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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..." 

 
 
 
 
 
 


