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Beste bidder, 
 
 
Wat ontzettend gaaf dat jij je hebt opgegeven om mee te bidden voor de 
tieners in onze gemeente! Het is ons verlangen dat de tieners dichterbij God 
zullen komen in de komende 10 weken en dat deze periode een verrijking zal 
zijn voor jouw eigen gebedsleven. 
  
Als het goed is heb je al te horen gekregen voor welke tiener(s) jij mag bidden. Wij willen je vragen 
om elke dag een moment van gebed te nemen, specifiek voor deze tiener(s). Je mag deze momenten 
naar eigen inzicht invullen, maar je kunt ook gebruik maken van de onderstaande weekkalender. Elke 
week heeft van ons een thema meegekregen waar we de aandacht op willen vestigen. Dit zijn de 
volgende thema`s: 
 
Week 1 & 2: God de Vader 
Week 3 & 4: God de Zoon 
Week 5 & 6: God de Geest 
Week 7: Gaven en talenten 

Week 8: Tieners in de kerk 
Week 9: Maatschappij: liefde en relaties 
Week 10: Maatschappij: social media 

 
Voor elke dag in deze weken hebben wij een andere gebedsvorm bedacht, naar aanleiding waarvan 
je kunt bidden. Hieronder vindt je een globale weekindeling met de verschillende gebedsvormen: 
 

Week [nr] [weekthema] 

Zondag Bijbeltekst 

Maandag Gebedspunten van de tieners (mocht je niet elke week van jouw tiener nieuwe 
gebedspunten krijgen, dan kan je gebedspunten van de week ervoor herhalen; 
bidden voor school, vrienden, sport) 

Dinsdag Luisterlied (klik op tekst voor link, bij Engelse nummers staat de vertaling in de 
bijlagen) 

Woensdag Tekst of gedicht 

Donderdag Korte spreuk of quote 

Vrijdag Dankdag 

Zaterdag Luisteren naar Gods stem 

 
 
 
Wij wensen jou veel vreugde, toewijding, vasthoudendheid en schitterende momenten met God toe! 
 
Hilly van der Veen, Marijke Bol, Esther Buisman en Niels Norg  
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WEEK 1 
 

week 43 God de Vader 

Zondag “Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem 
vrezen.” (Psalm 103: 12-13) 

Maandag Gebedspunten tiener 

Dinsdag Opwekking 599 -  Nog voordat je bestond  
 
SoulSurvivor – Hemelhoog 

Woensdag God is voor jou (Max Lucado) 
 
Misschien zijn je ouders je vergeten, hebben leraren je verwaarloosd, broers en zussen 
schamen zich voor jou, maar God de Schepper is binnen handbereik! Je hoeft alleen maar 
te bidden. 
God is voor jou, niet misschien, niet geweest, niet was, niet zou eventueel kunnen zijn. NEE! 
God is voor jou, vandaag op dit moment. NU! Je hoeft niet eens in de rij te staan of morgen 
terug te komen. Hij is bij jou. Dichterbij dan Hij nu is, kan gewoon niet. Zijn trouw wordt 
niet groter als jij je beter gedraagt, zijn trouw wordt ook niet minder als jij je slecht 
gedraagt. Hij is voor jou. Kan het doel van je leven worden weggenomen? Of zul je op een 
dag minder waarde hebben voor Hem? Absoluut niet. Niemand kan jou verslaan. 
God is voor jou. 

Donderdag “Elke haar op je hoofd heb ik geteld. Zou ik dan niet weten wat er in je hart speelt? Kom 
naar Mij!” 

Vrijdag Dank God dat de tiener een kind van God is, dat Hij de tiener kent en dat de tiener op Hem 
mag vertrouwen. 

Zaterdag Voetstappen in het zand 
 
Ik droomde eens en zie 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 

https://www.youtube.com/watch?v=weZJD6_kUsY
https://www.youtube.com/watch?v=BRaNj8F7ouQ
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week 43 God de Vader 

 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..." 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen..." 
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WEEK 2 
 

week 44 God de Vader 

Zondag “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.” (Psalm 23:1) 

Maandag Gebedspunten tiener 

Dinsdag Opwekking 770 (Sela) - Ik zal er zijn 
 
Tim Hughes - Everything (Nederlandse vertaling in bijlage) 

Woensdag Vul de naam van je tiener(s) in terwijl je psalm 139 leest 

Donderdag Max Lucado: 
 
God zal jou nooit de hele weg laten zien. Stop dus maar met zoeken. Hij beloofde een lamp 
voor je voet, geen kristallen bol voor de toekomst. We hoeven niet te weten wat er 
morgen gebeurd. 

Vrijdag Dank dat God de Vader er altijd voor de tiener is. Luister naar Reni & Elisa: Als het leven 
soms pijn doet 

Zaterdag Gebedswandeling  
 
Ga naar buiten, de natuur in, of loop een rondje door de wijk. Neem de tijd om alles weer 
even op een rijtje te krijgen en bid voor de thema’s die in je gedachten komen. 
 
Als jouw tiener(s) in de buurt op school zit, kan je ook langs de school lopen en in 
gedachten een gebed uitspreken voor de tieners en zijn/haar klasgenoten. 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
https://www.youtube.com/watch?v=SOY-eHUsHdM
https://www.youtube.com/watch?v=e3zfYjOhe5E
https://www.youtube.com/watch?v=e3zfYjOhe5E
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WEEK 3 
 

week 45 God de Zoon 

Zondag “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de 
zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het 
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en 
nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij 
standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en 
het opgeeft. …. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies 
rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist 
geneest.” (Hebreeën 12:1-3, 12-13) 

Maandag Gebedspunten tiener 

Dinsdag Opwekking 618 - Jezus, hoop van de volken 
 
Owl City - In Christ alone (Nederlandse vertaling; klik op deze link) 

Woensdag Lief kind van Mij, 
 
Misschien heb je een beeld van Jezus als Iemand met een stralende krans op Zijn hoofd, 
ergens in de hemel met wat engelen om Zich heen. Het is waar dat Hij nu in de hemel 
leeft, maar vergeet nooit dat Hij een mens van vlees en bloed is geweest, zoals jij, en Hij 
woonde in Israel. 
 
Eigenlijk maakte Hij bijna dezelfde dingen mee als jij. Hij voelde alles wat jij voelt. Hij 
lachte, hij huilde. Hij had heimwee. Hij kreeg honger, werd boos, was eenzaam en moe. Hij 
voelde pijn en Hij was blij en opgewonden. Hij vierde feest. Hij streed en was moe, 
bezorgd en werd verleid. 
 
Hij wil dat je nooit vergeet wanneer jij op dit moment iets doormaakt: Hij heeft het al 
eerder doorgemaakt; Hij wil je helpen. Jezus begrijpt je. 
 
Je liefhebbende Vader, God 
(uit online met God) 

Donderdag “Jezus biedt jou een eeuwig-leven-verzekering aan en hij heeft de premie al betaald” 

Vrijdag Dank dat Jezus ook voor jouw tiener is gestorven 

Zaterdag De kracht van gebed  
 
‘Ik bid voor jou’ 
Vier kleine woordjes, maar wat wordt daar veel in gezegd. Al je verdriet, al je pijn en al je 
moeite wordt voor Gods troon neer gelegd. Zolang er mensen voor je bidden, sta in je in 

https://www.youtube.com/watch?v=tM11g-uiM-k
https://www.youtube.com/watch?v=Ipl-rLRxOrs
https://www.sela.nl/liederen/87/jezus-alleen-hij-is-de-rots.html
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week 45 God de Zoon 

het leven niet alleen. Zij bouwen met gevouwen handen een muur, beschermend om je 
heen. 
 
Bid na het lezen van deze tekst voor uw tiener. 
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WEEK 4 
 

week 46 God de Zoon 

Zondag “Christus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed 
er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als 
mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis.” (Filippenzen 2:5-8) 

Maandag Gebedspunten tiener 

Dinsdag Opwekking 697 - Al wat ik ben 
 
Opwekking 764 - Zegekroon 

Woensdag Lief kind van Mij, 
 
Op een avond toen Jezus met zijn vrienden op het meer was, stak er een flinke storm op 
en iedereen raakte in paniek…. iedereen, behalve Jezus. 
 
Jezus lag ergens achter in de boot een dutje te doen. Daar waren zijn vrienden niet echt 
over te spreken. Ze waren geweldig aan het mopperen op Hem omdat Hij zomaar lag te 
slapen tijdens een ramp. Wat deed Jezus? Hij stond op en sprak tegen de wind en de 
golven:” zwijg! Wees stil!” En de storm ging liggen. 
 
Jezus doet nog steeds dat soort geweldige dingen. Het maakt niet uit in wat voor soort 
storm je verzeild bent geraakt, praat er met Jezus over. Zeg Hem wat je nodig hebt. Hij 
kan spreken tot de omstandigheden in jouw leven en jij zult Zijn vrede bewaren. Jezus 
bedaart jouw stormen. 
 
Je vrede, God. 

Donderdag “Christenen zijn gek…. Op Jezus!!” 

Vrijdag Dank ervoor dat de tiener uniek is. 

Zaterdag Tel je zegeningen 
 
Ga op een heldere avond naar buiten en kijk naar de sterren. 
Probeer elke ster te verbinden aan een zegening die je van God hebt ontvangen in en 
door jouw tiener. Dank God concreet voor elke zegening. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F057VCXk4go
https://www.youtube.com/watch?v=h1cyehuIYzI
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WEEK 5 
 

week 47 God de Geest 

Zondag Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De 
wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen 
hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, 
ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie 
zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in 
mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. (Johannes 14:15-20) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Opwekking 488 - Heer ik kom tot u 
 
Fred Hammond & RFC - When the Spirit of the Lord (Nederlandse vertaling in bijlage) 

Woensdag Lief kind, 

 
Ik communiceer door mijn Geest. Ik weet dat het moeilijk is om te begrijpen. Maar mijn 
Geest vertelt je op dit moment iets heel belangrijks. Mijn Geest vertelt je Wie Ik ben. Hij 
vertelt je wie jij bent en van Wie jij bent: Ik ben je Vader. Jij bent mijn kind. 
 
Het is zo belangrijk voor je om dit te weten en te geloven. Probeer het eens uit. Als je alle 
andere geluiden uit zet in je leven- de TV, spotify, PS games en mobiel- en je alleen met 
Mij bent, dan zul je weten wat de Geest zegt: “ Je Vader houdt van je! Vertrouw en 
Geloof.”  
Liefs, God 
 
(uit online met God) 

Donderdag “Waar geloof begint houdt bezorgdheid op.” 

Vrijdag Dank God dat de Geest in elke tiener aanwezig en aan het werk is. 

Zaterdag Pepermunt gebed 
 
Neem één pepermuntje. Neem tiener in gedachten en luister wat de Geest je verteld 
waarvoor je kunt bidden voor je tiener, totdat het pepermuntje op is. 
Dit mag herhaald worden! 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyo6mxK5N6o
https://www.youtube.com/watch?v=Inx1L0GUPQw
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WEEK 6 
 

week 48 God de Geest 

Zondag “Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de 
Heer.” (Romeinen 12:11) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Opwekking 343 - Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 

Woensdag Lief kind van Mij, 
 
Voordat Jezus de aarde verliet om terug te keren naar Mij, vroeg Hij Mij om een gift 
voor jullie. Hij wist dat Hij niet langer lijfelijk als Vriend bij jullie kon zijn. Daarom vroeg 
Hij Mij om jullie een geestesvriend te geven. 
 
Deze vriendschap met de Heilige Geest is wat moeilijk voor te stellen, omdat Hij 
onzichtbaar is. Maar zijn vriendschap heeft een groot voordeel. Jezus kon maar op een 
plaats tegelijk zijn, maar Zijn Geest kan overal en altijd bij je zijn. 
 
De Heilige Geest hoeft niet achter je aan te rennen om je bij te houden. Hij is in je en 
gaat met je mee, altijd en overal. Hij vult je voortdurend opnieuw, geeft nieuwe kracht, 
en Hij herinnert je aan Jezus’  liefde. Hij is geweldig! 
 
Jezus’  Vader, God 

 
(uit online met God) 

Donderdag “Zinloos gebed bestaat niet” 

Vrijdag Dank dat de Geest gebroken harten heelt. 

Zaterdag Luister naar opwekking 717 (stil mijn ziel wees stil) en bid na aanleiding van dit lied 
voor uw tiener. 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XDwBnNZls6E
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
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WEEK 7 
 

week 49 Kerk: gaven en talenten 

Zondag “Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want 
dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft.” (1 Petrus 4: 10) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag The Zoe Group - A new anointing (Nederlandse vertaling in bijlage) 

Woensdag Lief kind, 
 
Heb je wel eens nagedacht over de miljoenen mensen die Ik al heb geschapen en je 
afgevraagd waarom Ik jou nodig heb? Is er echt een doel voor jouw leven? Vertrouw 
Me, Ik gaf aan iedereen heel speciale gaven, ook aan jou. Misschien heb je ze nog niet 
ontdekt, maar dat zal gebeuren! 
 
Sommige mensen zijn goede managers. Sommige zijn goede artiesten, atleten, 
leerkrachten of schrijvers. Ik heb de mensen zo ontworpen dat hun gaven anderen 
zullen helpen. Het probleem is, dat veel mensen geen greintje belangstelling voor 
elkaar hebben. Ze gebruiken al hun talenten om er zelf beter van te worden. Ik hoop 
dat jij er niet zo over denkt. Laat Me je helpen om jouw talenten te ontdekken en te 
laten zien hoe je ze kunt delen. Je hebt talenten gekregen met een doel! 
 
Je Schepper, God 
 
(uit online met God) 

Donderdag “Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen” 

Vrijdag Dank dat God de tiener heeft ontworpen en unieke talenten heeft gegeven, zodat de 
tiener het speciale doel kan bereiken dat God voor de tiener in gedachten heeft. Hoe 
meer de tiener zijn/haar gaven begrijpt, hoe beter de tiener zijn/haar toekomst er om 
heen kan bouwen. 

Zaterdag Schrijf een kaart voor je tiener met daarop een mooie kwaliteit waar jij trots op en 
dankbaar voor bent. Dank God daarvoor en stuur dit kaartje via de post naar je tiener. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bT5bkjHaJzQ
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WEEK 8 
 

week 50 Kerk: tieners in de kerk 

Zondag “Heer, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijdt.” (Psalm 
26:8) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
 
Gerald Troost - Ik zie goud in jou 

Woensdag “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11) 
 
God kijkt naar ons leven op een manier zoals wij naar een film kijken. Als er iets naars 
gebeurd dan merk je hoe iedereen in de bioscoop de adem inhoudt. De mensen kijken 
gespannen naar het drama dat zich afloopt op het scherm. Ook al hebben ze het boek 
gelezen en kennen ze de afloop. ze weten dat het goed afloopt. zo kijkt God met 
datzelfde vertrouwen naar ons leven en dat van de tieners. Hij kent ons levensverhaal , 
want heeft het zelf geschreven. Zijn perspectief is heel anders en Hij heeft een heel 
duidelijk doel met alles. 
Bid voor de tiener en vraag God hem/haar te laten merken dat God te vertrouwen is. 
Hij heeft een plan met het leven van de tiener. 
 
Max Lucado 

Donderdag “Eén kleine positieve gedachte kan je hele dag veranderen.” 

Vrijdag Dank God dat Hij altijd vol blijdschap zal zijn en verheugd over de tiener. In zijn liefde 
zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over de tiener jubelen. (Sefanja 3:17) 

Zaterdag Zondag, kerk 
 
Weer naar de kerk?? 
Maar ik heb geen zin! 
Ik moet nog op facebook 
En chatten met een vriendin. 
 
Ik wil niet naar de kerk 
Want er komt wat op tv 
En straks gaan ze skaten, 
Dan wil ik ook graag mee. 
 
Ik hoef niet naar de kerk 
Op school leren we al genoeg 
En ik wil ook eens uitslapen 
Het begint echt te vroeg! 

https://www.youtube.com/watch?v=LWFBzXt81OE
https://www.youtube.com/watch?v=lTAeFfIv3Pc&index=38
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week 50 Kerk: tieners in de kerk 

 
Hey, wat maak je me nou? 
God maakt ALTIJD tijd voor jou! 
Stel dat Hij geen zin in jou zou hebben 
En dat je het voortaan maar alleen moet redden. 
 
God geeft je troost, vreugde, liefde en zegen 
Hij is altijd bij je en kent al jouw wegen. 
Hij laat jou nooit in de steek 
En jij maakt je druk om dat uurtje in de week? 
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WEEK 9 
 

week 51 maatschappij; liefde en relaties 

Zondag “Geliefde broeders en zuster, als God ons zo heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar 
liefhebben.” (1 Johannes 4:11) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Jaeson Ma – Love (Nederlandse vertaling in bijlage) 

Woensdag “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 
geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt de vreugde 
in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.” (1 
Korintiërs 13:4-8) 
 
Bid deze verzen uw tiener toe en vul in plaats van liefde de naam van uw tiener in. 

Donderdag “You don’t need to look like everybody else. Love who you are!” 
(“Je hoeft niet te zijn als ieder ander. Hou van wie jij bent!”) 

Vrijdag Dank God dat de tiener gemaakt is om geliefd te zijn en lief te hebben. 

Zaterdag Luisterlied: Sela - Jezus liefde voor mij 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZMcJi-GCNgk
https://www.youtube.com/watch?v=ITEs6vqa8Aw
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WEEK 10 
 

week 52 maatschappij: social media 

Zondag “Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken.” 
(Jakobus 1:19) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Casting Crowns - Stained glass masquerade (vertaling aanwezig in het filmpje) 

Woensdag Elly & Rikkert – Maskers af 
 
Hé zeg, ben jij er al 
Op het gemaskerde bal 
Van de maatschappij 
Al ben je arm als Job 
Met je mombakkes op 
Hoor je overal bij 
 
Er wordt gewed en geloot 
En gedanst door de grote ontgoochelaar 
Maar totaal onverwacht 
Diep in de nacht 
Is het einde daar 
 
Dan gaan de maskers af, maskers af 
Dan zien ze wie je bent 
Dan gaan de maskers af, maskers af 
Alles wordt bekend 
Dan gaan de maskers af 
 
Hé zeg, doe je al mee 
Op het bal masqué 
Van het wereldtoneel 
Want je bent pas in tel 
Als je netjes ;het spel  
Van de glimlach speelt 
 
En je weet hoe het moet 
'Ja, met mij gaat het goed' 
En je lacht idolaat 
Maar je blijft achterbaks 
Je vergeet dat je straks 
In je nakie staat 
 
Dan gaan de maskers af, maskers af 
Dan zien ze je gezicht 

https://www.youtube.com/watch?v=tA0sJXOGeNE
https://www.youtube.com/watch?v=imDWzQWFVp8
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week 52 maatschappij: social media 

Dan gaan de maskers af, maskers af 
Alles komt aan 't licht 
Dan gaan de maskers af 
 
Daar is de angsthaas 
Verkleed als een krijger 
Daar is de underdog 
Sterk als een tijger 
En Magere Hein 
Die zo vriendelijk lacht 
Daar zijn de wolven in schapenvacht 
 
Kijk, de heks is gekomen 
Verkleed als een fee 
De prins van je dromen 
Neemt slaappillen mee 
De haat is vermomd 
Met een vrolijk gezicht 
En satan die komt 
Als een engel van 't licht 
 
Leugens, leugens, leugens 
 
O je danst als een beest 
en de roes van het feest 
Sleept je helemaal mee 
Tot het uur van de waarheid 
Eindelijk daar is 
Het demasqué 
 
Dan gaan de maskers af, maskers af 
Alles neemt een keer 
Dan gaan de maskers af, maskers af 
Vluchten kan niet meer 
Dan gaan de maskers af 

Donderdag “God neemt je zoals je bent, niet zoals je probeert te zijn.” 

Vrijdag Dank dat God de tiener ziet zoals hij/zij echt is. 

Zaterdag Luister het lied ‘staak de strijd’ (Matthijn Buwalda) en bid dat als de tiener moe is van 
de schijn ophouden in het social media gebeuren, zichzelf durft te zijn en niet de schijn 
ophoudt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdcNeNIX0k0


10 voor 10`ers 
GKV Groningen Oost 

 

  



10 voor 10`ers 
GKV Groningen Oost 

 

 
 
 

BIJLAGEN 
 
 
Tim Hughes – Everything 
 
 
God in mijn leven 
En in mijn ademen 
God als ik wakker ben 
God wanneer ik slaap 
 
God als ik aan het rusten ben 
God als ik aan het werk ben 
God wanneer ik denk 
God wanneer ik spreek 
 
Wees mijn alles 
Wees mijn alles 
Wees mijn alles 
Wees mijn alles 
 
God in mijn hopen 
En God in mijn dromen 
God in mijn kijken 
En God in mijn wachten 
 
God in mijn lachen 
En God in mijn huilen 
God in mijn pijn 
En God in mijn genezen 
 
Wees mijn alles 
Wees mijn alles 
Wees mijn alles 
Wees mijn alles 
 
Christus in mij 
Christus in mij 
Christus in mij, de hoop op glorie 
U bent alles! 
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Fred Hammond & RFC - When the Spirit of the Lord 
(2 Samuël 6:14) 
 
 
Wanneer de Geest van de Heer in mijn hart is 
Zal ik dansen zoals David danste 
Wanneer de Geest van de Heer in mijn hart is 
Zal ik dansen zoals David danste 
 
Ik zal dansen, dansen zoals David danste 
Ik zal dansen, dansen zoals David danste 
 
Wanneer de Geest van de Heer in mijn hart is 
Zal ik bidden zoals David bad 
Wanneer de Geest van de Heer in mijn hart is 
Zal ik bidden zoals David bad 
 
Ik zal bidden, bidden zoals David bad 
Ik zal bidden, bidden zoals David bad 
 
Wanneer de Geest van de Heer in mijn hart is 
Zal ik zingen zoals David zong 
Wanneer de Geest van de Heer in mijn hart is 
Zal ik zingen zoals David zong 
 
Ik zal zingen, zingen zoals David zong 
Ik zal zingen, zingen zoals David zong 
 
Ik zal zingen, zingen zoals David zong 
Ik zal bidden, bidden zoals David bad 
Ik zal dansen, dansen zoals David danste 
 
Ik zal dansen, ik zal dansen 
 
  



10 voor 10`ers 
GKV Groningen Oost 

 

 
 
 
 
 
The Zoe Group – A new anointing 
 
 
Dit is het seizoen voor een nieuwe zalving 
Dis is het seizoen voor een frisse uitstorting 
Dat de zonen en dochters van de Koning van de glorie 
Zullen opstaan en hun licht gaan schijnen 
Dat de zonen en dochters van de Koning van de glorie 
Zullen opstaan en hun licht gaan schijnen 
 
Wij proclameren: 
Dit is de dag, dit is de dag 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
Ik zal mij verheugen, ik zal mij verheugen 
Ik zal mij verheugen en er van genieten 
Dit is de dag, dit is de dag 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
 
In het begin schiep God 
En voor zijn vreugde zingen alle creaties 
Elke zoon en dochter van de Koning van de glorie 
Moeten nu opstaan en hun licht laten schijnen 
Elke zoon en dochter van de Koning van de glorie 
Moeten nu opstaan en hun licht laten schijnen 
 
Wij proclameren: 
Dit is de dag, dit is de dag 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
Ik zal mij verheugen, ik zal mij verheugen 
Ik zal mij verheugen en er van genieten 
Dit is de dag, dit is de dag 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
 
Laat Uw glorie de hele aarde vervullen 
Laat Uw glorie de hele aarde vervullen 
Laat Uw glorie de hele aarde vervullen 
Laat Uw glorie de hele aarde vervullen 
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Jaeson Ma & Bruno Mars - Love 
 
 
Hollywood wil je laten geloven dat zij weten wat liefde is 
Maar ik zal je vertellen wat echte liefde is. 
 
Liefde is niet wat je ziet in de films 
Het is niet de opwinding, het is niet wat je ziet in zulke scenes 
Je weet wat ik bedoel. 
 
Ik vertel je nu, echte liefde is opoffering 
Liefde is denken aan anderen voordat je aan jezelf denkt 
Liefde is onbaatzuchtig, niet egoïstisch. 
Liefde is GOD en GOD is liefde 
 
Liefde is wanneer jij je leven geeft voor een ander 
Of het nu voor je broer, je moeder, je vader of je zus is 
Het is zelfs je leven geven voor je vijanden 
Dat is bijna niet denkbaar, maar bedenk dat eens 
 
Refrein (zang): 
Ik zet U voor mij 
Zodat iedereen kan zien 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
Ik weet dat alles goed zal komen 
Zolang U maar mijn gids bent 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
 
Liefde is geduldig, liefde is vriendelijkheid 
Het is niet afgunstig, het heeft geen grootspraak 
Het is niet trots. Liefde is niet gewelddadig, het is niet egoïstisch 
Het wordt niet gemakkelijk boos, het houd geen lijstje bij met fouten 
 
Weet je, liefde verheugt zich niet in het kwaad, maar is verheugd met de waarheid 
Het beschermt altijd, is te vertrouwen, blijft altijd hopen en volhard altijd 
Liefde faalt nooit, het is eeuwigdurend 
Het is eeuwig, het gaat door en door, het gaat zelfs voorbij aan tijd 
Liefde is het enige wat blijft bestaan nadat je komt te overlijden 
Maar vraag jezelf eens af: waarom? 
Heb jij liefde? 
 
Refrein (zang): 
Ik zet U voor mij 
Zodat iedereen kan zien 
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Mijn liefde, dit is mijn liefde 
Ik weet dat alles goed zal komen 
Zolang U maar mijn gids bent 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
 
Er is geen grotere liefde dan dit: Hij die zijn leven gaf voor zijn vrienden 
Ben jij bereid je leven te geven voor je vrienden? 
Jij bent waarschijnlijk bereid om je leven te geven voor je moeder, je vader of je beste vrienden 
Maar ben je ook bereid je leven te geven voor de mensen die je haten? 
Ik zal je eens vertellen wie dat heeft gedaan 
 
De definitie van liefde is Jezus Christus. Hij is liefde. 
De spijkers door zijn handen, de doornen in zijn hoofd 
Hangend aan een kruis voor jouw zonden, voor mijn zonden 
 
Dat is liefde. Hij stierf voor jou en mij, terwijl wij hem haten 
Dat is liefde. 
God is ware liefde en als je deze liefde nog niet kent 
Dan is het nu de tijd om het te leren kennen, de perfecte liefde. 
 
Refrein (zang): 
Ik zet U voor mij 
Zodat iedereen kan zien 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
Ik weet dat alles goed zal komen 
Zolang U maar mijn gids bent 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
 


