WEES STERK EN MOEDIG!
IMPACT TOERUSTINGDAG
voor kinderwerkers,
ouders, beleidsmakers
& alle vrienden van kinderen!
“...OPDAT DE VOLGENDE GENERATIE HET ZAL WETEN” PSALM 78:6
SEMINARS IMPACT TOERUSTINGDAG 17 JANUARI 2015
Plenaire sessie: Wees sterk en moedig
De opdracht die God via Mozes aan Zijn volk gaf om sterk en moedig te zijn is nog steeds relevant vandaag. Net
zoals toen leven Gods kinderen in bezet gebied. Er zijn weinig terreinen waar dit zo nadrukkelijk zichtbaar wordt
als bij onze kinderen. Er woedt een geestelijke strijd om hun hart. God roept ons op om in die strijd te gaan staan
voor wat recht is en om Zijn weg te volgen. Deze uitdaging is stevig, maar in Gods kracht mogelijk.
Seminar 1: Kinderen en sociale media, help!
Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met internet en sociale media. Hoe kun je als ouder of
kinderwerker een hulp zijn bij het verstandig gebruik van dit medium? Wat heeft de Bijbel hier over te zeggen?
Tijdens dit seminar gaan we in gesprek over de positieve kanten en de uitdagingen die kinderen hierin
tegenkomen
Seminar 2: Met kinderen praten over seksualiteit
Als ouders vervul je een belangrijke rol in de seksuele ontwikkeling van je kinderen. Dit gaat verder dan hun
informeren over lichamelijke veranderingen. We behoren onze schaamte te overwinnen en onze kinderen te
vertellen hoe God het gemaakt en bedoeld heeft. Van de wereld hoeven we het niet te verwachten. Zo’n open
en eerlijk gesprek over seksualiteit klinkt in theorie goed en noodzakelijk, maar hoe doe je dat in de praktijk?
Seminar 3: Bemoedigen of ontmoedigen?
We zijn allemaal wel bekend met de kracht van een bemoedigend woord of een oprecht schouderklopje. We
weten ook wat er gebeuren kan wanneer het omgekeerde het geval is. Bemoedigingen en ontmoedigen kunnen
vooral kinderen maken of breken. Kom naar dit seminar om te leren hoe je een bemoediger kunt worden.
Ontdek verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Leer hoe je de kinderen in jouw kerk, club of thuis kunt
bemoedigen in God.
Seminar 4: Als ik zwak ben, dan ben ik sterk
De ogenschijnlijke tegenstelling “als ik zwak ben, dan ben ik sterk” is een belangrijke sleutel naar een vervuld
Christenleven. Het is leven uit genade en leven uit afhankelijkheid. Het gaat weliswaar dwars in tegen onze
natuur en cultuur, maar het is de weg die God voor een ieder kind van Hem ontworpen heeft. Naast aandacht
voor ons persoonlijk leven kijkt dit seminar ook naar wat dit betekent voor het kinderwerk en ouderschap.
Seminar 5: Hoe help ik kinderen zelf de Bijbel lezen
Zelf Bijbel lezen is een belangrijk ingrediënt voor geestelijke groei. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar
ook voor kinderen. Het argument dat kinderen daar nog niet aan toe zijn is niet steekhoudend. Integendeel, ze
zijn zo ontvankelijk dat het juist goed is om hier jong mee te beginnen. Je legt zo een basis voor de rest van hun
leven. Maar hoe help je ze daarbij? En hoe leer je ze om op hun niveau contact te leggen met
God? Dit praktische seminar zal je daarbij helpen.

