RAISE UP
Raise Up wil een beweging op gang brengen van mensen die vanuit
Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken.

HET BESTE

Trainingen Spreekbeurten Cursussen Advies Coaching Materialen
op onder meer de terreinen:

in je kind naar boven halen

1

sociale media - omgaan met emoties - groepsdruk - pesten
verslaving - gewetensvorming - seksualiteit- jeugdpastoraat
zelfaanvaarding - geloof - communicatie
opvoeding - jeugdwerk - gamen
eetproblemen - sexting - porno
weerbaarheid
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HET BESTE IN JE KIND…

Wat is dat?

OPDRACHT
eigenschappen
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HOE KIJK JIJ NAAR JE KIND?

QUIZ

eigenschappen in de Bijbel
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MENTIMETER

KERNKWADRANTEN

1a. Scan de QR code
1b. Of ga naar www.menti.com en vul de code in: 5375 7789
2. Geef jezelf een naam en doe mee!
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HOE

haal je het beste naar boven?
PAUZE

9

10

BASISBEHOEFTE VAN IEDER MENS

SPREUKEN 27:23

ERBIJ HOREN
‒ Gezien,

Zorg ervoor dat u
uw schapen goed kent,
richt uw hart op de kudden

‒ gehoord,
‒ gekend worden

'הוה
Ik ben er(bij)
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NAAR BOVEN HALEN

NAAR BOVEN HALEN
1. Ontdekken wat God erin gelegd heeft

1.Ontdekken wat God erin gelegd heeft:
a. door te bidden;
b. door ervaringen, uitproberen;
c. goed observeren;
d. je kind ruimte geven om zichzelf te zijn (niet
voorkauwen).
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2. Mooie eigenschappen/talenten naar boven halen
a. door ze te benoemen;
b. door ze te waarderen;
c. door ze ruimte te geven.
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NAAR BOVEN HALEN

NAAR BOVEN HALEN
1. Ontdekken wat God erin gelegd heeft

1. Ontdekken wat God erin gelegd heeft.

2. Mooie eigenschappen/talenten naar boven halen

2. Mooie eigenschappen/talenten naar boven halen.

3. Je kind aanvaarden zoals het is

3. Je kind aanvaarden zoals het is:

4. Je kind leren om te gaan met minder mooie
eigenschappen/beperkingen:
a. dichtbij God leven;
b. fouten mogen maken;
c. zelf het voorbeeld te geven (vallen en opstaan);
d. onvoorwaardelijke liefde.

a. met alle mooie en minder mooie eigenschappen;
b. met een open blik;
c. met waardering.
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VRAGEN?
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