
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Waar ben jij dankbaar voor? 

 

HEARTBEAT 

 In deze message ontdekken we de worship stijl van Halal, wat alles te maken heeft met God prijzen en onze dankbaarheid tonen. We leren 
een positie van dankbaarheid in te nemen en God te danken voor wie hij is, wat hij doet en nog zal doen in de toekomst.  

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

Ik zal de Here loven, want Hij is het waard geprezen (halal) te worden, Hij zal mij redden van al mijn vijanden. 
2 Samuel 22:4 | De Bijbel - Het Boek 

# DANK GOD VOOR WIE HIJ IS 

Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: “Wie ben Ik, de Mensenzoon, volgens de mensen?” Sommigen zeggen dat U 
Johannes de Doper bent,” antwoordden zij. “Anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of een van de andere profeten.” “En jullie dan?” 

vroeg Hij. “Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik?” 
Mattheus 16:13-15 | De Bijbel - Het Boek 

“Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. 19 Ik zal 
je de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles 

wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden.” 
Mattheus 16:18-19 | De Bijbel - Het Boek 

# DANK GOD VOOR WAT HIJ DOET 

# DANK GOD VOOR WAT HIJ ZAL DOEN 
Na de maaltijd zongen zij een lied tot eer van God en gingen vervolgens naar de Olijfberg 

Mattheus 26:30 | 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 - Iedereen kan dankbaar zijn 



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. 

# Wie is God voor jou? Welk beeld heb jij van Hem? 

# Op welke momenten vind jij het makkelijk om dankbaar te zijn? Op welke momenten is het lastig? 

# Onze omstandigheden kunnen veranderen, maar God verandert nooit. Welke ervaring heb jij hiermee? 

# Hoe kun je dankbaar zijn/blijven onder alle omstandigheden? 

# Neem nu de tijd om iemand te bedanken die veel voor jou betekent heeft. Stuur die persoon een (whatsapp) berichtje. 

# Hoe kun jij de komende week meer leven vanuit dankbaarheid? 

# Dank God specifiek waar jij dankbaar voor bent. Bid dat je dankbaarheid zal groeien.  

 

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. Sinds 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/

