
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat is jouw beste investering ooit geweest? 

 

HEARTBEAT 

Investeren is altijd spannend! Durf jij all-in te gaan en te investeren in Gods kerk met alles wat je hebt?!  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. 
Mattheus 6:19 | De Bijbel - Het Boek 

ONZE GOD HEEFT ONS GEMAAKT OM TE DELEN NIET OM TE BEWAREN! 

... “Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats”, zei hij. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan”. 
Lukas 12:18 | De Bijbel - Het Boek 

Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. 
Lukas 12:21 | De Bijbel - Het Boek 

Tegen de avond kwamen de twaalf bij Hem staan en zeiden: “U moet de mensen nu toch laten gaan! Dan kunnen zij nog eten kopen en 
onderdak vinden in de dorpen en boerderijen in de omtrek. Want in deze verlaten streek is niets te krijgen.”. 

Lukas 9:12 | De Bijbel - Het Boek 

“Geven jullie hun te eten”, antwoordde Jezus. “Hoe dan?”, vroegen zij. “Wij hebben hier maar vijf broden en twee vissen”. 
Lukas 9:13 | De Bijbel - Het Boek 

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en dankte God ervoor. Daarna brak Hij er stukken af, gaf die aan 
zijn leerlingen en zij brachten ze naar de mensen. Er was genoeg voor iedereen. 

 Er bleven nog heel wat brokken over, wel twaalf manden vol. 
Lukas 9:16-17 | De Bijbel - Het Boek 

WAT JE HOUDT IS ALLES WAT JE HEBT. WAT JE DEELT, ZAL GOD VERMENIGVULDIGEN. 

GOD GAF HEN MEER DAN ZIJ BEWAARDEN 
GOD GAF HEN MEER TOEN ZIJ HET UITDEELDEN 

“Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens,” moedigt de 
Here van de hemelse legers aan, “dan zult u zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal 

uitstorten.”. 
Maleachi 3:10 | 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 - Investeer je leven 



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. 

# Wat vind je gemakkelijker: Cadeaus geven of cadeaus ontvangen? 

# Op welke manier hebben anderen in jou geïnvesteerd? 

# Door God op de eerste plaats te zetten in onze financiën groeit ons vertrouwen. Hoe is jouw geloof veranderd sinds je God meer bent 

gaan vertrouwen in jouw geld? 

# Hoe kun jij anderen tot zegen zijn doormiddel van jouw tijd, geld en energie? 

# Hoe kun jij investeren in anderen? Wat kun je komende week doen, als simpele stap hierin? 

# Neem de tijd om God te danken voor alles wat Hij jou gegeven heeft. Vraag Hem om creatieve ideeën hoe jij kan investeren in anderen.  

 

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 - DANGEROUS PRAYERS  
27.09 Maak mij moedig 

04.10 Spreek tot mij 
11.10 Breek mij 

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

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

