
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar strijd jij voor? 

 

HEARTBEAT 

In de Bijbel vinden we verschillende vormen van aanbidding. Een daarvan is Shabach. Shabach is in essentie “op luide toon de overwinning 
uitroepen”. Door in aanbidding de overwinning te proclameren in Jezus Naam, laten wij God voor ons vechten.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

SHABACH: ROEPEN EN MET LUIDE STEM DE OVERWINNING AFKONDIGEN 

Bevrijd ons, Here! U bent onze God.Breng ons weer bij elkaar uit alle landen waarheen wij zijn weggevoerd. 
Dan kunnen wij weer met elkaar uw heilige naam prijzen en U alle eer brengen (Shabach). 

Psalm 106:47 | De Bijbel - Het Boek 

De poorten van Jericho werden zorgvuldig gesloten gehouden, omdat de inwoners bang waren voor de Israëlieten, niemand mocht naar 
binnen of naar buiten. Maar de Here zei tegen Jozua: “Jericho, zijn koning en al zijn  

machtige strijders zijn al verslagen, want Ik heb hen in uw macht gegeven!” 
Jozua 6:1-2 | De Bijbel - Het Boek 

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet,  
geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. 

Openbaringen 21:4 | De Bijbel - Het Boek  

HOE KAN JE GODS WOORD OVER JE LEVEN UITSPREKEN? 

Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen.  
Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. 

1 Johannes 5:4-5 | De Bijbel - Het Boek 

Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt.Â  
Lukas 18:1 | 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  
THE HEART OF WORSHIP - Jouw gevecht winnen 



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. 

# Woorden hebben kracht. Welke ervaring heb jij daarmee? 

# We kunnen de overwinning uitroepen, omdat we weten dat Jezus alles overwonnen heeft. Hoe kan deze waarheid jouw perspectief op 

een situatie veranderen? 

# In het leven krijgen we allemaal te maken met ‘muren’ die onoverwinnelijk lijken. Met welke ‘muur’ heb jij te maken (gehad)? Hoe ga / 

ging je daar mee om? 

# Kennis van de bijbel helpt ons om Gods woorden over situaties uit te spreken. Door het in ons hoofd op te slaan kan de Heilige Geest het 

op elk moment naar boven halen. Welke bijbeltekst wil jij komende week uit je hoofd gaan leren? 

# Over welke situatie zou jij nu Gods woord moeten uitspreken? 

# Bid met elkaar voor de lastige situatie waar groepsleden mee te maken hebben. Vraag God om een nieuw perspectief en om een woord/

tekst voor de situatie te openbaren. Spreek dit nieuwe beeld de komende week consequent uit over jouw situatie. 

 

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. Vanaf zondag 22 november is de verwachting dat deze weer fysiek kunnen 
plaatsvinden. Klik hier voor de laatste informatie, zodat je goed voorbereid bent of houd de social media in de gaten. 

 

SERIE - THE HEART OF WORSHIP 
08.11 Het wauw-effect 

15.11 Jouw gevecht winnen 
22.11 Iedereen kan dankbaar zijn 

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

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

