
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat was jouw grappigste gedachte de afgelopen week? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Bedenk met elkaar manieren om als groep met nieuwe mensen in contact te komen. 

HEARTBEAT 
We voeren allemaal een gevecht in ons hoofd, in onze gedachten. Wat we denken heeft grote invloed op ons leven. Ons leven beweegt zich 

altijd in de richting van onze sterkste gedachten. We moeten dus bewust zijn van wat we denken, zodat we kunnen vaststellen welke 
gedachten voor ons werken en welke gedachten tegen ons werken. Als we weten welke gedachte ons het meest tegenhoudt,  kunnen we 

Gods waarheid tegenover deze gedachte zetten en het gevecht in ons hoofd winnen.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Ook al leven we in de wereld, we strijden niet met de middelen van de wereld. Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van aardse, 
maar van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen. We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt 

opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus. 
2 Korintiërs 10:3-5 De Bijbel - Groot Nieuws Bijbel  

JE LEVEN BEWEEGT ZICH ALTIJD IN DE RICHTING VAN JE STERKSTE GEDACHTEN 

DENK NA WAAROVER JIJ NADENKT 
Bezorgd versus vredig 

Negatief versus positief  
Werelds versus eeuwig 

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  
#MASTERMIND - Het gevecht in je hoofd winnen 



IDENTIFICEER DE GEDACHTE DIE JOU HET MEEST TEGENHOUDT 

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken.  
Romeinen 12:2 De Bijbel - Het Boek  

BENOEM DE WAARHEID DIE DIE LEUGEN MET DE GROND GELIJK MAAKT 

Ook al leven we in de wereld, we strijden niet met de middelen van de wereld. Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van aardse, 
maar van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen.  

2 Korintiërs 10:3-4 De Bijbel - Groot Nieuws Bijbel  

 

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. 

# Hoe kijk jij naar jouw gedachten? Wat vind je ervan? 

# Hoe vaker we iets denken, hoe groter de gedachte wordt. Hoe herken jij dit in je eigen leven? 

# Wat is de nummer een gedachte die jij op dit moment het meest beperkt of tegenhoudt? 

# De waarheid (bijbel) helpt ons om scherper naar onze gedachten te kijken. Welke waarheid zou jij meer moeten omarmen? 

# Welke gedachte wil jij vandaag bij Jezus brengen, om stap voor stap de takken van die gedachte weg te breken? Bid hier met elkaar voor.  

 

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 
28.04 Het gevecht in je hoofd overwinnen 

05.05 Je gedachten trainen  
12.05 Anders denken 

19.05 Gods vrede 

COACHING - FEEDBACK - HULP?  

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

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



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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