
Ds. G. Berkel-Larmonie

Verhef je Stem!



Wat maakt jou UNIEK?



Je  Kindertijd / Opvoeding
Een plaats waar je geweest bent
Lied dat je mooi / gaaf vindt 

Wat maakt jou UNIEK?
 

Vertel iets over jezelf waarvan je weet dat
de kans klein is dat iemand uit deze groep

dat ook heeft/doet/leuk vindt:



Lees Johannes 3:16-17



Johannes 3:16-17 
vertelt dat Jezus:

Cadeau
gedaan 

Zodat de
mensheid
gered kon
worden

Monogenus 



PERSOONLIJKHEID

ERVARING

WIJSHEID

AUTHENTICITEIT

Stembepalers: 



Persoonlijkheid: 
Hoe zit je in elkaar?

Introvert of Extrovert

Flexibel of Inflexibel

Zelfverzekerd of Terughoudend

Kat uit de boom kijken of Haantje de voorste

Loyaal of Eigenbereid

Avontuurlijk of Traditioneel

Ben jij:



Ervaring: Wie ben je
op het podium?

Wat voor opvoeding heb je gehad?

Wat voor opleiding heb je genoten?

Welke talen spreek je?

Hoe ben je voor het eerst in contact

gekomen met God, De Bijbel en het preken? 

Hoe ziet jouw verhaal eruit: 



Ervaring: Hoe lekker 
sta je op dat podium?

Hoe lang / vaak preek jij (al)? 

Wat was je moeilijkste tekst / opdracht?

Wat was het meest positieve dat iemand ooit

tegen je heeft gezegd na een overdenking?

En het meest negatieve? 

Hoe ziet je verhaal met 
het preken er uit:



Wijsheid: kennis en
geloofservaring toe?

Put je uit je persoonlijke wandeling met God?

Geef je Gods Geest de ruimte om je te leiden
bij het lezen, schrijven en leveren? 

  Bij het (s)preken:
 



Authenticiteit:
Laat jij je kennen?

Laat je je zien? Lievelingskleur of kleding aan?

Laat je je horen? Bij woordkeus, meerdere talen,

praatwijze, gebedsvorm.

Laat je je kennen? Mogen mensen iets van je

persoonlijke wandel horen? 

Heb je het zelfvertrouwen om ook mindere

kanten te laten zien van jezelf?

   Wie spreekt er daar?
 



PERSOONLIJKHEID: Hoe zit je in elkaar?

ERVARING: Hoe lekker sta je op dat

podium?

WIJSHEID: Kun je je kennis van Gods

Woord en je geloof correct toepassen?

AUTHENTICITEIT: Laat jij je kennen?



    (P+E) x (√W÷A) = U
(Persoonlijkheid + Ervaring)

x

  (√Wijsheid ÷ Authenticiteit)  
---------------------------- 

Jouw Unieke Stem



Dat we een unieke Jezus prediken

Dat ieder van ons een unieke bijdrage kan

leveren aan de missie

Dat niemand anders jouw stem kan

verheffen

Wat we hebben besproken:



 Vragen
Opmerkingen
Aanvullingen 



Laten we samen in
gebed gaan...


