
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Naar wie kijk jij op? 

 

HEARTBEAT 

Blijf niet hangen in het oude, geef jezelf over aan God en vraag wat Hij in dit seizoen voor jou in petto heeft. Beweeg mee met God naar het 
nieuws wat hij voor jou heeft in dit seizoen. Yadah = God aanbidden door overgave.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

YADAH: HANDEN LOVEND EN DANKEND OMHOOG DOEN 

#01. VERWACHT DAT GOD TOT JE SPREEKT 
Dit zegt de Heer: vroeger heb Ik een weg door de zee gemaakt en een pad door het wilde water. (...) Maar denk nu niet meer aan wat Ik 
vroeger heb gedaan. Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal 

rivieren maken in de wildernis. 
Jesaja 43:16-19 | De Bijbel - BasisBijbel 

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. 

# Worship is meer dan alleen zingen. Wat is worship voor jou? 

# Welke wonderen heb je in je leven vervaren? Hoe heb je God daarvoor bedankt? 

# Verwacht je dezelfde wonderen opnieuw of verwacht je dat God nieuwe wonderen doet? 

# Hoe kun je een patroon ontwikkelen waarin je dagelijks jezelf overgeeft aan Gods plan voor jouw leven? 

# Welk gebied van je leven wil je vandaag volledig overgeven aan God? 

# Neem de tijd om te bidden en God te danken. Dank Hem voor de wonderen die Hij in je leven heeft gedaan. Dank ook voor de wonderen die 

nog zullen plaatsvinden. Geef God de eer die Hij verdient.  

 

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  
THE HEART OF WORSHIP - Het wauw-effect 



ICF SERIES & EVENTS  📆  

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

Momenteel zijn de celebrations online. Het is ons gebed dat de celebrations snel weer fysiek kunnen plaatsvinden.  
Klik hier voor de laatste informatie, zodat je goed voorbereid bent. 

 

SERIE - THE HEART OF WORSHIP 
08.11 Het wauw-effect 

15.11 Jouw gevecht winnen 
22.11 Iedereen kan dankbaar zijn 

 

NEXT STEP ONLINE - FAITH BASICS  
In november starten de vier trainingen van Faith Basics om jouw geloof te verdiepen.  

ME & MY JESUS  
ME & MY CHURCH  
ME & MY TALENTS 
ME & MY CALLING   

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

https://www.icf-leiden.com/corona/
https://www.icf-leiden.com/nextstep-online/faithbasics/
https://www.icf-leiden.com/nextstep-online/faithbasics2/
https://www.icf-leiden.com/nextstep-online/faithbasics3/
https://www.icf-leiden.com/nextstep-online/faithbasics4/

