
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waarin is voor jou het onmogelijke mogelijk geworden? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Denk samen na over hoe jullie nieuwe bezoekers in de celebration een warm welkom kunnen geven.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

ALLES IS MOGELIJK VOOR GOD 

Want voor God is niets onmogelijk.  
Lukas 1:137 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

VERANDER JE DENKEN 
  

Wij willen dat Jezus naar onze omstandigheden komt, maar Jezus wil dat we naar Hem toekomen 

MET GELOOF IS ALLES MOGELIJK 

Ik verzeker jullie: Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!”, 
en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. 

Mattheus 17:20 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

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  
OPEN TOPIC - Niets is onmogelijk 



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. 

# Waarin vind jij het lastig om werkelijk te geloven dat bij God alles mogelijk is? 

# Vaak proberen we Jezus in onze figuurlijke doos te krijgen. Waarin heb jij dat geprobeerd? Wat was het resultaat? 

# Hoe kun je een stap buiten je comfort zone zetten? Wat is dat praktisch voor jou op dit moment? 

# Hoe kun je meer leven vanuit het principe dat voor God niets onmogelijk is? 
 

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 

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