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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 9 
 

week 51 maatschappij; liefde en relaties 

Zondag “Geliefde broeders en zuster, als God ons zo heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar 
liefhebben.” (1 Johannes 4:11) 

Maandag Gebedspunten tieners 

Dinsdag Jaeson Ma – Love (Nederlandse vertaling in bijlage) 

Woensdag “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 
geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt de vreugde 
in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.” (1 
Korintiërs 13:4-8) 
 
Bid deze verzen uw tiener toe en vul in plaats van liefde de naam van uw tiener in. 

Donderdag “You don’t need to look like everybody else. Love who you are!” 
(“Je hoeft niet te zijn als ieder ander. Hou van wie jij bent!”) 

Vrijdag Dank God dat de tiener gemaakt is om geliefd te zijn en lief te hebben. 

Zaterdag Luisterlied: Sela - Jezus liefde voor mij 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZMcJi-GCNgk
https://www.youtube.com/watch?v=ITEs6vqa8Aw
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Jaeson Ma & Bruno Mars - Love 
 
 
Hollywood wil je laten geloven dat zij weten wat liefde is 
Maar ik zal je vertellen wat echte liefde is. 
 
Liefde is niet wat je ziet in de films 
Het is niet de opwinding, het is niet wat je ziet in zulke scenes 
Je weet wat ik bedoel. 
 
Ik vertel je nu, echte liefde is opoffering 
Liefde is denken aan anderen voordat je aan jezelf denkt 
Liefde is onbaatzuchtig, niet egoïstisch. 
Liefde is GOD en GOD is liefde 
 
Liefde is wanneer jij je leven geeft voor een ander 
Of het nu voor je broer, je moeder, je vader of je zus is 
Het is zelfs je leven geven voor je vijanden 
Dat is bijna niet denkbaar, maar bedenk dat eens 
 
Refrein (zang): 
Ik zet U voor mij 
Zodat iedereen kan zien 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
Ik weet dat alles goed zal komen 
Zolang U maar mijn gids bent 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
 
Liefde is geduldig, liefde is vriendelijkheid 
Het is niet afgunstig, het heeft geen grootspraak 
Het is niet trots. Liefde is niet gewelddadig, het is niet egoïstisch 
Het wordt niet gemakkelijk boos, het houd geen lijstje bij met fouten 
 
Weet je, liefde verheugt zich niet in het kwaad, maar is verheugd met de waarheid 
Het beschermt altijd, is te vertrouwen, blijft altijd hopen en volhard altijd 
Liefde faalt nooit, het is eeuwigdurend 
Het is eeuwig, het gaat door en door, het gaat zelfs voorbij aan tijd 
Liefde is het enige wat blijft bestaan nadat je komt te overlijden 
Maar vraag jezelf eens af: waarom? 
Heb jij liefde? 
 
Refrein (zang): 
Ik zet U voor mij 
Zodat iedereen kan zien 
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Mijn liefde, dit is mijn liefde 
Ik weet dat alles goed zal komen 
Zolang U maar mijn gids bent 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
 
Er is geen grotere liefde dan dit: Hij die zijn leven gaf voor zijn vrienden 
Ben jij bereid je leven te geven voor je vrienden? 
Jij bent waarschijnlijk bereid om je leven te geven voor je moeder, je vader of je beste vrienden 
Maar ben je ook bereid je leven te geven voor de mensen die je haten? 
Ik zal je eens vertellen wie dat heeft gedaan 
 
De definitie van liefde is Jezus Christus. Hij is liefde. 
De spijkers door zijn handen, de doornen in zijn hoofd 
Hangend aan een kruis voor jouw zonden, voor mijn zonden 
 
Dat is liefde. Hij stierf voor jou en mij, terwijl wij hem haten 
Dat is liefde. 
God is ware liefde en als je deze liefde nog niet kent 
Dan is het nu de tijd om het te leren kennen, de perfecte liefde. 
 
Refrein (zang): 
Ik zet U voor mij 
Zodat iedereen kan zien 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
Ik weet dat alles goed zal komen 
Zolang U maar mijn gids bent 
Mijn liefde, dit is mijn liefde 
 

 

 
 


