
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat is jouw wens voor de toekomst? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Wat kunnen jullie doen om nieuwe mensen te leren kennen? 

 

HEARTBEAT 
Wie of wat bepaalt jouw waardes? Jijzelf, jouw moeder, de cultuur, jouw vriend of vriendin? Of kies jij ervoor je leven te baseren op Gods 

waarden? Wij kunnen zelf onze toekomst vormgeven door onze waardes te kiezen! 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

De Bijbel – Deuteronomium 30:15-16 BGT Vandaag laat ik jullie kiezen. Je kunt kiezen tussen leven en dood, tussen goed en 
kwaad.Vandaag heb ik jullie de wetten en regels gegeven van de Heer, jullie God. Ik heb gezegd dat jullie je daaraan moeten houden.  

Jullie moeten doen wat de Heer vraagt. En jullie moeten hem liefhebben. Als jullie dat doen, dan kiezen jullie voor het leven. Dan zullen 
jullie een goed leven hebben, en veel kinderen krijgen. De Heer, je God, zal jullie rijk 

 en gelukkig maken in het land dat jullie in bezit gaan nemen. 

De Bijbel – Deuteronomium 30:15-16 BGT Maar stel dat jullie je tegen de Heer verzetten en hem niet willen gehoorzamen. En stel dat jullie 
andere goden gaan vereren.Dan weet ik nu al zeker dat jullie moeten sterven. Dan zullen jullie maar kort leven in het land aan de overkant 

van de Jordaan. Ik laat jullie vandaag dus kiezen tussen leven en dood, tussen beloning en straf. De hemel en de aarde horen wat ik zeg: 
Kies voor het leven! Kies voor jullie toekomst, en voor de toekomst van je kinderen! 

K E R K  N I E U W  E R V A R E N

INDELING VAN DE SMALLGROUP TIJD 

HET IJS BREKEN | ⏱  20 minuten 
Bespreek met elkaar hoe je week was en gebruik zonodig de ijsbreker 

om gesprekken op gang te brengen. Sommige 
smallgroups hebben de gewoonte om regelmatig met elkaar 

te eten voor aanvang van de smallgroup. Gebruik die tijd dan om het 
ijs te breken. 

VIP LIFESTYLE  | ⏱  20-30 minuten 
Gebruik deze tijd om samen na te denken over hoe jullie als 

groep VIP uitjes kunnen organiseren. Bid voor de mensen 
waarvan je hoopt dat ze Jezus zullen leren kennen. Ga na wie jullie 

kunnen uitnodigen voor een celebration. 

VERDIEPING & TOEPASSING  | ⏱  40-60 minuten 
Behandel de vragen die zijn opgesteld naar aanleiding van de 

message. Bij een grote groep kan ervoor gekozen worden om op te 
splitsen in kleinere groepjes. 

S M A L LG R O U P  P R O G R A M M A  
CREATE YOUR FUTURE - Kies jouw waardes 



De Bijbel – Hebreeën 11:24-28 BGT Ook Mozes zelf had een groot geloof. Hij woonde bij de dochter van de farao. Maar toen hij een 
volwassen man was, wilde hij haar zoon niet meer zijn. Hij had in Egypte in grote rijkdom kunnen leven, en tijdens zijn leven kunnen 

genieten van verkeerde dingen. Maar hij wilde liever net zo slecht behandeld worden als het volk van God.  
Hij verlangde namelijk naar de beloning die God aan de mensen zou geven, de ware rijkdom.  

En hij wist dat hij daarvoor moest lijden, zoals ook Jezus Christus later zou lijden. 

KEUZES DIE JE LEVEN VORM GEVEN 

WIJGER ANDEREN TE LATEN BEPALEN WIE JIJ BENT 

De Bijbel – Hebreeën 11:24 BGT Ook Mozes zelf had een groot geloof. Hij woonde bij de dochter van de farao. Maar toen hij een volwassen 
man was, wilde hij haar zoon niet meer zijn.  

De Bijbel – Romeinen 12:2 BGT Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de 
wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is. 

De Bijbel – Jeremia 29:11 NBV Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,  
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

KIES PIJN OP DE KORTE TERMIJN OM OP DE LANGE TERMIJN WINST TE BEHALEN  

De Bijbel – Hebreeën 11:25 BGT Hij had in Egypte in grote rijkdom kunnen leven, en tijdens zijn leven kunnen  
genieten van verkeerde dingen. Maar hij wilde liever net zo slecht behandeld worden als het volk van God. 

GOD GEBRUIKT PIJN OM MIJ TE LATEN GROEIEN 

De Bijbel – Romeinen 5:3-4 NBV En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende,  
omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 

GOD ZAL ME IN DE HEMEL BELONEN 

De Bijbel – 2 Korintiërs 4:17 BGT De moeilijkheden die we meemaken, gaan voorbij. Die zijn niet belangrijk.  
Maar ze brengen ons iets wat juist wel belangrijk is: het eeuwige leven bij God. 

KIES WAT GOD BELANGRIJK VINDT, NIET WAT DE CULTUUR BELANGRIJK VINDT 

De Bijbel – Hebreeën 11:27 BGT Hij verlangde namelijk naar de beloning die God aan de mensen zou geven, de ware rijkdom. 

WAT DE WERELD BELANGRIJK VINDT 
Populariteit, prestige, macht.  

Plezier  
Bezittingen 

De Bijbel – 1 Johannes 2:17 BGT De wereld gaat voorbij. En ook het verlangen naar dingen in de wereld gaat voorbij. Maar wie doet wat God 
wil, zal eeuwig leven. 

WAT GOD BELANGRIJK VINDT 
Gods plan is belangrijker dan populariteit 

Mensen zijn belangrijker dan plezier 
 Gemoedsrust is belangrijker dan bezittingen 

KIES GELOOF, NIET ANGST 

De Bijbel – Hebreeën 11:28 BGT Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. 

De Bijbel – Galaten 2:16 BGT Maar wij weten: God redt mensen alleen omdat ze geloven in Jezus Christus. En niet omdat ze zich aan de 
Joodse wet houden. Daarom zijn ook wij in Jezus Christus gaan geloven. En daardoor ziet God ons niet langer als slechte mensen. 

K E R K  N I E U W  E R V A R E N



 
SMALLGROUP QUESTIONS  💬  

Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om gesprekken op gang te brengen. Bepaal zelf welke vragen voor jouw groep of 
specifieke personen van toepassing zijn. 

# Wat vind je ervan dat God jou de mogelijkheid heeft gegeven om keuzes te maken? 

# Hoe kun je er voor zorgen dat je echt je eigen keuzes maakt in plaats van dat anderen de keuzes voor jouw maken? 

# Hoe kun je weten wat God voor jou belangrijk vindt? 

# Welke uitdaging ligt voor jouw voeten die bepalend is voor jouw toekomst? 

# Bid voor elkaar en vraag God ieders roeping de komende tijd duidelijk te maken. 
 

ICF SERIES & EVENTS  📆  

Communiceer & promoot regelmatig de verschillende ICF Series & Events.  
Deze momenten helpen jouw smallgroup leden te groeien in hun relatie met God.  

SERIE - CREATE YOUR FUTURE 
06.01 Kies jouw waardes 
13.01 Kies jouw richting 

20.01 Kies het juiste team 
27.01 Maak de juiste keuzes 

COACHING - FEEDBACK - HULP?  

Neem contact op met een van de smallgroup coaches, als je coaching nodig hebt, feedback wilt of een vraag hebt.  

ICF LEIDEN - MANNEN GROEPEN 
Jos Keur 

jos.keur@icf-leiden.nl  

ICF LEIDEN - VROUWEN GROEPEN 
Wendy Keur 

wendy.keur@icf-leiden.nl  

ICF LEIDEN - GEMENGDE GROEPEN 
Wendy Keur 

wendy.keur@icf-leiden.nl  

ICF LEIDEN - INTERNATIONALS 
Esther Westera 

esther.westera@icf-leiden.nl 
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