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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 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

