
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat zou jij graag nog willen bereiken in je leven? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Wie zou jij graag bij Jezus willen brengen? Wat zou een volgende stap kunnen zijn? 

HEARTBEAT 
Noach kreeg een opdracht van God en ondanks dat niemand zijn doel begreep, luisterde hij naar God en deed hij van God van hem vroeg. 

Noach koos ervoor om tegen de cultuur in te gaan en naar God te luisteren, in plaats van naar stemmen die hem aan het twijfelen 
brachten. Ook koos Noach ervoor om te doen wat God van hem vroeg en niet op te geven, zelfs niet na jaren van het bouwen van de ark. In 
een tijd dat niemand ooit een boot of regen had gezien, bleef Noach trouw en bereikte hij zijn doel. De vraag is of ook jij en ik ervoor kiezen 

ons niet te laten afleiden door de cultuur, stemmen van twijfel, verleidelijke omwegen en ontmoedigende vertragingen.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

KEUZES DIE ONS HELPEN GODS PLAN VOOR ONS LEVEN TE VERVULLEN 

DURF ANDERS TE ZIJN DAN DE CULTUUR 
Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen 

om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. 
De Bijbel - Genesis 6:9-10 BGT 

In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht.  
Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde. 

De Bijbel - Genesis 6:11-12 NBV 
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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  
BEST OF SUMMER - Wanneer  niemand jouw doel begrijpt 



De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.  
Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.  

De Bijbel - Genesis 6:5-6 NBV 

De Mensenzoon zal onverwacht komen. Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach.  
De Bijbel - Lukas 17:26 NBV 

Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach. 
De Bijbel - Genesis 6:8 BGT 

Toen zei de Heer tegen Noach: ‘Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet 
jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. 

De Bijbel - Genesis 7:1 BGT 

LUISTER NAAR GOD, NIET NAAR STEMMEN DIE JE DOEN TWIJFELEN 
Ook Noach had een groot geloof. God vertelde aan Noach dat hij de wereld zou straffen met een grote overstroming. Daar was nog niets 

van te zien. Maar Noach gehoorzaamde God, en bouwde een boot om zijn gezin te redden. Noach werd gered omdat hij geloofde. Hij 
vertelde aan de andere mensen dat God de wereld zou straffen, maar ze luisterden niet. 

De Bijbel - Hebreeën 11:7 BGT 

Abrahams vrouw Sara kon geen kinderen krijgen en Abraham was al oud. Maar omdat Abraham een groot geloof had, kon hij toch vader 
worden. Want God had hem nakomelingen beloofd, en Abraham vertrouwde op God.  

De Bijbel - Hebreeën 11:11 BGT 

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 
De Bijbel - 2 Korintiërs 4:18 NBV 

Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te 
vernietigen; alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en 

de vrouwen van je zonen.  
De Bijbel - Genesis 6:17-18 NBV 

DOE WAT GOD VAN JE VRAAGT 
Toen zei de Heer tegen Noach: ‘Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet 

jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. Neem ook dieren mee. Zeven paar van alle reine dieren, steeds een mannetje en een 
vrouwtje. En één paar van alle onreine dieren, ook een mannetje en een vrouwtje. Je moet ook zeven paar van alle vogels meenemen, 

mannetjes en vrouwtjes. Dan kunnen ze weer jongen krijgen en dan komen er weer veel vogels op de aarde. Over zeven dagen zal ik het 
laten regenen. Dan blijft het veertig dagen en veertig nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde vernietigen. Alles wat er bestaat, alles 

wat ik gemaakt heb.’ Noach deed alles precies zoals de Heer gezegd had. 
De Bijbel - Genesis 7:1-5 BGT 

Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze heetten Sem, Cham en Jafet. Noach was anders dan de mensen 
om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. 

De Bijbel - Genesis 6:9-10 BGT 

GEEF NOOIT OP 
Ook Noach had een groot geloof. God vertelde aan Noach dat hij de wereld zou straffen met een grote overstroming. Daar was nog niets 

van te zien. Maar Noach gehoorzaamde God, en bouwde een boot om zijn gezin te redden. Noach werd gered omdat hij geloofde. Hij 
vertelde aan de andere mensen dat God de wereld zou straffen, maar ze luisterden niet. 

De Bijbel - Hebreeën 11:7 BGT 

Laten we daarom steeds het goede blijven doen, en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt.  
De Bijbel - Galaten 6:9 

Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach. 
De Bijbel - Genesis 6:8 BGT 
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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. 

# Noach durfde anders te zijn dan de cultuur waarin hij leefde. Waarin ben je zelf anders dan de mensen om jou heen? 

# Wanneer vind je het lastig om tegen de stroom in de gaan? 

# De duivel doet er alles aan om ons te laten twijfelen. Hij zet kleine vraagtekentjes bij ons leven. Welke vraagtekens zet hij bij jouw doel? 

# Hoe kun je er voor zorgen dat je niet tegengehouden wordt door de twijfels? 

# Welke twijfel moet je vandaag nog uit je leven bannen? 

# Wat heeft God je duidelijk gemaakt en moet je nog toepassen? Neem vandaag een volgende stap hierin en bid hiervoor. 

 

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 - BEST OF SUMMER 
26.05 Wanneer een tegenslag niet jouw schuld is 

21. 07 Wanneer niemand jouw doel begrijpt 
28.07 Wanneer tegenslag je angstig maakt 

04.08 Wanneer je het liefst zou willen opgeven 
11.08 Wanneer een tegenslag je emotioneel leegzuigt 

18.08 Wanneer je tegenslagen hebt op werk 
                  25.08 Als het te laat lijkt voor een comeback  
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COACHING - FEEDBACK - HULP?  

FNEEM 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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