
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Hoe is jouw leven de afgelopen week veranderd? 

 

HEARTBEAT 

Naast vasten, bidden, geven en gemeenschap met vrienden, maakt elke persoon bovendien zich klaar voor het vertrek naar de verlossing 
met een plan, door Gods beloften. Elke persoon bevrijdt zichzelf van teleurstelling, hopeloosheid en maakt een plan om de vrijheid van 

Jezus binnen te gaan. 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

'’s Avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel. Hij zei: ‘Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal 
met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor Mij een tijd van groot lijden aan. ' 

Lucas 22:14-15 

'Die nacht moet iedereen geroosterd vlees eten, met ongezuurd brood en bittere kruiden. Al het vlees moet diezelfde nacht worden 
opgegeten. Als er toch iets overblijft, moet dat de volgende morgen worden verbrand. Het moet een haastige maaltijd zijn, iedereen moet 
klaarstaan om op reis te gaan. De sandalen aan en de wandelstaf in de hand. Het is een Pesach (Voorbijgang) voor de Here . Het vlees mag 

niet rauw of gekookt worden gegeten. Rooster het boven het vuur met de kop, de poten en de ingewanden erbij. ' 
Exodus 12:8-11 

01. PASCHA = KLAAR ZIJN OM TE VERTREKKEN 
'Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest: ‘Luister vandaag naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor Hem zoals de mensen 
indertijd in de woestijn deden. Uw voorouders daagden God uit, toen zij veertig jaar in de woestijn verbleven, en zij stelden Mij op de proef, 

hoewel zij hadden gezien wat Ik voor hen gedaan heb. ' 
Hebreeën 3:7-9 

02. PASCHA = BITTERE SMAAK VAN SLAVERNIJ 
'Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, 

zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. ' 
Hebreeën 12:15 | De Bijbel - Het Boek 

03. PASCHA = EET HET HELE LAM 
'Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen die gelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen zij bij Jezus kwamen, 

zagen zij dat Hij al gestorven was. Daarom braken zij zijn benen niet. Wel stak een van  
de soldaten zijn speer in Jezus’ zij. Meteen kwam er bloed en water uit. ' 

Johannes 19:32-34 | De Bijbel - Het Boek 

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

HANGOUT TIPS 
Online smallgroup is voor velen nieuw. Het biedt echter veel nieuwe mogelijkheden om 

nieuwe mensen een kijkje te laten nemen in je groep. Hier wat tips voor deze online 
bijeenkomsten: 

# Wees voorbereid 

# Als de groep te groot wordt, maak er twee kleinere groepen van 
# Gebruik de mute-knop om chaos te voorkomen 

# Laat iedereen iets lekkers drinken

S M A L LG R O U P  P R O G R A M M A  
#JEZUS 2020 - God geeft jou hoop 



04. PASCHA = ONGEZUURD (VRIJ VAN ZONDEN) 
'Het is niet goed dat u zo verwaand bent. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u 
niet dat door een klein beetje gist het hele deeg gaat gisten? Gooi de oude gist weg, anders bent u geen vers deeg. Er hoort bij u geen gist 

te zijn omdat Christus, ons Paaslam, geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren, niet met oude gist of met gist van kwaad en schande, 
maar met het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. ' 

1 Korinthiërs 5:6-8 | De Bijbel - Het Boek 

05. PASCHA = HET BREKEN VAN HET BROOD (LICHAAM VAN CHRISTUS) 
'Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen. ‘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 22:19-20 | De Bijbel - Het Boek 

06. PASCHA = DANKBAARHEID & WORSHIP 

07. PASCHA = VERSTERKEN EN VERNIEUWEN VAN ONZE ROEPING 
‘Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg. Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ 

 Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. ' 
Lucas 22:42-43  | 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 raakt de corona crisis jou persoonlijk? Wat zou God hier in kunnen betekenen? 

# Welke herkenning zie je in het verhaal van de Israëlieten die het Pascha moesten vieren? 

# Gist kan ons leven zuur maken. Welk gist jij uit je leven wegdoen? 

# In de huidige corona tijd zijn er tal van noden die tevoorschijn komen. Denk aan een gevoel van eenzaamheid onder een groot deel van de 
bevolking, oudere mensen die zelf geen boodschappen durven te doen Hoe kun jij voorzien in noden die in jouw omgeving zijn? Wat kun je 

daar deze week in doen?  

# Hoe kan Jezus in deze tijd hoop bieden aan jou, je familie en andere mensen om jou heen? 

# Neem de tijd om specifiek te bidden voor de noden die er in jullie omgeving zijn. Bid voor bescherming en genezing. Vraag God je te laten 
zien wat jij nu kunt doen. 

 

 

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 

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

https://www.icf-leiden.com/corona/

