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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 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


10 voor 10`ers 
GKV Groningen Oost 

 

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. 

 
 


