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Jonge mensen zijn onze 
meest waardevolle 

natuurlijke hulpbronnen. 
Hun energie, creativiteit en 
zendingsgerichtheid is nodig 

wanneer we de volle 
potentie van de gemeente 
willen bereiken en de apo-

stolische boodschap bestendi-
gen. 
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3. Waarden en relaties

Bid dat jongeren:

q	zullen vasthouden aan de waarden 
die onze volken en gemeenten hebben 
grootgemaakt. Ze moeten leren leven 
volgens de bijbelse principes van inte-
griteit en eerlijkheid  – waarachtig 
zijn, vooral in relaties;

q	vriendschappen en huwelijken zullen 
ontwikkelen die een leven lang stand-
houden (Titus 2:11-14); 

q	vriendschappen zullen ontwikkelen, 
gebaseerd op het verlangen van de 
Heilige Geest naar rechtvaardige met-
gezellen;

q	zullen bidden dat God hun vrienden 
geeft die waarachtig, heilzaam en 
wederzijds bemoedigend zijn;

q	zullen bidden dat ze de wijsheid heb-
ben om relaties te kiezen die God 
eren (Ps. 119:63; Joh. 15:13-14);  

q	hun gedachten zullen richten op al 
wat waar, nobel, juist, puur, lieflijk, 
bewonderenswaardig, voortreffelijk en 
prijzenswaard is (Fil. 4:8; Joh 8:32; 
Rom. 12:2).

4. Zendingsgerichtheid

 “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehe-
le wereld, predikt het Evangelie aan alle  
kreaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt 
zal zijn, zal zalig worden; maar die niet  
zal geloofd hebben, zal verdoemd worden” 
(Mark. 16:15-16).

Bid dat jongeren:

q	hun Goddelijke opdracht voor hun 
leven zullen accepteren. Ze zijn 
wedergeboren om een getuige van 
Jezus Christus te zijn en anderen tot 

volgelingen van Christus te maken (Hand. 
1:8);

q	geestelijke leiders worden en dat ze vrij-
moedig zullen zijn; moedig zullen opstaan 
voor wat ze geloven en hoogachten (1 Tim. 
4:12);

q	het kanaal voor opwekking worden binnen 
hun gemeente, school en omgeving en dat 
ze een verantwoordelijkheid op dit gebied 
zullen accepteren – ze moeten anderen 
laten zien dat men voor God kan leven in 
deze goddeloze wereld;

q	hun plaats in Gods Koninkrijk zullen inne-
men.
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Hoe bidden we voor de jeugd?
Jonge mensen zijn onze meest waardevolle 

natuurlijke hulpbronnen. Hun energie, creati-
viteit en zendingsgerichtheid is nodig wanneer 
we de potentie van de gemeente willen berei-
ken en de apostolische boodschap bestendigen. 
Deze energie moet constructief worden geleid, 
wat alleen mogelijk is door God te zoeken. 
Satan wil de jeugdige energie veranderen in 
een negatieve, destructieve kracht. We moeten 
echter zijn verlangen tarten door middel van 
gerichte voorbede. Wanneer u bidt voor de 
jeugd, bid dan voor deze onderwerpen:

1. Een blijvende, persoonlij-
ke relatie met Christus.

“Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in 
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want 
zonder Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15:5)

Bid dat jongeren:

q	hun leven aan Christus zullen toewijden, 
vervuld zullen zijn met Zijn Geest en 
gedoopt in Zijn Naam;

q	zullen erkennen dat Zijn Naam boven alle 
naam is (Handelingen 4:12) en dat ze dit 
zullen belijden door een volledig onderwor-
pen leven aan het Goddelijk gezag – dat 
Hij Heer is over allen (Fil. 2:11);

q	zullen leren communiceren met Christus en 
Hem in alles vertrouwen;

q	de diepte van Gods liefde voor hen zullen 
begrijpen (1 Joh. 3:1);

q	hun gevoel van eigenwaarde en identiteit 
zullen baseren op Christus en niet op de 
normen van deze wereld;

q	zullen weten wie ze zijn, wat ze hebben in 
Christus en wat ze door Hem kunnen doen 
(Kol. 1:27); “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft 
in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat 
wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem 
in de liefde; (…) In Wie wij hebben de verlossing 
door Zijn bloed, namelijk de vergeving der mis-
daden, naar de rijkdom van Zijn genade, (…)  
In Hem, in Wie wij ook een erfdeel geworden 
zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar 
het voornemen van Hem, Die alle dingen werkt 
naar de raad van Zijn wil; Opdat wij zouden 
zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid, wij, die eerst 
in Christus gehoopt hebben. In Wie ook gij zijt, 
nadat gij het woord der waarheid, namelijk het 
Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Wie 
gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld 
geworden met de Heiligen Geest der belofte; Die 
het onderpand is van onze erfenis, tot de verkre-
gen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid” 
(ef. 1:4,7, 11-14);

q	gezegend zullen zijn met de vreugde die 
komt doordat ze Christus van nabij kennen 
en met Hem wandelen;

q	zo volledig vervuld zullen zijn met de 
vreugde van de Heer, dat ze geen werelds 
vermaak najagen (Rom. 14:17; Ps. 16:11; 
Fil. 4:4; Neh. 8:10).

2. Morele zuiverheid 

“Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; 
was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij 
vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich 
verheugen, die Gij verbrijzeld hebt. Verberg Uw 
aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn 
ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God! en 
vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest” 

(Ps. 51:9-12).

Bid dat jongeren:

q	zo’n sterk karakter ontwikkelen dat ze  
moreel rein zullen blijven in deze libe-
rale samenleving;

q	de juiste beslissingen zullen nemen 
wat betreft seksualiteit, drugs en 
werelds vermaak – hun enige veilig-
heid ligt in volledige onthouding.

q	de negatieve druk van leeftijdgenoten 
zullen weerstaan en leren de juiste 
keuzes te maken;

q	een rein hart zullen hebben;
q	niet alleen een stel regels zullen nale-

ven, maar dat ze verlangen God in 
alles te behagen;

q	verstandig zullen zijn in het goede, en 
onnozel in het kwade. “Daarom heb ik 
Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer 
dan het fijnste goud. Daarom heb ik al Uw 
bevelen, in alles voor recht gehouden; maar 
alle valse pad heb ik gehaat; 

q	Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom 
bewaart ze mijn ziel. De opening van Uw 
woorden geeft licht, de onverstandigen ver-
standig makende (…)

q	Zie aan, dat ik Uw bevelen liefheb; o 
HEERE! maak mij levend naar Uw goe-
dertierenheid. Het begin van Uw woord is 
waarheid, en in eeuwigheid is al het recht 
van Uw gerechtigheid. De vorsten hebben 
mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn 
hart heeft gevreesd voor Uw woord. Ik ben 
vrolijk over Uw toezegging, als een die een 
grote buit vind.” (Ps. 119:127-130, 159-
162); 

q	het Woord van God in hun hart zullen 
bergen en dat ze zullen kiezen voor 
gehoorzaamheid door de zonde te 
haten en Zijn heiligheid lief te hebben.


