
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar ben jij goed in? 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Wat versta jij onder een VIP Lifstyle? 

HEARTBEAT 
God heeft ons mensen aan elkaar gegegeven om elkaar eerst te dienen. Wat houdt dat in en waar moet je beginnen? Welke rol hebben 

teamgroups hierin?  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

We zijn het werk van God, hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid. 
De Bijbel - Efeziërs 2:10  

God zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas 
zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.’ 

De Bijbel - Genesis 1:28 GBT 

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
De Bijbel - Matteüs 28:18-20 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  
ALWAYS FRESH - Het gaat niet om mij 



Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn 
leven te geven als losgeld voor vele mensen.’ 

De Bijbel - Matteüs 20:28 HB 

DIENEN ALS JEZUS BETEKENT… 

# BESCHIKBAAR ZIJN 
En zie, twee blinden...riepen..: Heere...ontferm U over ons! 

En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? 
De Bijbel - Matteüs 20:30-32 HSV 

  
MEEST VOORKOMENDE BARRIÈRES: 

EGOISME 
PERFECTIONISME 

MATERIALISME 

# DANKBAAR ZIJN 
Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort... 

De Bijbel - Johannes 11:41-42 NBV 

WAT HOUDT ONS TEGEN OM DANKBAAR TE ZIJN: 
VERGELIJKEN EN BEKRITISEREN 

VERKEERDE MOTIEVEN 

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. 
 Zo is het ook met het lichaam van Christus. 

De Bijbel - 1 Korintiërs 12:12 NBV 

# TROUW ZIJN 
En er is maar één ding belangrijk: dat we trouwe dienaren zijn. 

De Bijbel - 1 Korintiërs 4:2 BGT 

“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik 
je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 

De Bijbel - Matteüs 25:21 NBV 
 

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. 

# Onze maatschappij is ingericht om vooral aan jezelf te denken. Wat merk jij hier zelf van? 

# Wat zou je tegen kunnen houden om anderen te dienen? 

# Hoe zou de kerk er uit zien als iedereen de ander onzelfzuchtig zou dienen?  

# Om anderen te helpen moeten we weten wie we zelf zijn. Hoe heeft God jou gemaakt? Denk hierbij aan jouw gaven, talenten, passie, 
talenten en ervaringen. 

# Op welke manier zou jij bij kunnen dragen in de kerk? Hoe kunnen jullie als groep dat doen? 

# Doe binnenkort de talententest in de Welcome Home Lounge, zodat je een nog scherper beeld hebt van jouw mogelijkheden.  
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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 - ALWAYS FRESH 
01.09 Waar het allemaal begint 

08. 09 Het gaat niet om mij 
15.09 Vrienden voor het leven 

22.09 De kracht van altijd hetzelfde 
29.09 Leef als een VIP 

  

 

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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