MAAK ZE STERK

In geloof
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RAISE UP
Raise Up wil een beweging op gang brengen van mensen die vanuit
Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken.
Trainingen Spreekbeurten Cursussen Advies Coaching Materialen
op onder meer de terreinen:

sociale media ‐ omgaan met emoties ‐ groepsdruk ‐ pesten
verslaving ‐ gewetensvorming ‐ seksualiteit‐ jeugdpastoraat
zelfaanvaarding ‐ geloof ‐ communicatie
opvoeding ‐ jeugdwerk ‐ kinderwerk
eetproblemen ‐ sexting ‐ porno
weerbaarheid
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Opvoeden
Het leven leren,
in ál zijn facetten
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EEN TURBULENTE WERELD
4
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WAT KOMT ER OP HUN PAD?
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DE BIJBEL

Mijn volk gaat te gronde
door het gebrek aan kennis
Hosea 4:6
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DE BIJBEL
We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de
volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn
kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Want Hij heeft een
getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vast gesteld in Israël; die heeft
Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken,
opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren
zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen;
zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten,
maar Zijn geboden in acht nemen.
Psalm 78:4‐8
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God
Waarheid
Houvast
Eenheid
Rust, vrede
Wij
Vreugde

Duivel
Leugen
Chaos
Verdeeldheid
Rusteloosheid
Ik
Leegte

8

4

KINDEREN EN GOD
‒Zij zijn ons tot voorbeeld! (Marcus 10:15)
‒Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht (Matt. 18:10)
‒Wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, doet
struikelen… (Matt. 18:6)

Wij kunnen het geloof van kinderen afbreken óf versterken.
Hen dieper met God laten gaan, of van Hem vandaan trekken.
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Geef ze een vis…
of leer ze vissen!
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IN GROEPJES
Welke kennis en
vaardigheden hebben
kinderen en jongeren nodig
om God te (leren) kennen
en Hem te volgen?
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WAT GA JIJ DOEN?
Bedenk 1 ding waarin jij wilt gaan investeren in het leven van
een kind of tiener.
Wissel dit kort uit met je buurman/buurvrouw. Geef elkaar
eventueel een praktische tip om dit handen en voeten te geven.
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TIPS
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Inspiratie: poster bij de uitgang
Elke dag bidden voor je kind(eren)
Kijk wat past bij jouw kind
Wees eerlijk
Voorleven, samen doen, zelf laten doen met jou als coach
Plezier hebben in het samen God volgen (‐> vanuit je hart)

13

VRAGEN?

14

7

God is met je,
Hij geeft kracht
2 Korinthiers 12:9
Matt. 28:18‐20
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