
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat vind jij het mooist van wat God heeft gemaakt? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Hoe kun jij deze zomer gebruiken om nieuwe mensen te leren kennen of om het contact met je huidige VIP’s te versterken? 

HEARTBEAT 
Wat leeft er ten diepste in het hart van God, hoe kunnen wij daar dichterbij komen en samen ervaren wat Hij in ons hart wilt losmaken en 

door ons heen mogelijk wilt maken om de wereld om ons heen positief te veranderen!  
 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest 
zweefde over het water. De Bijbel - Genesis 1:1-2 

DAG 1. LICHT  
DAG 2. LAND EN WATER  

DAG 3. PLANTEN, BLOEMEN, BOMEN 
DAG 4. ZON EN MAAN 

DAG 5. VISSEN EN VOGELS 
DAG 6. DIEREN OP HET LAND & MENSEN 
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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  
OPEN TOPIC - Het hart van God 



# GEMAAKT VOOR RELATIE MET GOD  
Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor 

Hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, 
De Bijbel - Efeziërs 1:4-5 

# MIJN ECHTE IDENTITEIT  
Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis 

geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God.  
De Bijbel 1 Petrus 2:9 BGT 

# RICHTING IN MIJN LEVEN GEVEN 
Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een 

toekomst en nieuwe hoop geven. 
De Bijbel - Jeremia 29:11  

LEVEN IN OVERVLOED 
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 

De Bijbel - Johannes 10:10 NBV 

JEZUS 
JOHANNES 3:17 NBV 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.  

DOOP 
Petrus antwoordde: U moet zich omdraaien tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden 

vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen. 
De Bijbel - Handelingen 2:38  

HELIGE GEEST 
Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest 

wil. 6Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7Onze eigen wil staat vijandig tegenover 
God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.  

8Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 
De Bijbel ROMEINEN 8:5-8 NBV 

AVONDMAAL 
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, 

eet, dit is mijn lichaam.’ 27En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 

 De Bijbel - Mattheus 26:26 NBV 

BIJBEL 
Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven  

en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is.  
Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.  

De Bijbel - 2 timotheus 3:16 

SMALLGROUP  
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar  

thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.  
De Bijbel - Handelingen 2:46 NBV 

TEAM 
Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door.  

De Bijbel - 1 Petrus 4:10 HB 
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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. 

# Wat vind jij het meest fastinerende van hoe God de schepping gemaakt heeft? 

# Waar kun jij het best tot rust komen? 

# Hoe zou jij je relatie met Jezus omschrijven?  

# God accepteert ons helemaal zoals we zijn inclusief onze gebreken. Wat doet dit met jou? Waar zou je zelf minder focus op moeten 
leggen als je weet dat Jezus je volledig accepteert? 

# De doop staat symbool voor de keuze die we van binnen maken om Jezus te accepteren in ons leven en er echt bij te horen. Kijk naar het 
lijstje onder ‘richting in mijn leven’. Waar zou jij een volgende stap in kunnen zetten? 

 

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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