
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat heb je altijd al aan God willen vragen? 

 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
In welke mensen investeer jij op dit moment? 

HEARTBEAT 

 Er zijn misschien verschillende redenen dat je minder vaak bid dan je misschien zou willen: misschien weet je niet hoe, misschien raak je 
verveeld. Vaak bidden wij kleine gebeden die niet specifiek zijn. Paulus leert ons te bidden met een doel. Het voorbeeld van zijn gebed laat 
zien dat we God alles kunnen vragen en dat wij beschikking hebben tot een kracht die goddelijk is en in ons leeft! Om te begrijpen wie God 

is hebben wij die kracht nodig. En wanneer we echt gaan begrijpen wie hij is dan verandert de manier waarop we bidden. Onze gebeden 
worden grootser en specifieker, waardoor God specifiek in actie kan komen! 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

TWEE VALKUILEN VAN GEBED: 

ONZE GEBEDEN ZIJN TE KLEIN 
ONZE GEBEDEN ZIJN TE ALGEMEEN 

Algemene gebeden leiden niet tot specifieke acties van God 

“In de naam van God beveel ik je om in leven te blijven, want ik heb je nog nodig bij het reformeren van de kerk. De Heer zal mij nooit doen 
horen dat je gestorven bent en hij zal jou toestemming geven om mij te overleven. Want dit is mijn gebed… omdat ik er slechts naar streef 

om Gods naam groot te maken.” - Martin Luther 
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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 - Krachtig bidden 



Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor Hem neer.  
Hij is de Vader van al zijn kinderen, zowel in de hemel als op aarde. 

Efeziërs 3:14-15 | De Bijbel - Het Boek 

Ik vraag Hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag 
wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. 

Efeziërs 3:16-17 | De Bijbel - Het Boek 

Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde 
van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. 

Efeziërs 3:17-19 | De Bijbel - Het Boek 

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. 
Efeziërs 3:20 | De Bijbel - Het Boek 

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 betekent gebed voor jou? Op welke momenten bid jij? 

# Wat houdt jou tegen om regelmatig te bidden? 

# Onze gebeden zijn vaak te klein of te algemeen zijn. Op welk gebied kun jij groter bidden? En waarin specifieker? 

# Gods grote kracht is voor ons allemaal beschikbaar. Door het uit te spreken in gebed wordt ons perspectief van onszelf en van wie God is 
steeds groter. Hoe kun je deze kracht meer ruimte geven in jouw gebeden? 

# Bespreek met elkaar welke gebedsonderwerpen er op dit moment zijn en bid hier samen voor. Bid dat jullie perspectief van steeds groter 
wordt en dat jullie zijn kracht zullen ervaren. Neem hier ruim de tijd voor.  

 

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 

K E R K  N I E U W  E R V A R E N

mailto:jos.keur@icf-leiden.nl
mailto:wendy.keur@icf-leiden.nl
mailto:wendy.keur@icf-leiden.nl
mailto:esther.westera@icf-leiden.nl

