Mom/Dad: Good parents tell their
children what NOT to do. Great
parents help them find something to
do. The Godly parent spends his time
encouraging the good in a child.
When a child pursues a goal he is
running toward something. If his sole
desire is to avoid punishment he runs
toward nothing…he is simply running to
avoid failure/punishment. Be an
encourager. Use these verses on
strength whenever your child is facing a
challenge.
All verses taken from Het Boek and used with
permission of The international Bible Society.

Hecht geen waarde aan verdrukking;
verwacht niets van onrechtmatige
opbrengsten; en als u rijk wordt, laat het
uw leven met God dan niet beïnvloeden.
Psalmen 62:11

De jonge Johannes groeide op en werd
sterk gemaakt door de Heilige Geest. Hij
hield zich op in dorre streken en bleef
daar tot de dag dat hij in het openbaar in
Israël optrad.
Lukas 1:80

Daarom kan ik zelfs blij zijn over
zwakheden, beledigingen, noodsituaties,
vervolgingen en moeilijkheden, die ik
terwille van Christus moet verdragen.
Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.
2 Corinthiër 12:10

Jezus heeft deze lamme man genezen.
Door ons geloof in Jezus is hij volkomen
gezond geworden. U ziet het zelf!
Handelingen 3:16

"God houdt erg veel van u", zei hij.
"Wees dus niet bang. Rustig maar. U
moet heel sterk zijn!" Terwijl hij sprak,
voelde ik plotseling mijn kracht
terugkeren en zei: "Ga maar door, mijn
heer, want dank zij u voel ik mij een stuk
beter."
Daniël 10:19

Iedere man bemoedigt zijn buurman met
de woorden: "Maak je geen zorgen.
Houd moed!"
Jesaja 41:6

Smelt uw ploegen en maak er
zwaarden van. Van uw
Jezus antwoordde: "Weet u wat uw
probleem is? U kent noch de boeken van snoeimessen kunt u speren maken.
Mozes noch de kracht van God.
Laten de zwakken dapper en sterk
Markus 12:24
zijn.
Joël 3:10

Bewapen u met alle wapens die
God ons geeft. Dan zal de duivel
met zijn slinkse streken u geen
kwaad kunnen doen.
Efeziërs 6:11

Ik verlang ernaar u te zien. Ik wil u
zo graag iets geestelijks geven, iets
waardoor u versterkt wordt.
Romeinen 1:11

Wij weten dat de Here wel te
vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en
u tegen de aanvallen van de duivel
beschermen.
2 Thessalonicenzen 3:3

Wij hebben ervaren dat God, onze Vader,
Die zoveel van ons houdt, zo goed is ons
altijd weer moed en hoop te geven.
Daarom vragen wij Hem en onze Here
Jezus Christus u te bemoedigen en kracht
te geven om goed te doen in woord en
daad.
2 Thessalonicenzen 2:16-17

Mijn gebed voor u is dat onze God en
Vader uw geloof sterk zal maken, zodat u
op de dag waarop de Here Jezus
terugkomt met allen die bij Hem horen,
sterk, zuiver en heilig zult zijn.
1 Thessalonicenzen 3:13

Met uw wortels diep in Hem verankerd,
moet u uw leven door Hem laten
opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan
wat u over Hem hebt geleerd en laat uw
hart daarbij overvloeien van
dankbaarheid.
Colossenzen 2:7

opdat u tot eer van de Here zult leven en
doet wat Hem aangenaam is. Hoe beter u
God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw
leven zal zijn. Ook vragen wij Hem u te
sterken met Zijn geweldige, hemelse
kracht, opdat u alles blij kunt verdragen;
Colossenzen 1:10-11

Ik ben in staat alles te doen door
Christus, Die mij daarvoor de kracht
geeft.
Filippenzen 4:13

Want het 'dwaze' van God is wijzer dan
wat mensen kunnen bedenken; en het
'zwakke' van God heeft meer kracht dan
de mensen.
1 Corinthiërs 1:25

Omdat zij op God vertrouwden, hebben
zij koninkrijken onderworpen en
rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat
God hun had beloofd. Zij hebben de muil
van leeuwen toegesloten.
Hebrews 11:33

Wat ben ik dankbaar dat onze Here Maar de Here heeft mij altijd bijgestaan.
Jezus Christus mij heeft uitgekozen Hij gaf mij de kracht zodat ik het goede
nieuws onder alle niet-Joodse volken heb
om één van Zijn boodschappers te
kunnen brengen en zij het allemaal
zijn en dat Hij mij de kracht geeft gehoord hebben. Hij heeft mij beschermd
Hem trouw te blijven,
tegen de verscheurende leeuwen.
1 Timotheüs 1:12

2 Timotheüs 4:17

Wie in de gemeente spreekt, moet dat
doen alsof God door hem spreekt. Wie
praktisch werk doet, moet dat doen door
de kracht die God geeft. Als dat het geval
is, zal God geëerd worden door Jezus
Christus. Voor Hem is alle eer en macht,
voor altijd en eeuwig! Amen.
1 Petrus 4:11

Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u
niet sterk bent, maar u hebt gedaan wat Ik
zei en bent Mij niet ontrouw geworden.
Daarom heb Ik een deur voor u geopend
die niemand sluiten kan.
Openbaring 3:8

