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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 8 
 

week 50 Kerk: tieners in de kerk 

Zondag “Heer, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijdt.” (Psalm 
26:8) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Opwekking 705 – Toon mijn liefde 
 
Gerald Troost - Ik zie goud in jou 

Woensdag “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11) 
 
God kijkt naar ons leven op een manier zoals wij naar een film kijken. Als er iets naars 
gebeurd dan merk je hoe iedereen in de bioscoop de adem inhoudt. De mensen kijken 
gespannen naar het drama dat zich afloopt op het scherm. Ook al hebben ze het boek 
gelezen en kennen ze de afloop. ze weten dat het goed afloopt. zo kijkt God met 
datzelfde vertrouwen naar ons leven en dat van de tieners. Hij kent ons levensverhaal , 
want heeft het zelf geschreven. Zijn perspectief is heel anders en Hij heeft een heel 
duidelijk doel met alles. 
Bid voor de tiener en vraag God hem/haar te laten merken dat God te vertrouwen is. 
Hij heeft een plan met het leven van de tiener. 
 
Max Lucado 

Donderdag “Eén kleine positieve gedachte kan je hele dag veranderen.” 

Vrijdag Dank God dat Hij altijd vol blijdschap zal zijn en verheugd over de tiener. In zijn liefde 
zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over de tiener jubelen. (Sefanja 3:17) 

Zaterdag Zondag, kerk 
 
Weer naar de kerk?? 
Maar ik heb geen zin! 
Ik moet nog op facebook 
En chatten met een vriendin. 
 
Ik wil niet naar de kerk 
Want er komt wat op tv 
En straks gaan ze skaten, 
Dan wil ik ook graag mee. 
 
Ik hoef niet naar de kerk 
Op school leren we al genoeg 
En ik wil ook eens uitslapen 
Het begint echt te vroeg! 

https://www.youtube.com/watch?v=LWFBzXt81OE
https://www.youtube.com/watch?v=lTAeFfIv3Pc&index=38
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week 50 Kerk: tieners in de kerk 

 
Hey, wat maak je me nou? 
God maakt ALTIJD tijd voor jou! 
Stel dat Hij geen zin in jou zou hebben 
En dat je het voortaan maar alleen moet redden. 
 
God geeft je troost, vreugde, liefde en zegen 
Hij is altijd bij je en kent al jouw wegen. 
Hij laat jou nooit in de steek 
En jij maakt je druk om dat uurtje in de week? 

 
 


