
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wie is een echte vriend voor jou? 

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

HEARTBEAT 
Om alles uit het leven te halen, persoonlijk te groeien en God te ervaren, hebben we echte vrienden nodig. Wat zijn echte vrienden en hoe 

kan je vrienden voor het leven worden? Welke rol hebben smallgroups hierin?  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen.  
De Bijbel - Efeziërs 1:5 GNB 

Houdt van je geestelijke familie.  
De Bijbel - 1 Petrus 2:17b 

Wie van God houdt, moet ook van andere gelovigen houden. 
De Bijbel - 1 Johannes 4:21 BGT 
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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 - Vrienden voor het leven 



4 LEVELS VAN VRIENDSCHAP 

# KIEZEN OM ERBIJ TE HOREN 
Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn 

Gods kinderen, samen met de andere christenen. 
De Bijbel - Efeziërs 2:19 BGT 

Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in zijn dood? 4Die doop in Hem was onze begrafenis. En 
zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.  

De Bijbel - Romeinen 6:3 HB 

# LEREN DELEN VAN JE LEVEN 
De gelovigen deelden ook alles met elkaar. 

De Bijbel - Handelingen 2:44 NBV 

DELEN VAN ONZE ERVARINGEN 
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. 

De Bijbel - Spreuken 27:17 NBV 

DELEN VAN ONZE HUIZEN 
Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis… 

De Bijbel - 1 Petrus 4:9 BGT 

DELEN VAN ONZE PROBLEMEN 
Helpt elkaars lasten te dragen… 

De Bijbel - Galaten 6:2 GNB 

# LEREN SAMENWERKEN 
Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen,  

zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. 
De Bijbel - Efeziërs 4:16 HB 

# ECHTE BROEDERSCHAP 
Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie.  

De Bijbel - Handelingen 2:42a HB 

Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden.  
De Bijbel - Romeinen 12:10 HB 

 

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 kerk wordt steeds groter, maar door smallgroups steeds persoonlijker. Hoe heeft de smallgroup jouw leven verrijkt? 

# Dopen illustreert je verbondenheid met Jezus en de kerk. Spreek over dopen met elkaar en onderzoek wat barrières zijn voor mensen om 
zich je te laten dopen.  

# Wat vind je lastig aan samenwerken? 

# Kijk naar de verschillende levels van vriendschap. Op welk niveaus ervaar jij vriendschappen? 

# God wil geen gedonder in de hemel. We moeten hier leren om lief te hebben. Hoe kun jij je vriendschappen verdiepen? 

# Wat kunnen jullie doen om de vriendschappen in de smallgroup steeds sterker te laten worden? 
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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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