
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat doe jij het liefst als je vrij bent? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Deze hele serie werkt toe richting pasen. Denk met elkaar na wie je de komende weken uit kunt nodig en vervolgens ook voor de Musical.  

HEARTBEAT 
Jezus zegt: “Ik ben het licht”. Dit waren niet zomaar woorden die hij op een willekeurig moment uitsprak. Jezus deed deze uitspraak aan 
het einde van het loofhuttenfeest. Tijdens dit feest herinneren de Joden de uittocht uit Egypte en Gods voortdurende aanwezigheid in de 
vorm van een wolkkolom en vuur. Tijdens het feest werden bij de tempel enorme kandelaars aangestoken. Het licht van deze kandelaren 

was te zien in heel de stad. Toen het feest afliep en de kandelaren weer werden weggehaald deed Jezus deze uitspraak. Hiermee zei Jezus 
dat hij hetgeen is wat de mensen nodig hadden en waar ze naar verlangden. Jezus wil ook vandaag nog een licht schijnen in ons leven, 

waardoor we eeuwig leven, waarheid en vreugde ontvangen.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

VOOR ZICHT & RICHTING 
We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. 

 Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood.  
Jesaja 59:10-11 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 
Psalm 119:105  De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 
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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 het licht 



OM TE (OVER)LEVEN 
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 

Johannes 11:25 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

VOOR VREUGDE 
… want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 

Nehemia 8:10 De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

OM ECHTE VRIJHEID TE KUNNEN ERVAREN 

BRENG DINGEN IN HET LICHT OF WEES EEN LICHT VOOR ANDEREN! 
Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht.  

Maar voor u is het donker niet donker. Voor u is de nacht net zo licht als de dag. 
Psalm 139:11-12 De Bijbel - Bijbel in Gewone Taal  

 

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 doet licht met jou? 

# Jezus zegt dat Hij het licht is. Wat uit de message gaf je een nieuw perspectief van Jezus? 

# God heeft ons het vermogen gegeven om dingen aan het licht te brengen. Dit geeft echte vrijheid, want je zit niet meer gevangen in een 
specifieke gedachte of gebeurtenis uit het verleden die je voor jezelf houdt. Welk gebied in je leven heeft Jezus’ licht nodig? Vertel er over 

en breng het in gebed bij Hem.  

# Jezus brengt licht in ons leven, zodat we een licht voor anderen kunnen zijn. Hoe kun jij een licht voor anderen zijn? Vertel specifiek wat 
je van plan bent. 

 

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 
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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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