
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat zou jij over tien jaar bereikt willen hebben? 

 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Op welke manier kun je jouw huidige vriendschappen met de mensen buiten de kerk verdiepen? 

HEARTBEAT 

 In deze message zien we dat Paulus bad voor Filemon en hem aanmoedigde zijn geloof met anderen te delen, zodat Filemon Gods woord 
beter zou begrijpen. In deze message geven we praktische handvatten over hoe je je geloof kunt delen met anderen. Vaak delen we ons 

geloof niet omdat we denken dat we niet genoeg begrijpen van de Bijbel. Het bijbelvers waar we deze week naar kijken leert ons juist om 
ons geloof te delen, waardoor we invloed hebben op de levens van anderen, waardoor we meer gaan begrijpen van Gods woord en 

waardoor we meer naar buiten gericht worden. Dit helpt ons om te groeien in ons geloof en het herinnert je eraan wat Jezus voor je 
gedaan heeft. Dit houdt ons geloof fris!  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Gebed kan iets krachtigs teweegbrengen: niet alleen in jouw leven, maar ook in het leven van anderen. Wanneer we ons geloof delen en 
niet voor onszelf houden dan maakt dat niet alleen enorm veel los in het leven van anderen, maar ook ook in dat van ons! 

Ik dank mijn vader altijd als ik jou in mijn gebed herinner, omdat ik over jouw geloof in Jezus hoor en jouw liefde voor alle heiligen.  
Ik bid dat je actief bent in het delen van je geloof, zodat je een volledig begrip krijgt van al het goede dat u in Christus hebt.  

Filemon 1:4-6 | De Bijbel - NIV84 
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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  
DANGEROUS PRAYERS - Je geloof delen 



MANIEREN OM JE GELOOF TE DELEN 

JE KUNT LIEFDEVOL, MAAR DIRECT ZIJN - Handelingen 2:38-41 
JE KUNT JE VERHAAL DELEN - Johannes 9:1-25 

JE KUNT MENSEN UITNODIGEN NAAR DE KERK - Johannes 4:1-42 
JE KUNT EEN AANTREKKELIJK LEVEN LEIDEN - Handelingen 16:16-30 

WANNEER JIJ JE GELOOF DEELT DAN... 

… MAAK JE DEEL UIT VAN EEN GODDELIJK VERHAAL 

… GROEIT JE GELOOF 

… WORD JE HERINNERD AAN WAT JEZUS VOOR JOU GEDAAN HEEFT  
 

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 kan je tegenhouden om jouw geloof met anderen te delen? 

# Er zijn verschillende manieren om jouw geloof te delen. Vier daarvan staan in de message outline. Welke gaat jou het gemakkelijke af? 
Wat vind je lastig? 

# Op welke manier kan jouw leven nog meer een getuigenis zijn voor anderen? Welke stappen kun je daar in zetten? 

# Hoe kun jij de komende week 5 minuten  gepassioneerd gebed voor jouw VIP’s toevoegen aan jouw dagelijkse routine? 

# Bid met elkaar voor jullie VIP’s. Vraag God om moedig jouw geloof uit te leven en te delen. Bid voor de specifieke punten waar jullie over 
gesproken hebben. 

 

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 - DANGEROUS PRAYERS 
09.02 Krachtig bidden 
16.02 Je geloof delen 

23.02 Eenheid 
01.03 Wijze keuzes maken 
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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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