
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar zou je graag nog eens naartoe gaan? 

 

HEARTBEAT 

Het is echt een geschenk van God om vriendschap met Hem te kunnen ervaren en te ervaren, maar soms is het in ons dagelijks leven 
moeilijk om met God om te gaan. In het Oude Testament beschrijft de Bijbel dat God met zijn volk leeft in de tent van ontmoeting. Het is 
het heiligdom van God. Hier konden de Israëlieten dicht bij God komen. Het uitdenken van de "tabernakel" blijft ons impulsen geven over 

hoe we God elke dag kunnen ervaren. 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 
Genesis 2:18 | De Bijbel - Nieuwe Bijbelvertaling 

u zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar u heeft nooit genoeg. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te 
houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen: het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten!Â  

Haggai 1:6  Het Boek 

Denk toch eens goed na, zegt de Here van de hemelse legers. Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. Trek dan de 
bergen in, haal hout en herbouw mijn tempel. Dan zal Ik werkelijk blij zijn en daar in macht en majesteit verschijnen, zegt de Here. 

Haggai 1:7-8 | De Bijbel - Het Boek 

TWAALF TOONBRODEN - GODS WOORD VERZADIGT MIJ 
‘Nee’, antwoordde Jezus, ‘want in de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is,  

maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt’. 
Mattheus 4:4 | De Bijbel - Het Boek 

TOONBROOD TAFEL - GOD DRAAGT MIJ 
Maak dan een tafel van acaciahout, 90 cm lang, 45 cm breed en 68 cm hoog. Overtrek hem met goud en maak er een gouden rand omheen. 
Maak er een rand van 7,5 cm omheen en omlijst die weer met een smalle rand van goud. Maak vier gouden ringen en bevestig deze aan de 
bovenkant van de poten van de tafel. Die ringen zijn voor de stokken, waarmee de tafel moet worden gedragen. Maak de draagstokken van 
acaciahout en overtrek ze met goud. Maak schotels, schalen, kannen en kommen van zuiver goud en zorg ervoor dat er altijd toonbroden 

voor Mij op de tafel liggen. 
Exodus 25:23-30 | 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 tevredenheid 



TWAALF TOONBRODEN - JEZUS IS MEER DAN GENOEG 

Jezus geeft 5000 mensen te eten 
Iedereen at tot hij genoeg had. Na de maaltijd werd het overschot opgehaald en in manden gedaan: dat waren twaalf manden vol! Er waren 

daar heel veel mensen, het aantal mannen alleen al bedroeg vijfduizend.  
Markus 6:42-44 | De Bijbel - Het Boek 

Jezus geeft 4000 mensen te eten 
Iedereen at tot hij genoeg had. Er bleef zelfs nog over. Zeven manden vol. En er waren wel zo’n vierduizend mensen!  

Markus 8:8-9 | De Bijbel - Het Boek 

Jezus antwoordde: Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
krijgen. 

Johannes 6:35 | De Bijbel - Het Boek 

God, mijn God, ik zoek U overal, mijn hart dorst naar U. Ook mijn lichaam verlangt naar U in dit dorre, droge land, waar geen water is. Ik heb 
U in uw heiligdom gezien, ik zag uw kracht en majesteit. Uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf.Ik zal met mijn mond uw naam 

grootmaken. Mijn leven lang wil ik U prijzen, mijn handen naar U opheffen wanneer ik bid. Er is niets anders waarnaar ik verlang, er komen 
prachtige lofliederen over mijn lippen, ook Ê¼s nachts als ik wakker lig en over U nadenk. Want U bent mij altijd te hulp gekomen. Ik jubel 

het uit vanuit de beschermde plaats waar U mij in leven houdt. Alles in mij richt zich op U.Ik kan niet zonder U, uw hand houdt mij vast. 
Psalmen 63:2-9 | De Bijbel - Het Boek 

 

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. 

# Waar ben jij tevreden over? Waarover niet? 

# We zijn op zoek naar dingen die onze honger stillen. Welke manieren heb jij dit geprobeerd? Wat werkt en wat niet? 

# God belooft dat we nooit iets tekort komen als we op hem vertrouwen. Hoe kan deze belofte je helpen om je tevredenheid te laten 
toenemen? 

# Toch kunnen we grote verlangens hebben. Waarin vind jij lastig om steeds te blijven vertrouwen? 

# Maak het praktisch en leg jouw noden in gebed bij Jezus neer. Vraag Hem om te laten zien hoe je hier mee om kunt gaan en dank Hem 
dat Hij belooft om te voorzien.  

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/

