
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat is jouw lievelingsdier? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Deel met elkaar jullie ervaringen met #Jesus. Welke bijzondere gesprekken heeft het je tot nu toe opgeleverd? 

HEARTBEAT 
Jezus zegt dat hij onze herder is. Dat betekent dat wij zijn schapen zijn. We hebben inderdaad veel overeenkomsten met schapen: net als 
schapen verdwalen wij makkelijk, zijn we weerloos, koppig en kunnen we niet veel last dragen. Dat is waarom we een goede herder nodig 
hebben als Jezus die ons verzorgt, leidt, beschermt en die ons bij naam kent. Kortom: een goede herder geeft jou alles wat je nodig heeft 

en dat is precies wat Jezus voor jou wil doen!   

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Johannes 6:26-58 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

BEN JE EEN SCHAAP OF EEN EZEL? 
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.  

Johannes 10:11 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

SCHAPEN VERDWALEN MAKKELIJK 
SCHAPEN ZIJN WEERLOOS 

SCHAPEN ZIJN KOPPIG 
SCHAPEN ZIJN GEEN PAKDIEREN 
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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  
#JESUS - Ik ben de herder 



JEZUS WIL JOUW VERZORGER ZIJN 

EEN GOEDE HERDER VERZORGT JE 
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 

hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 
Psalm 23:2 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

EEN GOEDE HERDER LEIDT JE  
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 

Psalm 23:3 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 
Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.  

Johannes 10:3-4 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

EEN GOEDE HERDER KENT ZIJN SCHAPEN BIJ NAAM 

EEN GOEDE HERDER BESCHERMT JE 
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan 

tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

Psalm 23:4-6 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

GOD MAAKTE JE OM VAN HET LEVEN TE GENIETEN EN OM IETS BIJ TE DRAGEN 
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan 

was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil 
sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven.  

Lukas 10:1-3 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

WE HEBBEN JEZUS NODIG ALS HERDER 

LAAT JEZUS’ LIEFDE TOE WAAR HIJ HET NODIG HEBT 
Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn 
achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op 
zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het 

schaap gevonden dat verdwaald was. 
Lukas 14:4-6 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

 

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. 

# Welk kenmerk van een schaap herken je in jezelf? 

# Jezus zegt: “Ik ben de goede herder”. Wat vind jij  ervan dat Jezus jouw herder wil zijn? 

# Deuren zijn kansen in het leven. Als we de herder (Jezus) volgen gaan er deuren open die anders niet open zouden gaan. Welke deuren 
zijn er bij jou de laatste tijd geopend? 

# Op welke manier kun je Jezus nog meer volgen? Welk terrein in je leven wil je aan Hem geven? 

# Hoe kun jij zelf een herder voor anderen worden? 
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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 - #JESUS 
10.03 Ik ben het brood 
17.03 Ik ben de herder 
24.03 Ik ben het licht 
31.03 Ik ben de weg 
07.04 Ik ben de deur 

14.04 Ik ben de wijnstok 

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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