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Sleutels voor een BLIJ leven  

Deel 5: Empower anderen en jezelf met je woorden                

 

 

Om jezelf op te bouwen:  

Teksten om jezelf dagelijks op te bouwen over wie jij bent in Christus en wat je hebt 

gekregen: Zie downloads onder Preken op www.debazuin.info bij: Sleutels voor een BLIJ 

leven. 

 

 

Om anderen op te bouwen: 

a. Om dagelijks hardop over jezelf uit te spreken:  

Ieder mens om mij heen is belangrijk en door God geroepen.  

Ik zoek altijd het goede in mensen. 

Ik bouw aan diepe en sterke relaties met de mensen om mij heen. 

Ik zoek naar mogelijkheden om de talenten van anderen te laten groeien. 

Ik ben een uitstekende bemoediger en ik maak mensen blij. 

Mijn woorden zijn krachtig en zetten Gods leven vrij in mensen. 

Ik inspireer mensen, geef hen kansen en ondersteun hen in wat ze doen. 

Ik inspireer mensen om dingen te doen waarvan ze dachten dat ze het niet konden. 

Ik zorg dat mensen zich belangrijk en waardevol voelen. 

Ik bedank mensen voor dingen die ze gedaan hebben en benoem wat ik daarin waardeer. 

Ik zie mensen: Wie ze zijn, welke gaven ze hebben, en waartoe ze geroepen zijn. 

 

b. Woorden die anderen bekrachtigen en verder helpen: 

- Positieve identiteits-woorden: ‘Jij bent een persoon met veel wijsheid. Dankzij jouw 

gaven breng je onze gemeente/ons bedrijf op hogere hoogten.’   

- Invoelend: ‘Ik weet dat het belangrijk voor je is om op tijd naar huis te gaan, zodat je er 

kunt zijn voor je kinderen.’ 

- Specifiek bedanken: ‘Ik waardeer je enorm om drie redenen: 1. Je hebt altijd vertrouwen 

in mij en dat doet mij zo goed. 2. Mensen voelen zich gezien in jouw aanwezigheid en ik 

ook. 3. Je gebed voor onze bediening helpt en inspireert mij. 

- ‘Ik zie je’ woorden: ‘Ik zie dat je continu mensen bemoedigt.’  

- ‘Ik heb je nodig’ woorden: ‘Ik wil graag dat je weet dat jouw aanwezigheid voor mij heel 

belangrijk is. Ik vind het fijn dat je zo positief bent en ons zo aanmoedigt.’ 

- ‘Ik ben trots op je’ woorden: ‘Vandaag zat ik te denken hoe trots ik op je ben.  

Je bent betrouwbaar, je doet de dingen in een geest van excellence en je 

vertegenwoordigt ons bijzonder goed.’  

- ‘Ik voel’-woorden: ‘Ik heb het gevoel dat je me regelmatig niet goed begrijpt; kunnen we 

daarover praten?’ ‘Ik voel dat je reactie op deze situatie misschien laat zien dat je een 

probleem hebt met wat ik heb gedaan. Klopt dat?’ (Houd het bij jezelf en check of je 

gevoel klopt in plaats van de ander te veroordelen.) 

- Voordeel van de twijfel geven: ‘Ik heb de afspraak gemist want hij stond niet in mijn 

agenda. Heb ik misschien de aankondiging gemist?’ (In plaats van: ‘Ik ben niet 

geïnfomeerd over de afspraak!’) 

http://www.debazuin.info/
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c. Vijf zinnen die leven geven:1 

1. Ik ben trots op je, want…   

2. Ik ben zo blij met je, want…   

3. Ik heb je nodig, want…    

4. Ik bewonder je hoe je…   

5. Ik wil je helpen om je dromen te verwezelijken. (‘Wat zijn de twee meest belangrijke 

dingen die ik voor je kan doen om jouw dromen te helpen verwezelijken?’) 

 

d. Krachtige teksten om je te helpen te bidden in geloof: 

Mattheüs 7:7-8, 1 Johannes 5:14-15, Markus 11:22-24, Romeinen 4:17 

 

 

Om te beantwoorden: 

Denk aan de mensen om je heen: 

 Geef je hen het gevoel dat ze waarde en potentie hebben, ook al zien ze het soms 

zelf niet? 

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Wie zou je actief willen bemoedigen? 

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Hoe wil je dat doen? Welke uitspraken wil je in het vervolg meer doen en welke wil 

je vermijden? 

Meer:…………………………………………………………………………………………. 

 

Niet meer:……………………………………………………………………………………. 

 

 Wat wil je over hen uitbidden en het niet-zijnde tot aanzijn roepen? (Rom. 4:17) 

………………………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                 
1 1  Backlund, S. (2016) The Culture of Empowerment, p. 45. Verenigde Staten: Igniting Hope Ministries. 
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