
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar sta jij om bekend?  

 

HEARTBEAT 

Jij bent een influencer! Het maakt niet uit wie je bent, God kan jou gebruiken om anderen op een positieve manier te beïnvloeden.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

U bent als zout voor de wereld... U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan 
om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat 

daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. 
Mattheus 5:13-16 | De Bijbel - Het Boek 

ECHTE EN BLIJVENDE INVLOED START MET MENSEN 

˜Dat begrijp ik niet,” zei de vrouw verbaasd. “Ik ben een Samaritaanse en U bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets te 
drinken? Want Joden gaan niet met Samaritanen om. ˜Als u wist wat God geeft en wie Ik ben die u om water heeft gevraagd,” antwoordde 

Jezus, “dan zou u Mij om water hebben gevraagd en Ik zou u levend water hebben gegeven. 
Johannes 4:9-10 | De Bijbel - Het Boek 

Jezus antwoordde: ˜Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water 
 drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen”. 

Johannes 4:13-14 | De Bijbel - Het Boek 

Jezus zei: ˜Ga uw man eens halen.”. “Ik heb geen man,” antwoordde de vrouw. “Dat is waar,” zei Jezus. ˜U bent vijf keer getrouwd geweest 
en de man met wie u nu samenleeft, is uw man niet.” “Here,” zei de vrouw tegen Hem. “U moet een profeet zijn!” 

Johannes 4:16-19 | De Bijbel - Het Boek 

De vrouw liet haar kruik bij de put staan en ging de stad in. “Kom mee!” riep zij naar de mensen. “Er is daar Iemand die mij wist te vertellen 
wat ik mijn leven allemaal gedaan heb. Zou Hij de Christus kunnen zijn?â€™ De mensen liepen de stad uit om Hem te zien. 

Johannes 4:28-30 | De Bijbel - Het Boek 

JE HOEFT JE LEVEN NIET HELEMAAL OP ORDE TE HEBBEN OM IEMAND TE BEÏNVLOEDEN VOOR JEZUS 
Veel mensen uit de Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Zij waren overtuigd geraakt omdat de vrouw vertelde dat Hij precies wist wat er 

in haar leven gebeurd was. Toen zij bij Hem kwamen, vroegen zij of Hij bij hen bleef en  
Hij bleef nog twee dagen. Er gingen nog veel meer mensen in Hem geloven. 

Johannes 4:39-41 | De Bijbel - Het Boek 

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 heb invloed 



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. 

# Ieder persoon heeft invloed op anderen. Hoe zie jij dit terug in je eigen leven? 

# Wat vind jij van de invloed die jij op anderen hebt? Wat is positieve invloed en waar zou verbetering kunnen komen? 

# Woorden hebben enorme kracht. Hoe kun jij meer positieve woorden uitspreken naar de mensen om jou heen? Wat zou dat veranderen? 

# We hoeven niet perfect te zijn om anderen positief te kunnen beïnvloeden. Jezus in ons laten werken en de connectie met Hem 

vergroten is het belangrijkst. Hoe kun jij je connectie met Jezus sterker maken? 

# Begin op de plek waar jij bent. Welke stap kun jij vandaag zetten om een influencer voor Jezus te zijn?  

# Neem de tijd om met elkaar te bidden. Vraag Jezus specifiek wie jij deze week positief kunt beïnvloeden. Wees stil en deel jullie 

indrukken met elkaar. 

 

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/

