
 

IJSBREKER |  ⏱  20 MIN  
Op welke gewoonte ben jij trots? 

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 STOP JE GEWOONTES? 

Op een dag ging Simson naar de Filistijnse stad Gaza en bracht de nacht door bij een prostituee.  
Richteren 16:1 | De Bijbel - Het Boek 

MET WELKE GEWOONTE ZOU JE MOETEN STOPPEN OP BASIS VAN WIE JIJ WILT WORDEN? 
Wees zachtmoedig in reken voorgoed af met alles wat in uw leven vuil is of maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het 

geweldige nieuws dat in ons geplant is, want daardoor kan onze ziel gered worden.  
Jakobus 1:21 | De Bijbel - Het Boek 

HOE BREEK JE MET EEN SLECHTE GEWOONTE? 

# MAAK HET JEZELF NIET TE MOEILIJK 
Zet geen weg op de weg van de goddelozen, laat het pad van de boosdoener links liggen. Sla die wegen niet in maar loop eraan voorbij. 

Spreuken 4:14-15 | De Bijbel - Het Boek 

DE VIJF GROOTSTE TRIGGERS: 

# PLAATS 
# TIJD  

# GEMOEDSTOESTAND 
# MOMENT 
# MENSEN 

Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. 
Spreuken 13:20 | De Bijbel - Het Boek 

Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij. 
Korinthiers 15:33 | De Bijbel - Het Boek 

Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint. 
Zacharias 4:10 

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 - Stoppen 



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 heeft deze serie je meer bewust gemaakt van jouw gewoontes? 

# Met welke gewoonte zou jij moeten stoppen op basis van wie je wilt worden? 

# Kijk naar de vijf grootste triggers in de samenvatting van de message. Wat is de grootste trigger van jouw slechte gewoonte? 

# Wat kun je doen om die trigger buiten spel te zetten? 

# Download het werkblad via icfnl.church of via deze link. Neem de tijd om dit in te vullen en bespreek dit vervolgens met elkaar.  

 # Volgende week start de serie #JESUS en dit jaar staat in het teken van het naar buiten treden als kerk. Wat zijn jouw toffe ervaringen 

met VIP-lifestyle? Vertel elkaar je verhaal. Deel deze ervaringen met  stories@icf-leiden.nl, zodat deze ervaringen anderen kunnen 

inspireren.  

 

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 

 

SERIE - HABITS 
28.02 Hoe echt is jouw geloof? 

07.03 Wat heeft Jezus nou te bieden? 
14.03 Ben jij een echte smaakmaker? 

21.03 Wie jij werkelijk bent 
28.03 Durf jij dichterbij te komen? 

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