GehoorSamen - Gods opdracht voor iedereen
Seminars IMPACTdag 2018 - De Herikon

I Gehoorzaamheid in het gezin
Doelgroep: Ouders

Thuis de regels stellen. Hoe ga je om met gehoorzaamheid en discipline binnen het gezin in een maatschappij
waar zelfverwezenlijking en individualisme hoogtij viert? Hoe houd je stand tegenover onwillige en mondige
kinderen zonder te reageren vanuit onmacht en eigenbelang? Dit seminar geeft praktische aanwijzingen om in
nederigheid en gehoorzaamheid aan God de gezagspositie in te nemen die God ons als ouders heeft gegeven.
Je krijgt tips om de opvoeding van je kinderen met een Bijbelse en gezonde discipline te beginnen. Maar ook als
de basis mist en er al ongezonde gedragspatronen zijn ontwikkeld is het nog mogelijk om samen veranderd,
gekneed en gestuurd te worden door de Meester. Zonder voorbeeldige ouders te zijn kunnen we groeien tot
geestelijke voorbeelden voor onze kinderen, en mogen we streven naar een huis gevuld met de liefde, orde en
discipline die bij onze God past.
Kernwoorden: Discipline, Gezagspositie handhaven, Straf, Vrede in huis, Nederigheid.

II Gehoorzaamheid in het kinderwerk
Doelgroep: Kinderwerkers

Als leiding heb jij het gezag over de kinderen. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan als we met wisselende
leiding werken, en de kinderen in onze maatschappij juist wordt aangeleerd om assertief en mondig gedrag te
vertonen. Toch is het nodig dat deze gezagsposities worden gehandhaafd om een veilige omgeving te hebben
voor elk kind, waarin ze meer kunnen leren over de Here God en er ook ruimte is voor gezelligheid.
Dit seminar helpt je om de kinderen je liefde te benaderen vanuit de gezagspositie die God je gegeven heeft. Je
krijgt handvaten om concrete grenzen te stellen en om op een bijbelgetrouwe en vruchtbare manier orde te
scheppen.
Kernwoorden: Discipline, Gezagspositie handhaven, Straf, Gezelligheid, Liefde.

III Gehoorzaamheid tegen de stroom in
Doelgroep: Kinderwerkers + Ouders

Opkomen voor je rechten. Hoe leer je te gehoorzamen in een maatschappij waar assertiviteit wordt opgedragen
en nederigheid niet populair is? Hoe ga je om met een onbijbelse cultuur die van gehoorzaamheid een last maakt
terwijl de Bijbel duidelijk stelt dat gehoorzaamheid een bron van zegen is? Hoe kunnen we samen deze zegen
ervaren ondanks de invloed van een wereldse groepsdruk? In dit seminar willen we het bewandelen van de weg
van gehoorzaamheid concreet maken, en kijken hoe we in onze cultuur als grote en kleine christenen kunnen
blijven groeien in godsvrucht.
Kernwoorden: Assertiviteit of Nederigheid, Groepsdruk, Eigenbelang, Dienen.

IV Gehoorzaamheid en de media
Doelgroep: Kinderwerkers + Ouders
Nu even niet... In een wereld beheerst door de media is er een hoop afleiding en is het moeilijk om de
concentratie en de rust te vinden om op een “gewone manier” te communiceren. Hoe maak je gebruik van de
voordelen maar behoed je je voor de nadelen van het internet? Hoe begeleid je de kinderen hierin, en blijf je zelf
een voorbeeld om na te volgen? In dit seminar willen we op praktische wijze de veranderende
communicatiemiddelen benaderen, om elkaar te blijven begrijpen, maar vooral, om Gods eeuwige wegen samen
te blijven bewandelen.
Kernwoorden: Media, Internet, Bijbels communiceren, Rust en diepgang.

