
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat zou jij in deze wereld willen betekenen? 

 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Welke impact heeft de kerk het afgelopen jaar op jouw VIP’s gehad? Wat is er veranderd? 

HEARTBEAT 

We delen de visie voor 2020, zowel Globaal voor de ICF Movement,  
als lokaal voor ICF in Nederland en Leiden.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik.  Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader. 
Johannes 14:12 HB 

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote 
daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods 

volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 
1 Petrus 2:10 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  
VISON SUNDAY - IMPACT YOUR WORLD 



HOE PRAKTISCH MEEBOUWEN AAN JEZUS’ KERK? 

# GEBED 
# INZETTEN VAN JOUW LIEFDE = VIP LIFESTYLE 

# INZETTEN VAN JOUW MIDDELEN  
 

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. 

# Spreek met elkaar over de vision sunday. Wat heeft jou het meest aangesproken? 

# Als we op Jezus vertrouwen zullen we grotere dingen doen dat hij dat hij zelf heeft gedaan. Hoe kan jouw vertrouwen groter worden? 

# Welke volgende stap zou jij willen zetten in het praktisch maken van de visie? Wat kunnen jullie als groep doen? 

# Bid met elkaar voor jullie smallgroup, kerk en de hele ICF Movement. Bid dat God bijzondere dingen zal doen in 2020. Bid voor 
bescherming, leiding en doorzettingsvermogen om steeds weer gehoorzaam te zijn aan Gods roeping voor ons leven.  

 

ICF SERIES & EVENTS  📆  

Communiceer & promoot regelmatig de verschillende ICF Series & Events.  
Deze momenten helpen jouw smallgroup leden te groeien in hun relatie met God.  

 

VISION SUNDAY 
02.02 Vision Sunday 

 

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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