loopt, ze 

vereert en voor ze neerknielt – ik waarschuw u op voorhand dat u dan zeker zult 

omkomen. 20 Het zal u net zo vergaan als de volken die de HEER ter wille van u 

uitroeit: u zult omkomen omdat u niet naar hem hebt geluisterd. 

Observatie Vragen:
1. Welke werkwoorden en welke (persoonlijk voornaam-)woorden komen vaak 

voor?
2. Zijn er woorden of zinnen de herhaald worden?
3. Welke lijnen kun je hierdoor ontdekken?

Interpretatie Vragen:
4. Wat is het slot, de kern van dit stuk tekst?



5. Schrijf alle vragen/onduidelijke stukken tekst op. Bespreek de vragen met de 
groep; kies een of twee vragen uit om dieper over na te denken.

Toepassings Vragen:
6. Wat zijn voorbeelden van Gods goedheid voor jou?
7. Wat zegt de tekst over de relatie tussen Vader en kind?
8. Wat zijn de beloftes van God?
9. Herken je ook in je eigen leven wat je in vs. 12, 13.17 leest? En vers 14-16?
10.Hoe kan ik me er in het dagelijkse leven meer van bewust zijn dat ik zoveel 

zegeningen van God hebt gekregen en dat ik voor Hem en door Zijn kracht 
leef?

1 Petrus 1: 3-25

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van 

Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door 

Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, 

ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde 

van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu 

tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de 

echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch 

ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus 

Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en

zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse 

vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze 

profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te 

stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen 

werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods 

luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf

bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het



evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel 

werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 

  13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw 

hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten 

waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een 

leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat

immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 

  17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien 

des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag 

voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of 

goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 

maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al 

voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het 

einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem 

uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens 

hoop is op God. 

    22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht

van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met 

een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar 

uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24 ‘De mens is 

als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem 

valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het 

evangelie dat u verkondigd is. 



Observatie Vragen:
1. Welke werkwoorden en (persoonlijk voornaam-)woorden komen vaak voor?
2. Zijn er woorden of zinnen de herhaald worden?
3. Welke lijnen kun je hierdoor ontdekken?
4. Wat valt je verder in deze tekst op? Leg uit.

Interpretatie Vragen:
5. Wat is de kern van dit stuk tekst?
6. Zijn er vragen over de tekst die je niet snapt? Schrijf ze op, bespreek de 

vragen met elkaar en kies een of twee vragen uit om verder de diepte in te 
gaan.

Toepassings Vragen:
7. Wat zijn voorbeelden van Gods goedheid voor jou
8. Wat zegt de tekst over de relatie tussen Vader en kind?
9. Wat zijn de beloftes van God?
10.  Lees vers 13. Waarom is dit nodig? Welk voordeel levert dit op? Hoe kan ik in

mijn dagelijkse leven meer zo leven?

Suggesties voor liederen:
- God is goed (nr. 83 ichthusbundel)
- Refiners Fire 


