
 

 

ONLINE TIPS  

NEXT STEP ONLINE: Op 17 juni starten de 4 verschillende topics van Faith Basics. Daag je smallgroup uit om een van de trainingen te 
volgen. Meer info en aanmelden via NEXT STEP ONLINE, scroll naar beneden en je vindt het bij ‘JE GELOOF VERDIEPEN’.  

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar kun je jou midden in de nacht voor wakker maken? 

 

HEARTBEAT 

Het wasvat werd gebruikt om de handen te reinigen voor men de tabernakel betrad. Het water van het wasvat is als het ware als een 
spiegel die ons laat reflecteren. Het wasvat staat symbool voor de Heilige Geest die ons door middel van reflectie wil laten zien wat onze 

ware motivatie is en waar we nog aan kunnen werken, zodat we samen met Hem een nieuwe weg in kunnen slaan. 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Het koperen wasvat met het koperen voetstuk werd gemaakt van de koperen spiegels die de vrouwen  
die dienst deden bij de ingang van de tabernakel, hadden gegeven. 

Exodus 38:8  | De Bijbel - Het Boek 

Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen.  
Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken. 

2 Korinthiers 3:18 | De Bijbel - Het Boek  

REFLECTEER OP JE LEVEN 
God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat.  

Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.  
Psalmen 139:23-24 | De Bijbel - Het Boek 

Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Het is duidelijk wat de zondige natuur  
voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid,  

sektarisme,  jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd  
dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen.  

Galaten 5:18-21 | De Bijbel - Het Boek 

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

ZOOM / 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 
# Splits tijdens de avond op als de groep te groot wordt (breakout rooms)

S M A L LG R O U P  P R O G R A M M A  
GOD ERVAREN - Het geheim van motivatie 

https://www.icf-leiden.com/nextstep-online/


‘Eindelijk is het zover!’ riep Hij. ‘Het Koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws.’  
Markus 1:15 | De Bijbel - Het Boek 

VERWACHT VANDAAG GROTE DINGEN VAN GOD 
Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. U 
moet hier elke dag met elkaar over spreken, nu er nog de tijd voor is, want niemand van u mag zich door de betovering van de zonde laten 

verharden, zodat hij niet meer naar God luistert. 
Hebreeën 3:12-13 | De Bijbel - Het Boek 

Alle Israëlieten aten hetzelfde brood uit de hemel. Dat kregen ze van God. 4En allemaal dronken ze hetzelfde water. Dat kregen ze ook van 
God. Dat water stroomde uit een bijzondere rots. En overal waar de Israëlieten kwamen, was die rots er ook.  

1 Korinthiers 10:3-4 | De Bijbel - Bijbel Gewone Taal 
 

SMALLGROUP QUESTIONS  💬  

Onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om gesprekken op gang te breng en. Bepaal zelf welke vragen voor jouw groep of 
specifieke personen van toepassing zijn. 

# De bijbel staat vol met verhalen van mensen die niet perfect waren. Waarom heeft God niet alleen succes verhalen en alleen perfecte 
mensen in de bijbel gezet? 

# Op welke manier kun jij regelmatig reflecteren op jouw leven? Wat heb je daar voor nodig? 

# Gedurende ons leven gaan we steeds meer op Jezus lijken als Hem daarvoor de ruimte geven en open staan voor zijn verandering. In 
welk gebied van je leven zou je nog meer op Jezus willen lijken? 

# God is altijd bij ons. Hij wil ons helpen om ons denken steeds verder te veranderen, maar daar hebben we ook een plan voor nodig. 
Bespreek met elkaar manieren hoe je een plan kun maken om echte veranderen plaats te laten vinden.  

# Bid voor de verschillende gebieden die besproken zijn. Vraag de Heilige Geest om nieuwe perspectieven te geven. Bid dat je God elke dag 
weer opnieuw zult ervaren en ziet wat Hij aan het doen is.  

 

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 - GOD ERVAREN 
24.05 Het geheim van gebed 

31.05 Het geheim van de Heilige Geest 
07.06 Het geheim van aanwezigheid (REACH) 

14.06 Het geheim van motivatie 
21.06 Het geheim van het bovennatuurlijke 

28.06 Het geheim van vriendschap  
05.07 Het geheim van God ervaren

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

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

