
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Wat is het eerste wat jij doet als je wakker wordt? 

HEARTBEAT 

Kleine veranderingen, grote resultaten. Verandering is niet makkelijk, maar ook zeker niet onmogelijk! Wie jij zal zijn in de toekomst is het 
resultaat van beslissingen die jij nu dag in dag uit maakt. In deze serie ontdekken we hoe gewoontes een verschil kunnen maken in hoe jij 

jezelf nu ziet en leren we hoe die gewoontes jou zullen maken tot wie je wil zijn in de toekomst. 

VERDIEPING & TOEPASSING | ⏱  40-60 MINUTEN 
 

MESSAGE OUTLINE  

HOE START JE GEWOONTES? 
Veel van wat je normaal gesproken doet is niet het resultaat van bewuste keuzes, maar van dagelijkse gewoontes. 

Al gauw bleek dat Daniel met kop en schouders uitstak boven de beide andere onderkoningen en gouverneurs. Hij bleek buitengewoon 
begaafd. De koning dacht er zelfs over hem de hoogste post in het koninkrijk te geven.  

Daniel 6:4 | De Bijbel - Het Boek 

Dit zette kwaad bloed bij de twee andere onderkoningen en de gouverneurs. Zij probeerden een fout te vinden in Daniels beleid, zodat zij 
een aanklacht tegen hem konden indienen bij de koning. Maar zij konden geen enkel belastend feit ontdekken! Hij was eerlijk en 

betrouwbaar en boven alle kritiek verheven.  
Daniel 6:5 | De Bijbel - Het Boek 

Toen Daniel hoorde dat deze wet was uitgevaardigd, ging hij naar huis. Zoals gewoonlijk knielde hij boven in zijn slaapkamer, waar hij open 
vensters in d richting van Jeruzalem had. Driemaal per dag ging hij daar in gebed en loofde zijn God.  

Ook nu week hij niet van deze gewoonte af.  
Daniel 6:11 | De Bijbel - Het Boek 

WELKE GEWOONTES ZOU JE MOETEN STARTEN OP BASIS VAN WIE JE WILT WORDEN? 

HOE JE EEN NIEUWE GEWOONTE ONTWIKKELT 

# MAAK HET VOOR DE HAND LIGGEND 

# MAAK HET MAKKELIJK 

IK BEN SUCCESVOL WANT IK EER GOD VANDAAG 

Kijk niet nier op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint. 
Zacharias 4:10 | 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  
HABITS - Starten 



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. 

# Hoe ziet jouw dagelijkse routine eruit? Welke dingen doe je zo vaak dat je ze eigenlijk vergeet? 

# Welke systemen in je leven lopen goed? Waar zou je nog aan moeten werken? 

# Waarom denk je dat God geïnteresseerd is in onze kleine keuzes? 

# Als je kijkt naar jouw doelen: Welke gewoonte wil jij vandaag starten om jouw doel te kunnen bereiken? 

# Bedenk met elkaar manieren om deze gewoonte echt een onderdeel te laten zijn van jouw dagelijkse routine. Aan welke bestaande 

gewoonte kun jij de nieuwe gewoonte koppelen? 

# Neem de tijd om specifiek te bidden voor de gewoontes die jullie willen starten.  

 

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 is het niet mogelijk om de celebrations fysiek bij te wonen. Klik hier voor de laatste informatie. Uiteraard 
is alles ook online te volgen. 

 

SERIE - HABITS 
07.02 Wie voor wat 

14.02 Starten 
21.02 Stoppen 

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

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

