
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat was voor jou een bijzondere gebeurtenis? Wat maakte het bijzonder? 

 

VIP LIFESTYLE QUESTION | ⏱  20-30 MIN 
Hoe kun je in tijden van het vermijden van sociale gelegenheden toch zorgen dat je met je VIP’s in contact blijft? 

HEARTBEAT 

We verhogen de waarde van kerk, wanneer onze hoop in Jezus groter wordt en elke persoon zijn plaats inneemt in het huis en gezin van 
van God. Wil jij hier deel van uitmaken?, sluit je dan aan bij een groep om deze 40 dagen naar pasen samen te doen! 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

#01. HET LAM PERSOONLIJK LEREN KENNEN 
Voordat het Paasfeest begon, wist Jezus dat de tijd was aangebroken dat Hij deze wereld zou verlaten om naar Zijn Vader te gaan. Juist 

toen liet Hij tot het einde toe zien hoe groot Zijn liefde was voor hen die in deze wereld bij Hem hoorden. 
Johannes 13:1 | De Bijbel - Het Boek 

Ik zeg jullie dat Ik het Paasmaal beslist niet meer zal eten tot het Koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden." Hij nam een beker 
wijn, dankte God ervoor en zei tegen Zijn discipelen: "Neem deze beker en drink er allemaal uit, want Ik zal geen wijn meer drinken tot het 

Koninkrijk van God is gekomen."Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het Zijn discipelen. "Dit is mijn 
lichaam dat voor jullie wordt gegeven", zei Hij. "Eet het ter herinnering aan Mij."Na het eten gaf Hij hun de beker en zei: "Deze beker wijn is 
het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie.  

Lucas 22:17-20 | De Bijbel - Het Boek 
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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  
#JEZUS 2020 - Get together 



‘Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid’ 
Jesaja 53:7 | De Bijbel - Het Boek 

Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, 
vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. 

Lucas 11:9-10 | De Bijbel - Het Boek 

#02. BIJ FAMILIE VAN HET LAM BLIJVEN 
Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. Drie dagen lang konden de 

mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden was het licht. 
Exodus 10:22-23 | De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen 
en met wat ieder nodig heeft.  

Exodus 12:4 | De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen. 
Mattheus 18:10 | De Bijbel - Het Boek 

Hij keek de kring rond en zei: "Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder." 
Markus 3:34-35 | De Bijbel - Het Boek 

#03. ÉÉN LAM - VELE HUIZEN - HELE WERELD 
Ik ben gestuurd om de Joden te helpen en niet de andere volken. 

Mattheüs 15:24 | De Bijbel - Het Boek 

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken.  
Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Mattheüs 28:19 | De Bijbel - Het Boek 

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem 
en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. 

Handelingen 1:8 | 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. 

# Hoe is ging het de afgelopen week met het leesplan? Wat sprak je aan? 

# Welke waarde hecht jij aan vriendschap?  

# Op welk moment heeft het samenzijn met de smallgroup jou door een moeilijke tijd geholpen? 

# Het corona virus drukt een steeds grotere stempel op de manier hoe we als kerk samen kunnen komen. Hoe kun je toch connectie blijven 
ervaren met andere gelovigen? 

# Stuur deze week een bemoedigend kaartje aan iemand die ziek is. 

# Bid voor wijsheid voor de overheid, hulpverleners en andere mensen die betrokken zijn in het beperken van de gevolgen van het corona 
virus. 
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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.  

 Tot nader orde vinden celebrations op alle locaties alleen online plaats. Dit heeft te maken met de maatregelen om 
het corona virus te beperken. Klik hier voor meer informatie.  

SERIE - #JESUS2020 
08.03 Get started 

15.03 Get together  
22.03 Get going 
29.03 Get free 

05.04 Get united 

 

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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