
Beste ouder, 

De afgelopen weken hebben we verschillende nieuwsbrieven 
gemaakt voor ouders met jongere kinderen. Deze nieuwsbrief 
is speciaal voor ouders die nu onverwachts met hun tieners 
veel tijd doorbrengen. Een mooie kans om samen te investeren 
in het geloofsleven.

We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Online Adventistische Bijbelstudies ESDA

ESDA biedt laagdrempelige en vrijblijvende cursussen aan iedereen die 
meer wil leren over bijvoorbeeld archeologie, gezondheid en de Bijbel. 
Tegenwoordig zijn er ook digitale cursussen te volgen, iets wat jouw tiener 
wellicht aanspreekt. Een grote aanrader om deze site is te bekijken en mee 
aan de slag te gaan!

YouTube filmpjes Denkstof
Tieners zijn gek op Youtube filmpjes. Daar heeft de EO op ingespeeld door 
ruim 40 korte Denkstof filmpjes te maken over het geloof. Je tiener zal dit 
interessant vinden. Wellicht kun je er samen naar kijken en kun je er samen 
over napraten.

Geloofstwijfel bij tieners

In de puberteit gaat een kind zijn eigen mening vormen. En dat betekent 
nogal eens dat alle normen en waarden van pa en ma bekritiseerd worden. 
Ze zijn het nergens meer mee eens en moeten overal een weerwoord op 
hebben. Tieners houden ervan om heilige huisjes omver te schoppen. Maar 
soms zit de twijfel dieper en worden de vragen over geloof en kerk steeds 
kritischer. Hoe ga je dan het gesprek aan met je tiener? In dit artikel krijg je 
tips wat je kan doen en wat je vooral moet laten.

Christelijk Netflix

Tieners zijn gek op Netflixen. New Faith Network is een soort Christelijk Netflix, 
Het biedt een enorme hoeveelheid christelijke films en series. Je kunt het 14 
dagen gratis uitproberen.
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http://www.esda-instituut.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmB6jKC0XQ054YtGOUQtRtazPIBbbe2r
https://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/in-gesprek/13-16-jaar/geloofstwijfel-bij-tieners
https://try.newfaithnetwork.com/nl/?gclid=Cj0KCQjws_r0BRCwARIsAMxfDRjZcyWFM7-BrDQxBgkfC7VpttSBFNh5DF4R_EZhMEhd5dZOV_4iIJcaAqSeEALw_wcB


Gesprek 1 - Klikken
Anderen verklikken maakt een mens niet populair. 
Jozef is daar ook achter gekomen. 
En misschien was zijn klikken helemaal niet overdreven. 
Uit de bijbel blijkt dat zijn broers echt geen lieverdjes 
waren. Zijn vader hield meer van hem. Maar, zijn broers 
haatten hem. 

Klikken heeft vaak gevolgen: Mordechai klikte. 

Lees Ester 2:21-23 voor het resultaat. 

Handelingen 23:19-22 

Vind je dit klikken toegestaan?

Dilemma: Er zou een minifeestje komen. 
Maar, dan is er een verklikker in de groep.
Stel dat jij geen corona besmetting zou oplopen, 
doordat iemand anders in actie komt. 
Maakt dat klikken gerechtvaardigd?

Gesprek 2 - You’ll never walk alone
Het begon met een klein idee van 3FM-dj Sander 
Hoogendoorn. Om alle radiostations in Nederland 
samen te brengen tijdens de coronacrisis. Op hetzelfde 
tijdstip ‘You’ll Never Walk Alone’ draaien. Echter het 
liep zo uit de hand dat eind maart 183 radiostations 
hebben meegedaan.
Recent is Never Walk Alone gestart met een speciale 
editie van 3FM Serious Request. 
Dit keer blijven de dj’s ‘in huis’ en verzorgen marathon 
uitzendingen om geld in te zamelen voor het Rode 
Kruis voor de coronapandemie.  

Er zijn naast de 3FM actie heel veel andere ‘corona’ 
initiatieven zoals: 
eentegeneenzaamheid.nl 
Je kan thuisbingo spelen met ouderen
Greetz stelt kaartjes beschikbaar om aan ouderen te 
sturen. 

Lees Johannes 5:1-8 
Wat maakt dat Jezus langszij komt denk je? 
Bedenk vanuit de tekst twee redenen die maken dat 
we zeker weten dat deze man zich alleen voelde.
Daag jezelf uit om vandaag net als Jezus langszij te 
komen en een lichtpuntje te zijn voor iemand.

Met je tiener in gesprek

http://eentegeneenzaamheid.nl

