
 

 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat zou voor jou een wonder zijn? 

 

HEARTBEAT 

In deze message kijken we naar het reukofferaltaar in de tabernakel. Wat betekent het om God echt te aanbidden met alles wat je hebt? 
Wat gebeurt er met onze gebeden? God is altijd voor ons, de duivel zal ons proberen te ontmoedigen en af te leiden om alles te geven in 

aanbidding, maar God blijft altijd trouw en zal zorgen dat wij nooit tekort komen en geen enkel gebed ledig wederkeert.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Aaron moet elke morgen als hij de lampen in orde maakt, geurige kruiden op het altaar verbranden. Ook als hij ’s avonds de lampen 
aansteekt, moet hij de kruiden voor de Here op het altaar verbranden, van generatie op generatie moet dit doorgaan.  

Exodus 30:7-8 | De Bijbel - Het Boek 

 
# EER GOD VOOR WAT HIJ HEEFT GEDAAN  

Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden 
en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt 

mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.  
Psalmen 103:2-5 | De Bijbel - Het Boek  

 
In Gods ogen was Hij een groene scheut die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets 

aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, 
vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat 

deed ons niets.  
Jesaja 52:2-3 | De Bijbel - Het Boek 

 
# DANK GOD VOOR WAT HIJ JOU HEEFT TOEVERTROUWD 

Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.  
1 Tessalonicenzen 5:16-18 | 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 het bovennatuurlijke 



 
# VERTROUW GOD DAT HIJ JE GEBED HOORT 

Laat mijn gebed U als een reukoffer bereiken. Laten mijn opgeheven handen voor U als een avondoffer zijn.  
Psalmen 141:2 | De Bijbel - Het Boek 

 
Toen Hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig ouderlingen voor Hem (Jezus) neer. Zij hadden allemaal een harp en 

een gouden schaal vol heerlijk reukwerk: dat zijn de gebeden van de gelovigen.  
Openbaring 5:8 | 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. 

# Op welk moment in je leven heb je getwijfeld of God je gebeden daadwerkelijk hoort? Is dit nog steeds zo, of heeft hier een verandering in 
plaatsgevonden? 

# Op welke manier kun je God eren voor wat Hij al gedaan heeft? 

# Wat heeft God jou toevertrouwd? Neem de tijd om dit voor jezelf op te schrijven en dank God hier de komende week dadelijks voor.  

# Als we het bovennatuurlijke willen ervaren kunnen we niet om het kruis heen. Waarom is dit zo belangrijk? Hoe  

# Neem de tijd om God in gebed met elkaar te danken. Laat ieder persoon telkens een zin tegelijk zeggen en vervolgens weer iemand 
anders. Blijf hier mee doorgaan, totdat iedereen al zijn/haar dankpunten heeft benoemd.  

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/

