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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 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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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 
 
 


