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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 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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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 
 


