
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar ben jij heel erg goed in? 

 

HEARTBEAT 

God heeft jou bijzonder gemaakt! Wat zou er gebeuren als jij dat in zou zetten voor Zijn kerk? Iedereen doet ertoe in het bouwen van Gods 
kerk. Jouw aandeel, ook al lijkt het klein, maakt een onwijs verschil. Jij bent onmisbaar.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

'Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: “Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn 
leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. 

En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.” 
Mattheus 28:18-20 HB 

'Toen de Farizeeërs hoorden dat Hij de Sadduceeërs de mond had gesnoerd, kwamen zij met een nieuwe strikvraag. “Meester, wat is het 
belangrijkste gebod in de wet van Mozes?” Jezus antwoordde: “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel 
uw verstand. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele 

wet en de profeten. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Een van hen, een bijbelgeleerde, nam het woord.  
Matthus 22:34-40 

Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen een lichaam. Zo is het ook met Christus. 
1 Korintiers 12:12 | De Bijbel - Het Boek 

# ELK DEEL VAN HET LICHAAM IS BELANGRIJK  
 

Een lichaam bestaat niet uit een enkel deel, maar uit vele delen Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen 
hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort 

het daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog was, hoe zou het dan moeten horen? Als het lichaam een en al gehoor 
was, hoe zou het dan moeten ruiken? 

1 Korintiers 12:14-17 | De Bijbel - Het Boek 

De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn.. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel 
van dat lichaam. 

1 Korintiers 12:22 + 27 | De Bijbel - Het Boek 

# SOMS IS WAT JE DOET NIET ZICHTBAAR: DAT HET NIET ZICHTBAAR IS, BETEKENT NIET DAT HET NIET BELANGRIJK IS! 

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

S M A L LG R O U P  P R O G R A M M A  
I’M IN - Ik ben onmisbaar 



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 kerk is als een lichaam. Alle onderdelen horen bij elkaar, maar zijn toch enorm verschillend. Wat vind jij van dit beeld? 

# Welke voordelen heeft een variatie aan mensen, talenten en ervaringen binnen de kerk? 

# Soms denken we dat we niet goed genoeg zijn om taken binnen de kerk te vervullen. Hoe kan Jezus jouw eigenwaarde versterken? 

# Wat niet gezien wordt is toch ontzettend belangrijk. Welke taak voer jij achter de schermen uit? 

# Het gaat er niet om wie wij zijn, maar wie Jezus door ons heen is. Wat kunnen jullie als groep doen,  

wat een persoon alleen niet zou kunnen doen? 

# Dank God voor de verscheidenheid aan mensen. Bid met elkaar voor de eenheid binnen de kerk  

en dat meer mensen hun plek zullen vinden.  

ICF SERIES & EVENTS  📆  

Communiceer & promoot regelmatig de verschillende ICF Series & Events.  
Deze momenten helpen jouw smallgroup leden te groeien in hun relatie met God.  

Het is weer mogelijk om de celebrations te bezoeken. Klik hier voor meer informatie, zodat je goed voorbereid bent. 

SERIE - I’M IN  
30.08 Welkom thuis 

06.09 Ik ben onmisbaar 
13.09 Ik heb invloed 

20.09 Investeer je leven 

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

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

