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SPECIAL GUESTS
Foppe Wiersma / Joël Treuren / Lydia Leha

Mind Connected / Teenzone Band / Chesron / DJ Roberto Rosso
Break Free Worship / We Worship Project

En nog veel meer...

Hey you,Het voelt echt als een eeuwigheid geleden dat we elkaar voor het laatst in real life troffen… 
Van een kneiterwarme bomvolle tent naar een digitale Teenzone in 2020. En as we speak maken we 

ons klaar voor een nóg groter digitaal pinksterfeestje: TEENZONE LIVE 2021!

Teenzone Connect 
Of je nu met je tienergroep, je vrienden of in je eentje aanhaakt, 
je staat er niet alleen voor! De hele dag door kun je meedoen in 
connectsessies en daar anderen ontmoeten. Van Artplace en 
Workouts tot Talkzone en een spot voor jou in de liveshow  – we 
hebben er zin in om je te zien, spreken en horen; doe je mee?!  
Je hoeft het niet in je een(d)tje te doen.

Meedoen met je 
tienergroep?
Er staan drie gratis groepsprogramma’s 
klaar vol fun, verdieping en praktische 
werkvormen. Samen met het Party Pack, 
Teenzone Magazine en het Teenzone 
polsbandje dé ultieme combi voor een 
awesome pinksterfeestje.  

THERE’S MORE…

nou ja, eigenlijk teveel om op te noemen!

Enjoy & see you soo
n!

10.30 u  Challenge Kick-off  
11.00 u  ArtPlace Live 
13.30 u  How to...   
14.00 u  Teenzone Workout  
16.00 u  Talkzone Connect  
19.00 u   Teenzone Liveshow

Talkzone Chat  
19.45 u   Teenzone Worship

Quizzen met Kelvin  
20.15 u   Q&A Liveshow Guests
21.00 u  Underground Sessions 

Liveshow  
Online gaat alles wel ff anders dan je gewend bent in The 
Place to Be. De dienst is omgeturnd naar een 2.0 versie: de 
Teenzone Liveshow. Prepare yourself voor inspirerende sprekers, 
samen quizzen, gave getuigenissen, livechats, noem maar 
op. Hou zeker ook onze socials in de gaten, want door de dag 
heen zorgen we dat jij een plekje on screen kunt veroveren in de 
liveshows. 

Voor het hele programma en meer info: 
www.teenzone.nl | www.opwekking.nl

Teenzone Party Pack 
Gratis leuke items voor op je socials en 
om jouw kamer, tienerhonk en kleding te 
pimpen in Teenzone style. 

On Demand
Het hele weekend door komen er nieuwe 
video’s online. 
Meer ontdekken over de Bijbel, bidden en 
luisteren naar God? Check de Tutorials en 
duik dieper in de verschillende manieren 
waarop jij met God kunt connecten en 
Hem beter kunt leren kennen.

TEENZONE
LIVE

TEENZONE
22, 23 & 24 MEI

Heb jij je 

polsband
je 

al gescoord?

 @OpwekkingTeenzone
www.teenzone.nl | www.opwekking.nl

Follow, like, join, share!

LEEF JE UIT MET
DE CHALLENGES

NEEM EEN DUIK IN 
TEENZONE MAGAZINE

MAAK JE EIGEN 
TEENZONE WEAR
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Ieder jaar is Teenzone hét feestje waar we met megaveel tieners bij elkaar komen. Nu we elkaar niet 
in real life kunnen zien op Walibi, komt Teenzone naar jou toe: op je laptop, TV of telefoon en met 
dit magazine en stuff voor je tienergroep. Maar zonder jou in the picture is Teenzone natuurlijk niet 
compleet. Daarom kun je dit jaar op allemaal nieuwe manieren meedoen, elkaar zien en connecten.

1Bible Depiction 

De Bijbel uitbeelden in gebaren? Gooi jij je 

hele lichaam in de strijd of gebruik je liever 

alleen je armen en handen?  

22Lyric Challenge
Hoe creatief ben jij als het gaat om tekstschrijven? 
Ga helemaal los en maak je eigen lyric of quote in 
het thema “Here I Am”. Ga jij voor het bonus level? 
Op teenzone.nl vind je een link waar je de beat 
voor deze challenge kunt downloaden. Ga voor 
een rap, spoken word, unieke song of laat iedereen 
meegenieten van jouw art work!  

33
TikTok Special
Na het succes van vorig jaar willen we deze 

challenge natuurlijk niet aan ons voorbij 

laten gaan. Het is heel simpel: maak een 

TikTok dans op de track Here With Me van 

onze eigen DJ Roberto Rosso. Geen idee 

waar je het nummer vindt? 

Check teenzone.nl voor een link. Huphup, 

voetjes van de vloer en uploaden maar! 

Een on screen spot in de 

liveshow veroveren?

• Stuur je foto’s en Teenzone herinneringen in en wie 

weet zie jij jezelf terug op The Wall.  

• Vind jij het leuk om met een heleboel tieners of jouw 

tienergroep in beeld mee te doen in de uitzending? 

Meld je aan op teenzone.nl.

• Heb je een mooi getuigenis? Deel dit met ons en wie 

weet word jij uitgenodigd om je verhaal te delen met 

alle tieners die kijken. 

Talkzone Connect
Je hoeft het niet in je een(d)tje te doen!  

Even je hart luchten of napraten over de 
liveshow? De Talkzone is dé plek waar jij 
welkom bent met je verhaal en vragen. Rondom en tijdens de liveshows kun je ‘binnenlopen’ 
bij de Talkzone Chat. Graag met andere tieners praten over wat je bezighoudt? Dat kan iedere dag om 16.00 uur in Talkzone Connect.

Challenge Kick-off 
Doe jij mee met de Challenge van de dag? 
Op 22, 23, 24 mei komt er iedere dag om 
10.30 uur een nieuwe challenge online. 
Uitdagend, fun en jouw kans om jezelf te 
laten zien. Alleen of samen met je vrienden 
of tienergroep, het kan allemaal. Maak de 
leukste selfies & video’s, share ze met ons 
en wie weet zie jij jezelf wel terug op onze 
socials of in de liveshow! 

Na het succes van vorig jaar willen we deze 

challenge natuurlijk niet aan ons voorbij 

laten gaan. Het is heel simpel: maak een 

TikTok dans op de track Here With Me van 

onze eigen DJ Roberto Rosso. Geen idee 

Check teenzone.nl voor een link. Huphup, 

voetjes van de vloer en uploaden maar! 

compleet. Daarom kun je dit jaar op allemaal nieuwe manieren meedoen, elkaar zien en connecten.

Een 
liveshow veroveren?

• 

• 

• 

welkom bent met je verhaal en vragen. Rondom en tijdens de liveshows kun je ‘binnenlopen’ 

JIJ IN THE ZONE

ZO DOE JE MEE
  Check Insta en Teenzone.nl voor de 

challenge van de dag. 

  Shine in je eigen challenge foto’s & 
video’s. Grappig, serieus, in één take 
of tot in de puntjes verzorgd: net wat 
bij jou past! 

  Plaats ze in je Insta stories en DM ze 
naar ons.

  > Gebruik #teenzone21
> Tag @OpwekkingTeenzone 

  Volg onze socials en de Liveshows 

voor jouw moment of fame.

  Check Insta en Teenzone.nl voor de   Check Insta en Teenzone.nl voor de 

  Shine in je eigen challenge foto’s & 

  Plaats ze in je Insta stories en DM ze 

  Volg onze socials en de Liveshows 

Heb jij een gebedsverzoek? 

Deel het met ons (mag ook anoniem) 

zodat we er samen voor kunnen bidden.Meer connectsessies vind je op pagina 2 & teenzone.nl.

DM ons @OpwekkingTeenzone 

Mail ons via info@teenzone.nl

#teenzone21     

#opwekkingteenzone
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WHAT’S INSIDE

The Great I Am 
Samen ontdekken wie God is 

'Door Jezus Christus zijn Gods liefde, 
vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe 
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn 
Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons 
laten zien wie God is.' 
Johannes 1:17-18 (BGT)

09
The Great I Am 09
The Great I Am 
Samen ontdekken wie God is 09Samen ontdekken wie God is 

'Door Jezus Christus zijn Gods liefde, 09'Door Jezus Christus zijn Gods liefde, 
vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe 09vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe 
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn 09gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn 
Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons 09Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons 
laten zien wie God is.' 09laten zien wie God is.' 

10 Verborgen talent?
25 Wat voor type ben jij? 
35 Ontdek je liefdestaal

22 De Bijbel induiken
31 Stille tijd op jouw manier
36 Voorbede, hoe dan? 

De sprekers van Teenzone Live '21

16 Foppe Wiersma
24 Joël Treuren
35 Lydia Leha

MORE FUN STUFF...
2 Line up Teenzone Live '21
4 Jij in the ZONE 
6 Inhoudsopgave / What’s inside? 
15 DIY | Teenzone Party Pack
37 Behind the Zone / Colofon

12 Jet Boender - Mind Connected
28 Robin Simon a.k.a. DJ Roberto Rosso

33
Here We Go
Ready. Set. Go. Met God in de actie. 
'Jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. 'Handelingen 1:8-11 (BB) 

Here I Am 
Ga jij voor God?

'Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag Hij twee broers: Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen: "Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen." Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met Hem mee.

Verderop zag hij nog twee broers: Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met Hem mee.'Matteüs 4:18-22 (BB) 

21
'Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. 

21
'Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag Hij twee broers: Simon, die ook Petrus 21
Daar zag Hij twee broers: Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet 21wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen 21uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen: "Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van 21hen: "Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen." Ze lieten onmiddellijk hun visnetten 21mensen." Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met Hem mee.21liggen en gingen met Hem mee.

Verderop zag hij nog twee broers: Jakobus en 21Verderop zag hij nog twee broers: Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs. Ze waren in hun 21Johannes, zonen van Zebedeüs. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. 21boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en 21Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en 

5 vragen aan...

How to... 

MORE FUN STUFF...
2 Line up Teenzone Live '21
4 Jij in the ZONE 
6 Inhoudsopgave 
15 DIY | Teenzone Party Pack
37 Behind the Zone 

MIJN VERHAAL
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God is goed. Hij wil ons graag zegenen. Zijn 
goedheid is altijd hetzelfde voor iedereen. 
No favorites for God. 

God is trouw. Wat Hij belooft, gebeurt ook. 
Hij verandert nooit en Hij is altijd bij ons. 
Ook als er iets gebeurt wat we lastig vinden, 
kunnen we hierop vertrouwen. 

God is genadig. Zijn liefde is 
onvoorwaardelijk. Er is niets dat jij kunt 
doen om Hem minder van je te laten 
houden. 

THE GREAT I AM
“IK BEN”, zegt God. Maar wat betekent dat precies? 
Waar begin je met uit te leggen wie God is? 

Heb je weleens een diamant van dichtbij bekeken? Een diamant bestaat uit één geheel en tegelijkertijd heeft het heel veel kanten. Laten we God eens vergelijken met zo'n diamant. 
Je zou kunnen zeggen dat alle kanten van de diamant (God) een stukje laten (reflecteren) zien van wie Hij is. Elke keer dat je ernaar kijkt, met Hem bezig bent, ontdek je weer iets nieuws, iets moois, iets verrassends.

Net zoals je jezelf en je vrienden steeds beter leert kennen, is er heel veel te ontdekken over God, zijn karakter en wie Hij voor jou wil zijn. De moeite waard dus om daar in te duiken!

'De Heer is vol liefde. Hij vergeeft ons altijd wat 
we verkeerd deden. 

Hij is geduldig en liefdevol. Hij blijft niet voor 
altijd boos. 

Hij geeft ons niet de straf die we verdiend 
hebben met onze ongehoorzaamheid. 

Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo groot is Zijn liefde voor de mensen die diep 
ontzag voor Hem hebben.'

PSALM
 103

:8
-11 

PSALM
 103

:8
-11 

Uit de Bijbel, Genesis 3:9 
Adam en Eva schaamden zich voor hun gedrag. Ze zijn er niet 
trots op, maar proberen zich voor God te verstoppen. Maar, 
omdat God van ze houdt, roept Hij ze. Bij hun naam: Adam, 
waar ben je? Persoonlijk. Ze komen tevoorschijn en God laat 

zien dat Hij de oplossing voor hun probleem zal geven. Hij 
kleedt ze. Dat verwijst naar de Here Jezus en hoe Hij zijn 
leven voor ons gaf. Als jij je schaamt om je keuzes en zonde, 
dan roept God je bij je naam. Niet om je te veroordelen, maar 
om je door Jezus te redden.

#HEREIAM

Wat zou jij antwoorden? 
Adam, waar ben je?

Een naam kan veel zeggen over iemand. Denk maar aan een coole nickname die je van je vrienden 
krijgt. Die beschrijft iets van je karakter, hoe je eruitziet of hoe je je gedraagt. Kort door de bocht: 

een stukje van je identiteit. Oké, oké, er zijn ook massa’s bijnamen waar je echt niet op zit te 
wachten. Maar laten we even kijken naar de mooie kant ervan. Want wist je dat God in de Bijbel 

met heel veel namen wordt beschreven? Deze laten allemaal een stukje zien van wie Hij is. Kijken 
naar de verschillende namen van God is dus vaak weer iets nieuws over Hem ontdekken. Welke 

springt er voor jou uit?

Elohim
Almachtige Schepper 

Genesis 1:1

Abba
Vader

Galaten 4:6El Eylon
De Allerhoogste

Psalm 35:10

El Yeshuati 
De God van mijn verlossing

Jesaja 12:2

El Shaddai
Almachtige God 

Psalm 91:1

Jehova Ezrah 
God, mijn helper

Hebreeën 13:6

Yahweh Yireh
De God die voorziet 

Genesis 22:14

Elohim Ahavah
De God die liefheeft

Jeremia 31:3

Jeh� ah Rapha
God die geneest 

Exodus 15:26

Yaweh Shalom
God van vrede 

Richteren 6:24

De God die liefheeft
Jeremia 31:3

Een mooie reminder?
Check de poster op pagina 18

Tekst: Suzon van Noort / Foppe Wiersma / Joyce den Engelse. Foto: Envato elements

Benieuwd naar meer 

namen van God? 

Met een beetje googelen en een duik in je 

Bijbel vind je er snel meer. Have fun! 

NAMENNamenNAMEN

zo groot is Zijn liefde voor de mensen die diep 

God is 
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////TEST

Psychologie 3

Economie 1

Geschiedenis 2

Hier zou ik meer 
over willen leren...Introvert (rustig en bedachtzaam) 1

Extravert (uitbundig en op andere gericht) 3
Een mix van ellebei 2

This is me

 Ja, daar word ik blij van! 2
 Euh, ja, wanneer ik tijd en zin heb 3

Nee, liever niet 1

Sporten?

Van 10 tot 14 punten - Jouw talent uit zich graag in het uitvinden 
of ontdekken van nieuwe dingen. Je wordt er blij van om daarmee 
een stukje van de wereld te veranderen. Heb jij al uitgevonden op 
welk gebied jouw interesse en enthousiasme ligt? Stop nooit met 
geloven in jezelf. Met kleine en grote stappen: jij bent van betekenis 
voor de mensen om je heen!

Van 15 tot 19 punten – Jouw talent uit zich graag creatief. Weet 
je nog niet precies wat bij je past? Probeer eens verschillende 
dingen uit om te zien waar je blij van wordt. Denk bijvoorbeeld aan 
schilderen of schrijven over een onderwerp dat je leuk vindt. Is 
YouTube-en iets voor jou? Of word jij een ras-ontwerper van kleding 

of huizen? Waar je ook op uitkomt: schoonheid en kunst passen 
echt bij jou! Go for it!

Van 20 tot 25 punten - Jouw talent ligt in de uitvoerende kunsten. 
Zingen, een instrument bespelen, model staan of acteren: het 
podium wacht op jou. Met al jouw creativiteit ga jij ervoor om je 
droom werkelijkheid te maken. Heb de moed om ervoor te gaan!

Van 26 tot 30 punten - Jouw talent is om mensen te beïnvloeden, 
groepen of gemeenschappen te leiden. Je hebt uitstraling en je wilt 
anderen inspireren. Jouw omgeving heeft positieve rolmodellen 
nodig om samen te werken aan een betere wereld! Be the change!

I love it 1
Nee! Wie dan wel? 2
Ik lees alleen als het nodig is 3

Lezen? 

Wiskunde 3
Muziek 2
Biologie 1

Hier ben ik goed in...

Op een podium staan 2Carrière maken 1
Veel geld verdienen 3

Droom van mijn leven is...

Ja, iedereen kan je dat vertellen 3Nee niet echt 1
Ik denk het? 2

Ik ben een ‘mensenmens' (hou van mensen)

Wetenschap 1
Wiskunde 2
Creativiteit 3

Dit vind ik helemaal niks...

Helaas niet 1
Soms voor de fun 3
Ja, ik heb elke week les 2

Ik speel een instrument

Ik? Neeeeeee 1
Ja, ik heb een goeie stem 3 Haha, ja... maar alleen onder de douche 2

Zingen?

Verborgen         ?Talent
We hebben allemaal talent. Iets waar we goed in zijn. Iets dat we graag doen zonder er moe van 

te worden of dat het ons verveeld. God heeft jou en de mensen om je heen verschillende talenten 
gegeven. Elk talent is even waardevol. Je hebt elkaars talenten nodig voor het grote geheel. Dat maakt 

het zo tof! Wat is jouw verborgen talent? 

Uitslag
Tel de punten van je antwoorden bij elkaar op en 

ontdek jouw verborgen talent.

Hier droom ik vanDit zien mijn vrienden/
familie als talent in mij

Zo wil ik van betekenis zijn
 Lukt het maar niet om uit te vissen wat 
jouw talent is? Vraag eens aan mensen 
om je heen wat zij in jou zien. Zo wordt je 
verborgen talent steeds een beetje meer 
zichtbaar.

 Uitzoeken hoe je van betekenis kunt zijn 
voor anderen met jouw talent? Vraag God 
hoe je jouw talenten in kunt zetten voor Zijn 
koninkrijk en tot eer van Hem.

Meer ontdekken over jouw talenten? 
Deze test laat natuurlijk maar een klein 
stukje zien van wat jij in je hebt. Er zijn ook 
uitgebreidere testen die je verder kunnen 
helpen. Googel maar eens op ‘talententest’.

voor anderen met jouw talent? Vraag God 
hoe je jouw talenten in kunt zetten voor Zijn 
koninkrijk en tot eer van Hem.

 Haha, ja... maar alleen onder de douche 2 koninkrijk en tot eer van Hem.
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Robin Simon (25), beter 
bekend als DJ Roberto 
Rosso, heeft zijn passie 
gecombineerd met zijn 
werk. Robin: “Ik ben 
gepassioneerd volger 
van Jezus. En dat laat ik 
zien en horen als dj van 
dancemuziek.” 

Robin Simon

‘Ik kan niet 
tegen onrecht’ 

Naast zijn werk als dj is er nog genoeg waar Robin van 
geniet in zijn leven. Hij werkt op dit moment ook in een 
kledingzaak. “Ik zie gelukkig veel mensen en ik kan 
mensen helpen aan mooie kleding. Dat is hartstikke 
leuk om te doen. Ook heb ik nu een half jaar een relatie 
met een hele lieve dame. Dat verrijkt echt mijn leven. 
Dat is een hele leuke ontdekkingsreis die we samen 
mogen maken. Daarnaast vind ik het prettig om mijn 
vriendengroep om mij heen te hebben, waar ik ook 
gewoon helemaal mezelf kan zijn. Hier haal ik heel veel 
energie en lol uit”, vertelt hij. 
Robin houdt van zijn werk, het is zijn grote passie. Hij 
wil hiermee ook graag doorgaan in de toekomst. Robin: 
“Afgelopen jaar zou ik op de EO Jongerendag staan. Dat 
ging helaas vanwege corona niet door. Dat wil ik sowieso 
nog doen voordat ik stop. Het lijkt mij ook heel gaaf om 
verder te groeien met radio maken en presenteren voor tv 
lijkt me ook vet. Als ik daar een kans voor krijg, dan pak ik 
die met beide handen aan.” 

Tienerjaren
Het geloof stond in Robins tienerjaren niet op de eerste 
plaats. Maar hoe waren zijn tienerjaren voor hem? 
“Ik was niet per se een heel fijn ventje. Ik wilde het 
liefste overal een beetje tegenaan schoppen, kijken 
wat de wereld te bieden had. Daar kwam geloof niet bij 
kijken. Ik denk dat daarom ook mijn hart bij tieners ligt, 
omdat wat ik nu doe met mijn muziek, iets is wat heel 
veel tieners fijn vinden. Ze kunnen er wat mee in hun 

geloofsbeleving. Ik heb dat toen niet gehad, ondanks dat 
je toen ook wel christelijke dance en hiphop had. Als ik 
dat had gehad, was het misschien wel anders gelopen. 
Dat vind ik ook het allermooiste aan mijn werk: de 
verbinding tussen het christelijk geloof en de jongeren 
die die verbinding missen in een kerk, of hun omgeving, 
of helemaal geen christenen in hun omgeving hebben. 
Dat ze in aanraking komen met mijn muziek, en zo ook 
met God.” 

De christelijke kant van zijn muziek is er toen 
bijgekomen. “Daar heb ik wel echt in moeten groeien. 
Ik voelde mij steeds minder prettig op de plekken waar 
ik draaide. Je moet altijd verzoeknummers draaien. Dat 
waren ook nummers als ‘Kind van de duivel’ of ‘Drank 
en drugs’. Ik ging daar op een gegeven moment wel over 
nadenken. Ik merkte dat dat niet de plek was waar ik 
echt thuishoorde. In de loop der jaren is het opgeschoven 
van heel veel kroeg en weinig christelijk, naar steeds 
minder kroeg en meer christelijk gerelateerde 
evenementen. Maar misschien dat later de kroeg en 
de cafés wel weer voor mij de plek zijn, dat weet ik niet. 
Maar dan sta ik er wel heel anders dan hoe ik er toen 
stond”, aldus Robin.

Muziek werd bij Robin thuis altijd al veel 
geluisterd. Maar zijn passie voor muziek 
heeft hij zelf ontdekt. “Toen ik veertien was, 
kwam ik voor het eerst in een discotheek. 
Toen ik dat zag, wilde ik direct dj worden. 
Ik zag hoe de dj de mensen vermaakte en 
hoe energiek het was. Er was zoveel plezier. 
Al die knopjes en lichtjes triggerden mij, en 
ik dacht: dat wil ik ook! Toen ben ik gaan 
sparen voor een eerste, goedkoop setje. 
Van daaruit ben ik gaan groeien."

Geloof 
Aan het begin van zijn carrière draaide 
Robin voornamelijk in kroegen en clubs. 
De christelijke kant van zijn muziek was 
er toen nog niet. Dat kwam omdat hij 
op dat moment nog niet zoveel met het 
geloof had. Robin: “Ik heb het geloof wel 
van huis uit meegekregen. Als kind ging ik 
altijd mee naar de kerk en ik ben ook als 
kind gedoopt. Maar vanaf het begin van 
mijn tienerjaren heb ik mij daar een beetje 
tegen afgezet. Ik had er niks mee, het 
boeide me niet zo. Ik ging ook niet echt met 
plezier naar de kerk, het liefste eigenlijk 
helemaal niet. Toen ik zeventien was, 
werd ik uitgenodigd voor een jeugddienst. 
Daar gingen mijn ogen open. Ik heb daar 
ontdekt dat God er echt voor mij persoonlijk 
is. Vanaf dat moment ben ik achter Hem 
aangegaan.” 

'Elke avond ging 
ik oefenen op mijn 
slaapkamer, en nu 
staan we hier'

MIJN VERHAAL
De christelijke kant van zijn muziek is er toen 
bijgekomen. “Daar heb ik wel echt in moeten groeien. 
Ik voelde mij steeds minder prettig op de plekken waar 
ik draaide. Je moet altijd verzoeknummers draaien. Dat 
waren ook nummers als ‘Kind van de duivel’ of ‘Drank 
en drugs’. Ik ging daar op een gegeven moment wel over 
nadenken. Ik merkte dat dat niet de plek was waar ik 
echt thuishoorde. In de loop der jaren is het opgeschoven 
van heel veel kroeg en weinig christelijk, naar steeds 
minder kroeg en meer christelijk gerelateerde 
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Teenzone 
Wear 
Van je eigen Teenzone 
sokken tot je hoodie, cap 
of mok bedrukken; dit 
jaar is de keuze aan jou! 
Gebruik de sjablonen 
uit het Party Pack om 
alles wat je maar wilt een 
Teenzone look te geven. 
Gebruik textielstiften, 
transferpapier, printable 
stickervellen of ga los 
met het betere knip en 
plakwerk. Waar ga jij voor?

Social stuff 
Maak het feestje groter dan jijzelf! Spam 
je socials met leuke invul-stories, deel de 
posters en nodig je vrienden uit om on- en 
offline met je mee te doen. In het Party 
Pack staat van alles voor je klaar. 

Download je 
Teenzone 

Party Pack 
gratis op 

teenzone.nl.

Vrijheid
Robin laat in zijn muziek doorklinken dat hij vrijheid belangrijk 
vindt. Vrijheid in het volgen van Jezus, maar ook vrijheid in het 
algemeen. “Je vindt vrijheid in het volgen van Jezus, in de keuze 
maken voor Hem en Hem zien als jouw redder. Maar daarnaast 
moeten we niet vergeten dat er heel veel mensen in de wereld 
zijn die onze vrijheid niet kennen. Denk aan christenvervolging, 
gedwongen prostitutie of vervolging door geaardheid. Vrijheid is 

voor ons zo makkelijk, wij zijn niet anders gewend. Maar er zijn heel 
veel mensen die wel Jezus volgen, maar niet de vrijheid ervaren die 
wij hebben. Het is natuurlijk niet dat ik door mijn muziek mensen 
vrij kan maken. Maar God kan wel heel veel dingen doen en wij 
kunnen ons wel bewust worden van het feit dat niet iedereen in 
vrijheid leeft. Iedereen verdient gelijke kansen. Ik kan gewoon niet 
tegen onrecht. Ik denk dat het daar vandaan komt”, aldus Robin. 

Heftige berichten 
Robin: “Heb je het gevoel dat je niemand in je omgeving hebt die 
jouw geloofsbeleving deelt? Zorg dan dat je mensen in je omgeving 
verzamelt die dat wel doen. Je kunt altijd bij mij terecht om je 
verhaal kwijt te kunnen. Ik krijg ook wel eens berichten van mensen 
die zichzelf pijn doen of zelfmoordgedachten hebben. Of mensen 
die vrienden verliezen. Je bent niet alleen artiest, maar soms ook 
wel een beetje 'geestelijke vader' voor een aantal tieners. Vaak 
stuur ik dan een spraakbericht. Dat vind ik net even wat beter dan 
gewoon typen. Of ik spreek een gebed uit via een spraakbericht 
voor iemand. Het geeft een goed gevoel als je iemand daar 
een beetje bij kan helpen, maar het is soms best wel heftig om 
bepaalde dingen te lezen.” 

 “Wat ik nog mee wil geven aan jullie: houd van de mensen 
om je heen. Wees dankbaar voor hen. Doe je best op school. 
Leef dankbaar, leef vreugdevol en zoek je weg met God. Ik 
hoop van harte dat jullie God vinden.” 

vrij kan maken. Maar God kan wel heel veel dingen doen en wij 
kunnen ons wel bewust worden van het feit dat niet iedereen in 
vrijheid leeft. Iedereen verdient gelijke kansen. Ik kan gewoon niet 
tegen onrecht. Ik denk dat het daar vandaan komt”, aldus Robin. tegen onrecht. Ik denk dat het daar vandaan komt”, aldus Robin. 

Heftige berichten 
Robin: “Heb je het gevoel dat je niemand in je omgeving hebt die 
jouw geloofsbeleving deelt? Zorg dan dat je mensen in je omgeving 
verzamelt die dat wel doen. Je kunt altijd bij mij terecht om je 
verhaal kwijt te kunnen. Ik krijg ook wel eens berichten van mensen 
die zichzelf pijn doen of zelfmoordgedachten hebben. Of mensen 
die vrienden verliezen. Je bent niet alleen artiest, maar soms ook 
wel een beetje 'geestelijke vader' voor een aantal tieners. Vaak 
stuur ik dan een spraakbericht. Dat vind ik net even wat beter dan 
gewoon typen. Of ik spreek een gebed uit via een spraakbericht 
voor iemand. Het geeft een goed gevoel als je iemand daar 
een beetje bij kan helpen, maar het is soms best wel heftig om 

 “Wat ik nog mee wil geven aan jullie: houd van de mensen 

jaar is de keuze aan jou! 

Download je 

Samenstelling: Florian Struijk / Joyce den Engelse. Foto's: Envato Elements 

DIY: 

TEENZONE FEESTJE Jouw eigen
TEENZONE FEESTJE 
TEENZONE FEESTJE Jouw eigen
TEENZONE FEESTJE 

Share the fun en DM je foto’s naar @OpwekkingTeenzone 

voor een online feestje dat z’n weerga niet kent.

Voor meer DIY’s en uitgebreidere beschrijvingen: teenzone.nl

Party Props 
Of je met pinksteren nou alleen 
thuis op je kamer zit, samen naar de 
camping gaat of in de kerk te vinden 
bent: maak je feestje compleet met de 
Teenzone vlaggenlijn, cocktailprikkers 
en fotoprops. Voor de beste vibe 
moeten je handjes vooraf natuurlijk wel 
even uit de mouwen: 

 Zin om lekker crea aan de slag 
te gaan? Gebruik dan de ‘blanco’ 
downloadables. Deze kun je 
helemaal naar eigen smaak 
bewerken en versieren. Met de 
computer of full on met glitter, verf, 
stiften en lijm aan de slag; het kan 
allemaal!
 Meer een ‘snelle Jelle’? Download 
dan de full colour versies.

Vul je Teenzone stuff aan met je eigen 
props, decoratie en sfeermakers en 
feesten maar!

Samenstelling: Florian Struijk / Joyce den Engelse. Foto's: Envato Elements 

 Download 

Vul je Teenzone stuff aan met je eigen 
props, decoratie en sfeermakers en 
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Wie ben jij?
“Mijn naam is Foppe en ik ben getrouwd en heb twee 
dochters. In Utrecht heb ik Geneeskunde gestudeerd. 
Daarna ben ik een specialisatie gaan doen tot 
dermatoloog (huidarts). Wat ik leuk vind in mijn werk 
is het contact met mensen. Dat je ze op verschillende 
manieren kan helpen. De ene keer door goed te 
luisteren, de andere keer door een behandeling voor 
te schrijven. Maar ook praktisch, door bijvoorbeeld in 
een operatie huidkanker te verwijderen. Daarnaast 
ben ik ook in de gemeente actief waar ik woon. Ik 
vind het mooi als mensen tot bloei komen met de 
talenten en gaven die ze hebben. En als je daarin op 
de achtergrond iets kan betekenen, dan geeft mij dat 
voldoening.”

Wat heb je met het thema? 
“Hier ben ik, ik ben beschikbaar, ik ben er.” Dat mogen 
wij tegen God zeggen, maar eigenlijk begint dat met 
God die dat tegen ons zegt. Hij komt naar ons toe 
en zegt: “Hier ben Ik, Ik heb je gezien, Ik heb je roep 
gehoord.” Jezus laat ons de Hemelse Vader zien. Hij 
laat zien hoe God met je om wil gaan en dat Hij om je 
geeft. ‘Here I Am’ houdt voor mij in dat God zegt: “Ik 
ben wie Ik ben. Ik ben met je, ga maar, Ik ga voor je uit.”

Wat had je als tiener met het geloof? 
“Ik vond het wel een ontdekkingstocht: wie je zelf bent, 
hoe je in het leven wil staan en hoe je dat samen met 
God kan doen. Toen ik 18 of 19 was, was ik toch wat 
teleurgesteld in alles. In mezelf – want je wilt het goede 
doen, maar dat lukt niet altijd – maar ook teleurgesteld 
in de kerk. Er waren daar mensen die ruzie met elkaar 
maakten. Toen dacht ik: het zal allemaal wel. Ik zet het 
geloof even in de koelkast. Ik gooi het niet weg, want 
ik weet dat God er is en dat Jezus voor mijn zonden 

gestorven is. Maar ik doe er even niks meer mee. Het 
mooie was dat ik toen ontdekte dat God gewoon bij je 
blijft. Hij houdt van mij en Hij is bij me. En het waren 
andere mensen die dat vertelden, die daar enthousiast 
over waren en die dat ook lieten zien.” 

Wat waren mooie momenten in je leven? 
“Een mooi moment is wanneer ik samen met mijn 
vrouw en kinderen boven op de berg sta, vlak voordat je 
met elkaar naar beneden gaat skiën. Daar geniet ik van. 
Ook geniet ik ervan om samen een reis te maken. Dat 
kan een reis zijn naar een ander land of een onbekende 
bestemming maar het kan ook een ‘reis’ zijn als je 
besluit samen iets te ondernemen. Je droomt over wat 
je samen wilt bereiken. Dan ga je samen aan de slag. 
Sommige dingen lukken, andere dingen niet. Daar leer 
je samen van. Zo’n avontuur met uitdagingen daar 
houd ik van. Kijk maar naar het organiseren van de 
Teenzone. Dat is ook zo’n uitdagende reis.” 

Wat wil je de tieners meegeven? 
“Dat jullie niet alleen zijn, maar dat jullie deel zijn van 
die grotere familie. Dat er oudere en jongere broers en 
zussen zijn met wie jullie mogen optrekken. Verbind 
je aan elkaar, nodig elkaar eens uit, ga samen wat 
ondernemen. Zo kun je ook van invloed op elkaar zijn 
en anderen helpen.”

Wie ben jij?

‘Ik had het 
geloof in 
de koelkast 
gezet’
Foppe Wiersma (36) is een van de 
sprekers van Teenzone ‘21. Om meer 
over hem te weten te komen, hebben 
we hem vijf vragen gesteld. 

ben wie Ik ben. Ik ben met je, ga maar, Ik ga voor je uit.”

'Geloof is een 
ontdekkingstocht'

- ADVERTENTIES -

Interview: Wilma van der Wal 

5 vragen aan...

Foppe Wiersma
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Tekst: Bianca boender

Here I Am

Tekst: Bianca boender

Uit de bijbel, Johannes 1:14 
Deze zin komt uit het verslag van Johannes over Jezus’ leven. 
In die beschrijving lees je wat genade en waarheid betekenen. 
Jezus is namelijk heel helder over verkeerde keuzes en zonde. 
Die noemt hij gewoon bij naam. Bijvoorbeeld als het gaat 
over vreemdgaan (Johannes 8). Of het samenwonen in 

verschillende relaties na elkaar (Johannes 4). En ook over 
schijnheiligheid is hij heel helder (Johannes 9). Maar Jezus 
laat Gods genade ook heel helder zien, voor wie zijn fouten 
inziet. Zo komt Jezus naar jou toe: vol genade en waarheid. 
Niet om je te veroordelen, maar om je uit het stof op te tillen. 

Hij ging daar zelf diep voor door het stof, tot in de dood aan 
het kruis aan toe. Zodat jij kunt zien wat genade en waarheid 
in de praktijk betekenen. Jezus zegt: Here I Am. 

#HEREIAM

JEZUS 

Tekst: Suzon van Noort / Foppe Wiersma. Foto: Unsplash 

Vol genade en waarheid 

- ADVERTENTIE -

Gen 1: 26-27 'Laten we mensen maken, mensen die op Ons lijken.' 

verschillende relaties na elkaar (Johannes 4). En ook over 

God, die perfecte liefde is, besloot om jou en mij te 

maken. Hij wil niets liever dan jou Zijn liefde laten zien.  

In Zefanja 3:17 staat dat God juicht over de mensen uit 

Jeruzalem met blijdschap. Zo juicht onze God ook over 

jou. Hij vindt je waardevol. Jij bent Zijn masterpiece! 

Hij koos ervoor om ons zo te maken dat we op Hem 

lijken. Wij reflecteren daarmee allemaal iets van God. 

Stukjes van God - weet je nog: die ‘diamant’ - zijn 

zichtbaar in jou! Jij bent een kleine reflectie van Gods 

grootheid. Dat klinkt misschien heftig, maar no worries, 

God is er voor jou bij elke stap die je neemt. Hij vindt het 

gaaf als jij Hem steeds beter leert kennen, zodat Hij nog 

meer voor je kan betekenen. gaaf als jij Hem steeds beter leert kennen, zodat Hij nog 
Think about it
Misschien heb je al vaker over God 
gehoord. Maar hoe denk je zelf 
eigenlijk over Hem? Is Hij een ‘ver van 
je bed show’ of ga je vol voor Hem? 
Waar je ook staat, dive deep, want Hij 
wil zich graag laten kennen door jou. 
Ga jij de uitdaging aan? 
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Tips voor tijdens het lezen 
  Pak af en toe een andere vertaling en vergelijk de teksten.
  Lees niet kriskras, maar hoofdstuk voor hoofdstuk.
  Googel en kijk het ‘BibleProject’ over het Bijbelboek wat je 

leest.
  Dank God dat Hij de Bijbel het beste uit kan leggen en vraag 

Hem of Hij wil laten zien wat Hij jou persoonlijk zeggen wil door 
het bijbelgedeelte heen.

  Pak een nieuw schrift en een pen en schrijf op wat je 
aanspreekt. Tip: zet de datum erbij en lees na een paar weken 
eens terug wat je geschreven hebt. Het zal je verbazen hoe 
mooi en echt God door Zijn Woord gesproken heeft!

 Bid en dank God voor wat Hij je heeft laten zien in Zijn Woord.

Vijf vragen om jezelf bij het 
lezen te stellen: 
Staat er een belofte voor mij in? 

Staat er een waarschuwing die ik serieus moet nemen? 

Staat er een gebod om te gehoorzamen? 

Wat leer ik over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 

Wat leer ik over mezelf?

Tips voor tijdens het lezen 
  Pak af en toe een andere vertaling en vergelijk de teksten.

Jozua 1:8 ‘Houd de Bijbel altijd in je 
gedachten. Overdenk het Woord dag en nacht 
zodat je zorgvuldig alles zult doen wat erin 
staat. Dan zul je succesvol zijn in het leven.’*

AAN DE SLAG

Tips voor een goede start 
  Zoek een plek op waar je rustig kunt lezen zonder afgeleid te 

worden. Kies een plek waar jij je prettig voelt. 
  Maak van Bijbellezen een gewoonte. Elke dag rond dezelfde 

tijd lezen, helpt daarbij. 
   Gebruik een echte bijbel in plaats van je smartphone. Je 

telefoon kan je makkelijk afleiden en voor je het weet, 
verdwaal je in je Social Media .

  Begin met Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes, de eerste 
boeken van het Nieuwe Testament. 

Als christen woont Christus in jou door Zijn Geest, 
dat is goed nieuws! Je mag Hem liefhebben, 
dienen en gehoorzamen en Hem steeds beter 
leren kennen. Daarom is het tof om de Bijbel te 
lezen: het is de beste manier om Hem beter te 
leren kennen. De Bijbel is het geschreven Woord 
van God en openbaart ons Jezus, het
 levende Woord van God: die twee kunnen niet 
zonder elkaar.

Met een rugzak vol tips mag je zelf gaan oefenen 
en ontdekken wat voor mooie schatten God voor je 
klaar heeft liggen in Zijn Woord.

Tekst: Bianca Boender en Dientje Wiersma

DE BIJBEL 
INDUIKEN

How to... 
Stap 4 Schrijf
Wat lees je in dit stukje? 
Enneh... vind je niet op alle vragen een antwoord? Geen probleem natuurlijk!

1. Een belofte voor mij 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Een waarschuwing die ik serieus moet nemen

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Een gebod om te gehoorzamen 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Wat leer ik over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Wat leer ik over mezelf?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Stap 1 Jouw moment 
Dit is jouw moment, dus maak het leuk en 
fijn. Pak iets lekkers te eten en/of drinken 
en zorg dat je een prettige plek vindt waar 
je lekker rustig zit. Dit mag een plek worden 
waar je elke keer weer naar verlangt omdat 
je daar een hele Goede Vriend ontmoet. 

Stap 2 Bid 
Spreek een gebed uit. Inspiratie nodig? No 
problem, je kunt bijvoorbeeld dit bidden:

'Vader God, dank U wel dat Uw Woord 
inspireert en dat U degene bent die de 
Bijbel het beste uit kan leggen. Wilt U 
mij laten zien wat U speciaal tot mij wilt 
zeggen door dit Bijbelgedeelte heen.'

Stap 3 Lees 
Kies een bijbelgedeelte om te lezen.
Check vandaag bijvoorbeeld: 

Johannes 14:1-7 

in 5 stappen

Stap 5 Dank 
Sluit af met een dankgebed aan God. Dank 
Hem voor wat Hij je heeft laten zien in Zijn 
Woord.

'Vader God, dank U wel dat Uw Woord mij 

inspireert. Dank U wel dat U door uw Woord 

tot mij spreekt en mij de volgende dingen 

heeft laten opvallen:

.....................................................................

.....................................................................

Dank U wel dat ik over mezelf en U mocht 

leren dat

.....................................................................

.....................................................................

Dank U wel voor het gebod dat ik net 

opschreeft, een mooi maar geen gemakkelijk 

gebod. Ik wil U gehoorzamen. 

Dank U wel voor de waarschuwing dat

.....................................................................

en dat U mij in uw Woord belooft dat

.....................................................................

Dank U wel voor wie U bent: God de Vader, 

God de Zoon en God de Heilige Geest. 

Amen'

  Googel en kijk het ‘BibleProject’ over het Bijbelboek wat je 

  Dank God dat Hij de Bijbel het beste uit kan leggen en vraag 

  Lees niet kriskras, maar hoofdstuk voor hoofdstuk.

 Bid en dank God voor wat Hij je heeft laten zien in Zijn Woord.

  Pak af en toe een andere vertaling en vergelijk de teksten.

  Pak een nieuw schrift en een pen en schrijf op wat je 

   Gebruik een echte bijbel in plaats van je smartphone. Je 

  Maak van Bijbellezen een gewoonte. Elke dag rond dezelfde 

  Zoek een plek op waar je rustig kunt lezen zonder afgeleid te 

  Begin met Mattheus, Marcus, Lucas, Johannes, de eerste 
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////TEST

Wie ben jij?
“Ik ben Joël en ben getrouwd met Ilona. Wij hebben 
samen twee kinderen: Jonathan van tweeënhalf en 
Benjamin van vier jaar. Ik spendeer als jongerenwerker 
veel tijd in de kerk. Ook ben ik tijdelijk voorganger in 
een andere kerk. Naast mijn werk vind ik het heel leuk 
om met vrienden af te spreken, om lekker een tijd te 
kletsen. Het liefst doe ik dat in een klein groepje. Ook 
vind ik het heel leuk om dingen te maken: mijn vrouw 
en ik zijn nu thuis samen met de kinderen stenen aan 
het schilderen. Daarna verstoppen we ze in het bos en 
dan gaan we weer nieuwe zoeken en beschilderen. Dat 
vind ik leuk!” 

Wat heb je met het thema ‘Here I Am’? 
“Wat ik heel mooi vind, is dat Jezus in de Bijbel tegen 
Petrus en Andreas zegt: “Kom, volg mij.” Ik geloof dat 
die uitnodiging nog steeds geldt, ook voor ons. Dat 
Jezus nog steeds tegen ons zegt: “Kom, volg mij.” We 
kunnen soms zo erg aan onszelf twijfelen. Maar Jezus 
zegt: ‘Ik houd niet van je om wie je in de toekomst gaat 
worden, maar ik houd nu al van je. Ik ben nu al blij met 
je. Je bent goed genoeg!” 

Wat had je als tiener met het geloof? 
“In mijn tienertijd ging ik naar de kerk en ook wel naar 
Opwekking maar ik was een beetje crimineel aan het 
worden. Niet heel erg hoor. Ik was zo nu en dan aan 
het stelen, zo af en toe met graffiti bezig en een beetje 
aan het blowen. Ik weet nog dat ik op mijn vijftiende 
op Opwekking was om jongeren over het geloof te 
vertellen. En daarna ging ik weer blowen. En toen 
dacht ik: wacht, dit zijn twee werelden die echt niet bij 
elkaar passen. Ik moet nu een keuze maken. Vanaf dat 
moment ben ik met die dingen gestopt.” 

Heb je dromen voor de toekomst? 
“Ik zou het leuk vinden om onze kinderen grote stukken 
van Europa te laten zien, hen mee te nemen naar 
de bergen, hen te laten zien hoe de wereld eruitziet. 
Daarnaast heb ik nog een droom voor de christenen 
in Nederland: ik hoop dat de kerk een plek wordt 
waar iedereen zich veilig voelt. Ook als je andere 
keuzes maakt in je leven, of als het leven niet gaat 
zoals je het van tevoren had bedacht. Stel, je ouders 
gaan scheiden, of je komt erachter dat je op iemand 
van hetzelfde geslacht valt, ik merk dat we in de kerk 
diegene dan ‘anders’ vinden. Ik hoop dat we dat heel 
ver achter ons kunnen laten.” 

Wat wil je de tieners meegeven? 
“Ik wil meegeven dat het niet erg is als je momenten 
hebt in je leven dat je twijfelt aan het geloof. Die 
periodes heb ik zelf ook gehad. Wat ik heb gedaan toen 
ik twijfelde, is vooral in de Bijbel gaan lezen, veel met 
mensen in gesprek gaan, preken luisteren, ook van 
andere sprekers dan waar ik normaal naar luisterde, 
om het zo te ontdekken. Het is goed om zelf te 
ontdekken dat je die relatie met God kunt hebben. En, 
geniet van het leven. Daar is het leven voor bedoeld!” 

////

‘Ik droom 
dat de kerk 
een veilige 
plek is’ 
Joël Treuren (38) is één van de 
sprekers van Teenzone '21. Om hem 
beter te leren kennen, hebben wij 
hem vijf vragen gesteld. 

Wat heb je met het thema ‘Here I Am’? 

Jezus nog steeds tegen ons zegt: “Kom, volg mij.” We 
kunnen soms zo erg aan onszelf twijfelen. Maar Jezus 
zegt: ‘Ik houd niet van je om wie je in de toekomst gaat 

'Het is niet erg als je soms twijfelt aan het geloof.'

Wat voor type ben jij???

1.  Jij bent met vrienden een weekend aan het 
kamperen. Jullie krijgen een discussie over 
de ark van Noach. Jij… 

  pakt je telefoon en start een zoektocht naar wetenschappelijk 
bewijs voor het bestaan van de ark.

  vindt het veel leuker om te leren hoe je de weg kunt vinden met 
behulp van de sterren en je te verbazen over de Schepper die 
dit heeft bedacht, dan om na te denken over de geschiedenis 
van Noach.

  probeert iedereen bij het gesprek te betrekken zodat iedereen 
een kans heeft om zijn of haar mening te geven. Ondertussen 
vul je de bakjes chips steeds bij, zodat niemand honger krijgt.

  vindt dat de discussie al veel te lang duurt en je vindt het 
onderwerp ook niet echt interessant. Je stelt voor om muziek te 
gaan maken.

  hoopt dat de discussie snel stopt. Je weet maar nooit of naar 
jouw mening wordt gevraagd en jouw eigen mening… tsja, die 
weet je zelf ook nog niet zo goed. 

2. Stille Tijd houden betekent voor jou … 

  dat je zoekt naar antwoorden op de dingen die vroeger zo 
logisch leken, maar waar je nu zoveel vragen over hebt.

  dat je dit het liefste samen doet met vrienden; samen God 
aanbidden is zoveel mooier dan alleen.

  dat je nadenkt over de bewijzen die er zijn voor het christelijk 
geloof.

   dat het vooral niet stil is. Jij hebt niet zoveel met stilte en 
stilzitten. Jij uit je geloof liever door te dansen. 

  sporten en tegelijkertijd nadenken over God. En ondertussen 
blijf je je maar genieten van de groene bomen om je heen en 
de vogels die je hoort fluiten.

3.  Je mag een week ruilen met je 
favoriete Bijbelse personage. 
Jij kiest… 

   Martha. Martha was altijd in de weer om 
iedereen die bij haar op bezoek kwam goed 
te verzorgen. Dat is wat jij ook wilt; dat 
mensen zich welkom voelen bij jou.

  Paulus. Hij probeerde immers om door 
middel van logisch redeneren mensen 
te overtuigen van de waarheid van het 
christendom. En laat logisch redeneren nou 
ook echt jouw ding zijn.

  Miriam, de zus van Mozes. Zij aanbad God 
het liefste door te dansen en muziek te 
maken, en dat is exact wat jij ook het liefste 
doet.

  David: schapen hoeden in de omgeving van 
Bethlehem, vechten tegen een reus en de 
bergen in vluchten omdat een koning jou wil 
doden. Een saai leven had David in elk geval 
niet. 

  Thomas, omdat je je altijd zo goed kunt 
voorstellen dat hij twijfelde aan de 
opstanding van Jezus. 

Misschien merk je het op school, in de kerk of thuis wel eens: christenen bestaan in allerlei varianten. 
Waar de een het interessant vindt om zich te verdiepen in de geschiedenis van de Bijbel, vindt een 
ander het juist veel leuker om muziek te maken dan om iets over de Bijbel te lezen. Weer iemand 

anders weet het allemaal nog niet precies; wat is nu wel en wat is niet waar. Nieuwsgierig geworden 
naar wat voor type christen jij bent? Doe de test en ontdek het snel!

Interview: Wilma van der Wal 

.  Je mag een week ruilen met je 
favoriete Bijbelse personage. 

.  Je mag een week ruilen met je 
favoriete Bijbelse personage. 

.  Je mag een week ruilen met je 

   Martha. Martha was altijd in de weer om 
iedereen die bij haar op bezoek kwam goed 
te verzorgen. Dat is wat jij ook wilt; dat 
mensen zich welkom voelen bij jou.
Paulus. Hij probeerde immers om door 
middel van logisch redeneren mensen 
te overtuigen van de waarheid van het 
christendom. En laat logisch redeneren nou 

Miriam, de zus van Mozes. Zij aanbad God 
het liefste door te dansen en muziek te 
maken, en dat is exact wat jij ook het liefste 

David: schapen hoeden in de omgeving van 
Bethlehem, vechten tegen een reus en de 
bergen in vluchten omdat een koning jou wil 
doden. Een saai leven had David in elk geval 

5 vragen aan...5 vragen aan...5 vragen aan...5 vragen aan...

Joël  Treuren

25Teenzone 202124 Teenzone 2021



5.  Een docent op school vraagt 
jou om te helpen bij het 
organiseren van een actie om 
geld op te halen voor vervolgde 
christenen. Jij bent enthousiast 
en begint meteen met het 
maken van plannen. Jij …

  bedenkt om een ‘nacht-zonder-dak' te 
houden. Zo kunnen mensen ervaren hoe het 
is om geen dak boven je hoofd te hebben 
en tegelijkertijd genieten van de prachtige 
sterren in de nacht.

  gaat een markt organiseren waar onder 
andere een Question & Answer stand te 
vinden is. Hier kan iedereen anoniem vragen 
inleveren die later op de website van de 
school zullen worden beantwoord door een 
team van docenten. Zo kun je zelf eindelijk 
de vragen stellen waar je al zo lang over 
nadenkt.

   gaat voor activiteiten in teamverband; 
tenslotte sta je samen sterker dan alleen. 

  wilt een debat gaan organiseren waarbij 
christenen en niet-christenen met elkaar 
kunnen discussiëren over verschillende 
thema’s.

  contacteert direct je creatieve vrienden 
en gaat voor de organisatie van een 
schilderwedstrijd.

Tekst: Gerjanne Snippe. Illustraties: Joëlle Barg 

Jij bent een Backpacker en hebt 
voornamelijk het  gekozen.
Hardlopen, skeeleren, kamperen, buiten 
slapen, jij bent voor veel dingen 
enthousiast te maken, zolang het maar 
buiten is. En zo beleef jij ook jouw geloof. 
Natuurlijk vind je het belangrijk dat je 
weet wat er (ongeveer) in de Bijbel staat, 
maar jij gaat liever naar buiten en ziet 
God vooral terug in de natuur. Iedere 
keer opnieuw verwonder jij je over al het 
moois dat in de natuur te vinden is. Idee: 
ken je Bear Grylls? Hij is een ex-militair, 
bergbeklimmer, avonturier, presentator 
en schrijver. Zijn boeken en filmpjes 
zullen jou als backpacker ongetwijfeld 
aanspreken!

Heb jij het meeste  gekozen? 
Dan ben jij een echte Brainiac!
Geschiedenis en wetenschap zijn 
dingen die perfect bij jou passen. Jij 
wilt altijd graag weten hoe dingen in 
de geschiedenis zijn gegaan en hoe 
je wetenschap en geloof combineert. 
Stiekem droom je er wel eens van om 
een dag te ruilen met Mozes, Esther of 
Paulus zodat je de wereld vanuit hun 
perspectief kunt zien. Tip: duik eens 
wat boeken in die gaan over de 
verhouding tussen de Bijbel en 
wetenschap. Niet zo’n fan van lezen?
 Er zijn online ook filmpjes te vinden 
waarin gelovige wetenschappers 
praten over hun zoek tocht en 
ontdekkingen. Wat vind jij ervan?

Het  is het figuur dat jij het vaakst 
hebt gekozen? Jij bent dus een echte 
Artsy Worshipper! 
Jij houdt van bewegen en van actie. Een 
preek van 30 minuten is voor jou al veel 
te lang. Jij haalt jouw geloof uit de 
liederen die je zingt, de dans die je 
uitvoert of dat mooie schilderij dat je 
maakt. Uitdaging: de psalmen die in de 
Bijbel staan zijn vaak gedichten en dus 
kunst. Lees er eens één en bekijk de 
psalm die je leest eens met het oog van 
een dichter. 

Het  heb jij vooral gekozen. Dat betekent 
dat jij een echte Social bent! 
Jouw motto is: geloven doe je samen. Jij bent 
het liefst altijd omringt door mensen en dit zie 
je terug in hoe jij jouw geloof beleeft, dit doe je 
vooral samen met anderen. Omdat je zo van 
gezelligheid houdt, is iedereen altijd welkom 
bij jou en vind je het heerlijk om voor anderen 
te zorgen. Tip: plan eens een middag in dat je 
helemaal alleen bent. Hoe voelt dat en vind je 
dat fijner of juist minder fijn dan samen zijn?

 .............

 .............

   .............

 .............

 .............

4.  De debatclub Geloof en 
wetenschap op school zoekt 
nieuwe leden. Jij …

  brengt liever tijd door in de natuur dan 
binnen in een klaslokaal. Debatteren? Jij 
geniet meer van een rondje skeeleren.

   hoeft niet zo nodig te discussiëren over hoe 
het geloof en de wetenschap zich tot elkaar 
verhouden. Liever praat je met anderen 
over hoe zij het geloof beleven en hoe zij de 
aanwezigheid van God ervaren in hun leven. 
Veel belangrijker, toch? 

  hoeft je niet aan te melden, want jij bent 
uiteraard al lid van deze club.

  denkt er nog geen seconde over na: je houdt 
niet van debatteren en daarnaast heb je 
geen tijd, want je wilt werken aan je nieuwe 
kunstproject. 

  moet hier nog even over nadenken, maar 
wilt misschien wel lid worden. Het is 
tenslotte altijd nuttig om te leren hoe je een 
mening over iets vormt en deze mening te 
verdedigen.

Brainiac

Komt  bij jou als meest gekozen figuur 
eruit? Dan val jij in de categorie Who Knows? 
Vroeger wist je het zeker: de Bijbel is waar, 
Jezus heeft echt bestaan en wanneer je door 
moeilijke dingen heen gaat, dan is God bij je. 
Jouw geloof in God was rotsvast. Maar nu je 
ouder wordt, is het soms best lastig om te 
geloven in God. Want hoe weet je nu of Hij echt 
bestaat? Toch voel je je soms ook schuldig over 
alle twijfels die je hebt. Advies: vergeet niet dat 
geloof en twijfel vaak samengaan. Iedereen 
twijfelt wel eens. Geef jezelf de ruimte, wees 
niet te streng voor jezelf en stel de vragen die je 
hebt aan de mensen om je heen. 

Who 
knows?

Ba
ck

pa
ck

er Artsy
worshipper

Social

Benieuwd 
naar de 
uitslag? 
Check welk figuur staat 
bij de antwoorden die jij 
hebt aangekruist. Hoe 
vaak heb je elk figuur 
gekozen?

7.  Geloven betekent voor jou vooral… 

  heel veel twijfelen. Je weet het gewoon niet.
  dat je God wilt aanbidden door middel van dans, muziek en kunst.
  je blijven verwonderen over al die mooie dingen om je heen die God 

heeft geschapen.
   de club van de kerk bezoeken, met vrienden praten over God en de 

Bijbel en samen bidden tot God.
  proberen te beredeneren dat wat in de Bijbel staat waar is.

6.  Wanneer Jezus voor een dag 
terug zou komen op aarde, dan 
zou jij … 

  Hem vragen naar de muziek die populair was 
toen Hij jong was.

  met Hem meegaan de zee van Tiberias op. Je 
wilt nu met eigen ogen zien hoe dat gaat: Jezus 
die een storm tot bedaren brengt door enkel 
Zijn stem te gebruiken.

   met Hem meegaan terwijl hij zieken geneest 
en praat met mensen die door de 
maatschappij niet worden gewaardeerd.

  Hem alles vragen over de dingen die 
in de wereld gebeuren maar die je 
niet begrijpt. 

  Hem vragen hoe het kan dat Hij is 
opgestaan uit de dood.
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Nieuwsgierig, enthousiast, 
oplossingsgericht, 
doorzetter en vooral 
behulpzaam. Dat is hoe 
danseres Jet Boender 
(19) zichzelf omschrijft 
in vijf woorden. Jet: “Ik 
help graag mensen. Het 
dienen van anderen is 
een gave die ik van God 
heb gekregen.” 

Nieuwsgierig, enthousiast, Nieuwsgierig, enthousiast, 

Jet Boender

‘Ik wil door dans 
Gods licht laten 
schijnen’ 

Coronacrisis 
Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor 
Jet, met name het begin van de lockdown. 
Vanwege de coronacrisis vielen optredens, 
opdrachten en projecten weg. Ze vond 
het moeilijk om daar mee om te gaan. “Ik 
wist niet hoe ik verder moest en kwam 
in de put te zitten. Het was lastig, omdat 
ik niet zo goed wist wat ik écht wilde. En 
daarnaast was ik op zoek naar wie ik nu 
eigenlijk ben. Ik worstelde met mezelf, 
maar ook met God. Ik vroeg me af wat Zijn 
plan was in mijn leven en waarom Hij mij 
op de Utrechtse Dansacademie had gezet. 
Doordat ik ging twijfelen, was ik niet meer 
gemotiveerd om te dansen.” 

Opwekking 
Met ‘Mind Connected’ danst Jet op grote 
evenementen als Opwekking. Jet begint te 
stralen: “Dat is écht mijn ding! Ik vind dat 
geweldig en ik krijg er heel veel energie 
van. Klasgenoten van mij dansen tijdens 
festivals op liedjes van Snollebollekes. 
Ik dans bij Opwekking. Dat is toch veel 
beter?! Ik word er blij van om tieners het 

geloof mee te geven op deze manier.” Het 
allermooiste aan dansen vindt Jet het 
gevoel dat ze erin kan leggen. “Vooral bij 
de moderne kant kun je echt vanuit gevoel 
dansen. Maar bij de hi phop/urban kant is 
het meer de vibe, de sfeer dat ik mooi vind. 
Het samen zijn, samen dansen en samen 
je eigen kleur brengen. Dat wordt één grote 
bom van energie.” 

Inzichten
Terwijl Jet hiermee zit, spreekt ze hierover met haar vader. Hij 
draait de vraag om: wat was er gebeurd als je niet was aangenomen 
op de Utrechtse Dansacademie? Jet: “Als ik niet was aangenomen, 
dan had ik niet bij ‘Mind Connected’ gezeten, had ik meerdere 
mensen niet ontmoet en had ik geen stages gehad. Mijn optredens, 
mijn dans en mijn persoonlijkheid zouden niet zijn ontwikkeld op 
de manier zoals dat nu is gebeurd.” In diezelfde week zit Jet in de 

auto met haar moeder en ze luisteren naar één van haar favoriete 
songs. Haar moeder vraagt: “Heb je wel eens goed naar de tekst 
geluisterd?” Jet: “Toen we het terugluisterden, kwam vooral de zin 
‘And dance like no one’s watching’ bij mij binnen. Ik had het idee 
dat God mij door deze tekst aanmoedigde om te blijven dansen. De 
tekst vertelde mij dat ik geen kopie ben, maar dat ik uniek ben. Ik 
dacht: shit! God, dit is zo duidelijk!” 

In diezelfde periode begint ze ook bij 
‘Mind Connected’ en sindsdien is Jet elke 
maandagavond daar te vinden. Het voelt 
voor haar als thuiskomen. Door de week 
danst ze op school allerlei verschillende 
stijlen en de druk om te presteren is dan 
hoog. Wanneer ze bij ‘Mind Connected’ 
danst, kan ze dit loslaten en zich richten 
op God en de dansleden. “Het is echt een 
familie geworden. Ik ga er met veel plezier 
naartoe.”

Jet danst bij danscrew Mind Connected. 
Hun doel is om God bekend te maken bij 
mensen. Maar hoe doen ze dat precies? 
Jet: “We willen altijd God laten zien door 
middel van een verhaal. Eerst verdiepen we 
ons in een bijbelstuk of luisteren we naar 
een persoonlijk getuigenis. En dan gaan we 
er samen over praten. Ook nemen we onze 
eigen ervaringen mee in het maken van 
een dans. Meestal heeft de tekst van het 
nummer waarop we dansen er ook mee te 
maken. Hierdoor heb je nog extra houvast.”

Dansavontuur 
Drie jaar geleden begon Jets dansavontuur 
officieel aan de Utrechtse Dansacademie, 
maar ze danste al toen ze zes jaar was. 
Eerst gewoon voor de lol. “Het was leuk om 
te doen en ik was er ook wel goed in. Toen 
ik merkte dat ik mij kon uiten in dans, werd 
het echt een passie van mij. En als ik iets 
moeilijk vond om te vertellen, dan deed ik 
dat op die manier”, vertelt Jet. Het feit dat 
ze werd aangenomen op de dansacademie 
vindt ze eigenlijk heel bijzonder, want 
zoveel ervaring had ze nu ook weer niet. 
Jet: “Ik had tegen God gezegd: ‘Als het Uw 
plan is, dan weet ik dat het oké is. Maar Uw 
wil geschiede.”

'Als ik iets moeilijk vond om 
te vertellen, deed ik dat 
met dans'

Dansavontuur Dansavontuur 
Drie jaar geleden begon Jets dansavontuur 
officieel aan de Utrechtse Dansacademie, 
maar ze danste al toen ze zes jaar was. 
Eerst gewoon voor de lol. “Het was leuk om 
te doen en ik was er ook wel goed in. Toen 
ik merkte dat ik mij kon uiten in dans, werd 

Coronacrisis 
Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor 
Jet, met name het begin van de lockdown. 
Vanwege de coronacrisis vielen optredens, 
opdrachten en projecten weg. Ze vond 
het moeilijk om daar mee om te gaan. “Ik 
wist niet hoe ik verder moest en kwam 
in de put te zitten. Het was lastig, omdat 

gevoel dat ze erin kan leggen. “Vooral bij 
de moderne kant kun je echt vanuit gevoel 
dansen. Maar bij de hi phop/urban kant is 
het meer de vibe, de sfeer dat ik mooi vind. 
Het samen zijn, samen dansen en samen 
je eigen kleur brengen. Dat wordt één grote 

MIJN VERHAAL
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Toekomst
Jet durft langzaam weer te 
dromen over haar toekomst. 
Na ook nog een opbouwend 
gesprek met haar crewleider, 
durft ze er weer helemaal voor 
te gaan. “Ik denk dat ik steeds 
beter mijn plek in de danswereld 
vind. Het blijft nog wel onzeker 
en het gaat met ups en downs. 
Maar ik probeer het geduld en 
het vertrouwen te hebben dat 
Gods plan het beste is.” Jet vindt 
het soms nog lastig om dat plan 
te zien. Maar ze merkt dat God 
elke keer op Zijn tijd haar laat 
zien wat de volgende stappen 
in haar leven zijn. “Hij kent mijn 
toekomst. Hij weet wat het beste 
is voor mij. Ondertussen geniet 
ik er enorm van om voor en met 
God te dansen.”

Just Be You - Anthem lights You gotta believe 
You're here for a reason 
This world needs somebody like you 'Cause anybody can be a copy And there will always be people talking So face your fears and chase your dreams And dance like no one's watching 

No one can do it just like you Something magic in the way you move You're original, you know it's true Don't let anybody take your tune You ain't got a single thing to prove You're original so just be you Just be you

Tekst: Wilma van der Wal. Foto’s: Ingrid Bot en Kenny Werbata

Chillen met goede vrienden, lachen, huilen, delen, samen tijd 
doorbrengen: dan kun je er weer tegenaan! God wil dat ook graag 
met jou. Hij woont in jou als je christen bent. Hij is altijd bij je, 
maar Hij verlangt ernaar dat je echt de tijd neemt om met Hem te 
praten en met aandacht naar Hem te luisteren. Hij wil ook naar jou 
luisteren, met jou praten en Hij heeft altijd alle tijd voor je. 

Lucas 10:39
‘Maria ging aan de voeten van de Here Jezus 
zitten en luisterde naar Zijn woorden.’ *

Goede vrienden kun je niet vaak genoeg 
ontmoeten en zo is dat ook met God. 
Hij wil dit graag elke dag, maar hoe dan? 

Iemand anders 
De ene rol die Jet danst ligt dichter bij haar dan een andere. 
Als ze een bepaalde dans écht niet wil doen, dan hoeft dat 
ook niet. Af en toe danst Jet een rol waar ze zich niet helemaal 
prettig bij voelt. “Ik ben Jet achter de schermen, maar zodra 
ik het podium op ga, ben ik even iemand anders. Dan stap 
ik in een rol. En ik laat daarna die rol achter op het podium.” 
Tijdens een dansopdracht moest ze een keer een dans doen 
over angst voor het dood gaan. Ze moest een plastic poncho 
op haar hoofd en om haar keel doen. “Dat vond ik heel heftig. 
In de coulissen bad ik: ‘Ik weet dat ik dit nu moet doen, U weet 
het ook. We weten alle twee dat het niet zo goed is, maar ik wil 
het samen met U doen. Bescherm mij en laat de mensen in het 
publiek Uw licht zien in mij; dat ze zien dat ik bij U hoor."

Dromen 
“Wat ik nog heel graag zou willen doen in de toekomst, is 
dansen in een musical. En dan niet in de hoofdrol, maar 
gewoon als danseres. Ik vind zingen en acteren ook heel leuk, 
ik zing al mijn hele leven. Maar ik wil vooral dansen, dat is mijn 
hoofdvak. Een musical zoals ‘On Your Feet’, ‘Mamma Mia’ of 
‘The Lion King’ lijkt mij supergaaf. Daar zie ik mij zeker wel 
staan. Daarnaast wil ik mij verder ontwikkelen als dansdocent 
en geniet ik nu al van het lesgeven.

Een andere droom van mij is om naar Afrika te gaan en daar de 
kids gelukkig te maken door dans, op de manier hoe ik er ook 
gelukkig van word. En dat ze door het dansen het geloof gaan 
zien. Dit wil ik al heel lang en dit gaat sowieso nog gebeuren in 
de komende tien jaar. Ik wil hun dat lichtpuntje geven en Gods 
licht laten schijnen.”

'God kent mijn 
toekomst'

TIJD VOOR GOD 
OP JOUW MANIER

How to... 

Tips
• Neem de tijd, zoals je dat ook met een goede vriend zou doen. 
• God wil door de Bijbel spreken maar ook door je gedachten, je 

wil en je emoties. Leer herkennen wat van Hem is en wat van 
jezelf: God spreekt zichzelf niet tegen, dus het zal nooit tegen 
Zijn Woord ingaan wat Hij zegt. 80% van wat God wil voor je 
leven, staat al in de Bijbel (zoals de 10 geboden of wat Jezus in 
de Bergrede zegt). 

• Soms kan het helpen om te schrijven naar God. Pak je bijbel, 
een schrift en twee pennen van verschillende kleur. Schrijf 
met de ene pen wat jij tegen God wil zeggen. Schrijf met een 
andere kleur wat God zegt door de Bijbel heen of wat er in je 
gedachten komt. 

P.R.A.Y.
Praise   Dank God voor wie Hij is en wat Hij doet 

in je leven
Repent  Laat je door God overtuigen wat goed en niet

goed is en bespreek dat met Hem
Ask Bid voor anderen
Yourself Bespreek je wensen en verlangens met God
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Tijd om te ontdekken wat jou kan helpen in je tijd met God. Welk tijdstip, welke plaats en welke 
manieren/dingen helpen jou om tijd voor God te maken? Iedereen is anders. Tijd voor en met God 
kan er daarom ook voor iedereen anders uit zien. Dit is helemaal oké, want God weet wat er bij jou als 
persoon past. 

Op ontdekkingstocht 
Probeer de volgende dingen eens om uit te vissen of het iets is dat bij jou past. Kruis aan wat je voor herhaling vatbaar vindt en vul gerust 
je eigen ideeën aan: 

Dit heb ik met God beleefd... 

Ik heb gemerkt dat ik .......................... een prettig tijdstip op de dag vind.

De plek/omgeving ........................................................ vond ik prettig omdat:  ..........................................................................................

De plek/omgeving ........................................................ vond ik prettig niet omdat:  ...................................................................................

Wat ik fijn vind om te doen tijdens mijn tijd met God: ..................................................................................................................................

Wat mij niet hielp: .....................................................................................................................................................................................

Ik vind het wel/niet fijn om iets te eten/drinken tijdens mijn tijd met God.

Dit zijn mijn must haves:  ...........................................................................................................................................................................

Mijn no go’s:  ............................................................................................................................................................................................

Ik vond het fijn om te beginnen met  ..........................................................................................................................................................

De song  ....................................................... luisterde ik en heeft mij geholpen om in aanbidding te komen. Ik heb er wel/niet bij gedanst.

Ik heb wel/niet een kaarsje aangestoken. 

Dit las ik in de Bijbel: .................................................................................................................................................................................

Andere dingen die mij (gaan) helpen in mijn tijd met God:  ........................................................................................................................

Wat we van God ontvangen, is dus niet 
alleen bedoeld voor jou, maar juist ook voor 
die ander. En weet je wat zo mooi is: God zal 
je altijd blijven geven wat je nodig hebt. Hij 
zegent jou, zodat jij anderen kunt zegenen. 
Blessed to be a blessing! 

#hoedan
Van betekenis zijn voor een ander kan 
op veel manieren. Je kent misschien wel 
de verhalen van mensen die “de zending 
ingaan”. Voor hen betekent dit vaak naar 
een ander land gaan om daar te wonen 
en werken en zo het evangelie te delen. 
Maar van betekenis zijn is niet altijd groots 
en meeslepend. Het is juist ook tastbaar 
en dichtbij. Ga maar eens na wat jij zou 
kunnen doen, gewoon op school, thuis of 
in de buurt. Een balletje trappen met die 
nieuwe jongen uit de straat, een appje 
naar je vriendin die het moeilijk heeft. Een 
reep chocola door de brievenbus bij je 
eenzame buurvrouw of je lunch delen met 
je klasgenoot die het voor de tigste keer 

‘vergeten’ is. Allemaal momenten waarop jij 
God kunt reflecteren. Zo simpel is het. 

Alhoewel… simpel? Vaak vraagt het wel iets 
van ons. Zeker als je van betekenis wilt zijn 
voor iemand waar je niet gelijk een klik mee 
hebt, of die je eigenlijk niet zo goed kent. 
Dat kan de eerste keer best ongemakkelijk 
zijn. Maar ook hiervoor geldt: oefening 
baart kunst. Zoek bijvoorbeeld samen met 
anderen naar manieren die bij je passen. 
En als je de impact ziet van een klein 
gebaar, wordt het extra leuk om nog meer 
verrassende manieren te vinden waarop jij 
met kleine dingen van grote betekenis kunt 
zijn voor die ander. 

Van betekenis zijn voor een ander kan 
op veel manieren. Je kent misschien wel 
de verhalen van mensen die “de zending 
ingaan”. Voor hen betekent dit vaak naar 

‘vergeten’ is. Allemaal momenten waarop jij 
God kunt reflecteren. Zo simpel is het. 

Alhoewel… simpel? Vaak vraagt het wel iets 

Here We Go

Uit de Bijbel, Esther 4:14 t/m16
Esther is een Joods meisje dat in een vijandige omgeving 
opkomt voor anderen. Ze doet haar mond open tegen het 
dreigende onrecht, als Haman alle Joden in Perzië wil laten 

doden. Daarbij vertrouwt Esther niet op haar eigen slimheid, 
maar op God. Ze vraagt haar omgeving namelijk voor haar te 
vasten, voordat ze actie onderneemt. Esther zegt: Here I Am. 

Op dezelfde manier kun jij ook van invloed zijn, voor mensen 
om je heen. Zoals Mordechai tegen Esther zegt: misschien ben 
je hierom wel op deze plek terecht gekomen… 

#HEREIAM

FOR SUCH A TIME AS THIS 

Tekst:Suzon van Noort / Foppe Wiersma. Foto: Unslpash

God die alles kan en alles weet, kiest ervoor om ons te gebruiken in Zijn Verhaal. Hij wil zo graag dat 
iedereen Hem leert kennen. En Hij kiest ervoor om jou en mij te gebruiken om dit goede nieuws te 
delen! Hij heeft JOU NODIG. Want alles wat jou ‘jou’ maakt, kun je inzetten om aan andere mensen te 
laten zien wij Hij is.

Waarin maak jij het verschil?

Marcus 16:15
'Ga nu de hele wereld in en 

vertel het goede nieuws aan 

iedereen'

AAN DE SLAG

Een wandeling maken

 Worship muziek opzetten 

 Zelf muziek maken/ zingen    Fietsen
Tip: vergeet niet om je ogen open te houden en doe 1 in plaats van 2 oortjes in, zodat je het verkeer nog hoort 

 Dansen

 Stilte opzoeken

 De natuur in

 Bijbellezen

 Tekenen

  Vaste gewoonten 

zoals een kaarsje aansteken, even zitten 

met  een kopje koffie/thee en een Bijbelapp, 

Bijbelleesrooster of Bijbels Dagboek. 

Tip: soms helpt het om je eigen traditie en 

ritueel te maken. 

 .........................................................

 .........................................................

Tekst: Bianca Boender en Dientje Wiersma. Foto's: Unsplash / Envato elements 33Teenzone 202132 Teenzone 2021



Wie ben jij?
“Ik ben Lydia Leha, woonachtig in Vaassen. Dat is 
een dorpje in de Veluwe. Ik ben van Molukse afkomst. 
Mijn vader was voorganger en ik ben opgevoed met 
het woord van God. Je kunt mij omschrijven als een 
enthousiast persoon en een echt mensenmens. Ik hou 
van mensen en wil hen leren kennen. Mijn passie is 
reizen, daar geniet ik van. Ik vind het gaaf om culturen 
te leren kennen. Ook ben ik gek op voetbal. Ik heb zelf 
veel gevoetbald en deed dat op hoog niveau. Ik heb 
ook teams getraind en gecoached in het binnen- en 
buitenland. Dat vond ik zo enorm leuk om te doen. 
Op dit moment ben ik orderpicker bij de Hanos in 
Apeldoorn. Dan maak je orders klaar om te verzenden 
naar de ontvangers.” 

Wat vind je mooi aan het werken met 
tieners? 
“Ik vind het mooi om jongelui te bemoedigen en te 
motiveren. Een voorbeeld daarvan was toen ik in 
Amerika woonde. Ik coachte een team waar de beste 
meiden van New Jersey in zaten. In alle dingen die ik 
doe, betrek ik God. Zo vroeg ik aan God wie van het 
team ik als aanvoerder zou aanstellen. Het werd een 
meisje dat heel verlegen en onzeker is. Ik probeerde 
haar te bemoedigen door positief tegen haar te praten. 
Ze nam op een gegeven moment het hele team mee 
in wat ik haar vertelde, dat hoefde ik niet meer te 
doen. Haar ouders zagen het ook. Ze had veel meer 
zelfvertrouwen gekregen, ook op school. Haar ouders 
zeiden: je gaf haar vertrouwen. En daar doe ik het 
voor!” 

Wat heb je met het thema? 
“Ik ga spreken over ‘Here We Go’. Dat houdt voor mij 
in: samen met God dingen ondernemen. Je hebt de 
Heilige Geest nodig om het leven in te gaan. Als je met 
Hem leeft, kun je het leven aan. Het hoeft niet in je 
eentje. Het is soms spannend – ook om voor het geloof 
uit te komen – maar als je dat eenmaal gedaan hebt, 
dan komt er een vrijheid, vrede en blijdschap over je 
heen! Je schaamte is op een gegeven moment gewoon 
weg. En dat vind ik mooi.”

Waar kijk je het meeste naar uit de 
komende tijd? 
“Ik kan niet wachten om weer naar het buitenland 
te gaan. Het is zo gaaf om mooie reizen te maken 
en nieuwe plekken te ontdekken. Ik heb een tijdje 
in Amerika gewoond. Er zijn nog genoeg andere 
plaatsen in Amerika die ik wil bezoeken. Ik wil ook daar 
connecten met mensen. Ik geloof dat God mensen 
op mijn pad brengt, waar ik ook ben. Dus ook als ik 
in Amerika ben. Ik ben vrijgezel, dus ik hoef nergens 
rekening mee te houden. Het leven is zo waardevol en 
ik wil alles eruit halen wat erin zit.” 

Wat wil je de tieners nog meegeven? 
“Betrek God in alles wat je doet, in alle keuzes die je 
maakt. God spreekt ook namens mensen om je heen, 
die jou ook aanmoedigen, bemoedigen en helpen. Maar 
ga altijd eerst naar God. Soms weet je niet of je de juiste 
keuzes hebt gemaakt of wat de juiste keuze is. Maar 
juist door het te doen, zal God het laten zien. Doe je 
ding waar je goed in bent. God zal jou de weg laten zien.” 

A Group hugs & High fi ves
Het liefst tik je je vrienden iedere ochtend even op de schouder. 
En van een group hug of high five word je helemaal blij? Aanraking 
(lichamelijk contact) is voor jou dé ‘taal’.

B El Positivo 
Met een complimentje kan jouw dag niet meer stuk. En eigenlijk 
weet je ook altijd wel iets aardigs of positiefs te zeggen tegen een 
ander? Jij spreekt het liefst de ‘taal’ van positieve woorden. 

C Giving = caring 
Een pakketje in de bus of een spontane verrassing; jij wordt er blij 
van! Je zoekt altijd naar het ‘perfecte’ cadeau. En als iemand iets 
speciaal voor jou heeft gemaakt: who cares wat het is, want: ‘wow’? 
Cadeautjes zijn echt jouw favo 'taal’.

D Help is on the way 
Helpen is voor jou een echte no brainer. Terwijl jij nog iets afmaakt 
in de klas, haalt je vriend alvast je boeken uit je kluisje; dat voelt 
goed! Dienstbaarheid is voor jou dé 'taal’ om te laten zien dat je 
iemand aardig vindt.

E Lekker samen 
Samen met je vrienden een potje voetballen of gewoon ergens een 
ijsje eten met je bestie. Of je nu met familie op vakantie gaat of 
een hilarische spelletjesavond hebt met je klas: jij zit met een big 
smile, zolang je maar samen met jouw favo mensen bent! Tijd en 
aandacht zijn de ‘taal’ voor jou.

‘Ik houd 
van het 
leven’ 
Lydia Leha (41) is een van de 
sprekers van Teenzone '21. Om haar 
beter te leren kennen, hebben we 
haar de volgende vijf vragen gesteld. 

Interview: Wilma van der Wal 

5 vragen aan...

Mijn liefdestaal? Say what?! Dat klinkt serieus als iets voor verliefde stelletjes. Zoet, misschien zelfs suf…. Maar wacht even... Liefde is 
namelijk zoveel meer. Het zit in vriendschap, in dingen delen, noem maar op. Wist je dat iedereen een bepaalde manier heeft waarop je je 
liefde uit en waarop je graag liefde ontvangt? Dat noem je ‘liefdestalen”. Als je ontdekt welke ‘taal’ jij spreekt en wat de ‘taal’ van je vrien-
den of ouders is, kun je elkaar nog makkelijker blij maken met heel kleine dingen. Here we go... 

Omcirkel de uitspraak die het beste bij je past of waar jij het meest blij van wordt

JOUWliefdestaal 

Samenstelling: Bianca Boender / Suzon van Noort / Joyce den Engelse 
Geïnspireerd door het boek “De 5 talen van de liefde” van schrijver Gary Chapman 

Uitslag
Tel alle A’s, B’s, C’s, D’s, E’s bij elkaar op. Waarop scoor jij het hoogst? 

A.......B....... C....... D....... E.......

Meer ontdekken?
Vraag je vrienden of ouders eens om de test voor jou in te vullen. Zij kennen je goed en hebben vast een idee wat zij het beste bij je 

vinden passen. En bedenk eens waar je zelf het meest blij van wordt. Die “taal” gebruik je vaak ook naar anderen. 

A Ik ga je echt zo’n vette hug geven! 
C Heb je dit speciaal voor mij uitgezocht? Nice! 
E Zullen we gamen?

B Wat ben jij een fantastisch mens!
A High-five! 
E Laten we naar de film gaan 

A Effe stoeien? 
C Check je kamer, ik heb iets leuks voor je neergezet 
B Coole jas! 

A Schouderklopjuh! 
D Ik heb je bureau voor je opgeruimd 
C Wat zou je willen krijgen voor je verjaardag?

B Je hebt het geweldig gedaan!
A Kan iemand me even knuffelen? 
D Laten we een sponsoractie bedenken! 

D Ik heb je huiswerk voor je gecheckt hoor! 
B Hoe wist je hoe je dat moest doen? Je bent briljant! 
E Een dagje samen op pad, zin in! 

C Ik kan niet wachten om je je cadeau te geven! 
B Je kunt het! Geef niet op! 
D Zal ik je helpen met je project? 

E Even ongestoord kletsen, heerlijk!
C E  Samen eten? Ik trakteer! 
D  No worries, we halen je wel op! 

1

3
2

4

5
6
7
8

5 vragen aan...

Lydia Leha////TEST
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Pfffff... Bidden voor anderen?! Het zal wel goed zijn, maar wat een 
klus! Nou ja, behalve natuurlijk wanneer er ineens iets ergs gebeurt 
wat je raakt. Dan lukt het soms wel even, maar om nou zomaar 
elke dag voor van alles en nog wat en iedereen te bidden, dat is 
moeilijk. Toch vraagt God van ons dat we bidden voor anderen, 
ook als het niet gelijk beantwoord wordt zoals wij dat graag zouden 
willen. Dat is moeilijk en dan vraagt Hij geduld en vertrouwen. We 
mogen er altijd op vertrouwen dat Hij onze gebeden echt verhoort 
op Zijn tijd en in Zijn wijsheid.

Monday for Missionairies
Mensen die ergens op de wereld anderen willen vertellen van 
Jezus Christus en mensen willen dienen. Tip: koop een wereldkaart 
en schrijf de namen van degenen die je kent op het land waar ze 
werken.

Tuesday for Teachers
Onderwijzers, niet alleen van je school, maar ook de mensen die 
onderwijs en Bijbelstudie geven over Jezus Christus, zoals de 
dominee, voorganger of je tienerleider.

Wednesday for Workers
Mensen die je kent en die het nodig hebben dat je bidt voor hen in 
hun thuiswerk, vrijwilligerswerk of baan.

Thursday for Troubled People
Mensen die het moeilijk hebben, zorgen hebben of ziek zijn. 

Friday for Friends and Family 

Saturday for Seekers
Mensen die jij kent maar die de Here Jezus nog niet kennen en 
waarvan jij heel graag wil dat ze Hem leren kennen. 

Sunday for Saints
Christenen dichtbij en veraf die vandaag samenkomen. 

Een Engelstalig ezelsbruggetje kan je helpen als 
je iedere dag van de week voor een bepaalde 
groep mensen wilt bidden:

Good to know 
Waar je bidt en wanneer op de dag maakt helemaal niet uit. Als je 
elke keer hetzelfde tijdstip neemt, maak je er een gewoonte van. 
Een gewoonte met impact! Want bidden heeft sowieso invloed, 
ook al is dat niet altijd zichtbaar. Een oude quote zegt: “Geloven 
is wachten, in heilig vertrouwen; wie biddende wacht zal dankend 
aanschouwen”. 

Verhoorde gebeden 
Wij willen graag dat onze gebeden verhoord worden. Vaak willen 
we daarbij graag een ja als antwoord. Maar wist je dat wachten ook 
een antwoord kan zijn? God geeft soms ook een ‘nee’. Ook dat kan 
het antwoord zijn op ons gebed. Misschien niet het antwoord dat 
we graag willen horen. Maar toch... 

Eye-opener 
Bidden voor anderen kan betekenen dat je zelf wordt ingezet. 
Misschien wil God jou wel inzetten voor degene waarvoor jij bidt. 
Vraag aan God of en hoe je vandaag iets kan betekenen voor 
diegene voor wie je bidt. 

Tip
 Je kunt iedere week een nieuw lijstje maken of een aantal weken 
achter elkaar voor dezelfde mensen bidden.

1 Timotheus 2:1 ‘Allereerst vraag ik dat er voor
 alle mensen gebeden wordt: vraag en dank.‘* 

Stap 2 Vul in
Voor wie wil jij deze week bidden?

Met het ezelsbruggetje kun je zelf in de actie om 
te bidden voor anderen.

Stap 1 Think about it
Denk eens na wie je kent in elke categorie en voor wie je kunt gaan 
bidden. Geen idee? Googel en vind allemaal mooie mensen die jouw 
gebed goed kunnen gebruiken. 

Stap 3 Bidden maar! 

Thursday

je iedere dag van de week voor een bepaalde 
groep mensen wilt bidden:

Tekst: Bianca Boender en Dientje Wiersma 

BIDDEN VOOR 
ANDEREN

How to... 

AAN DE SLAG

'Maybe you’re the answer 
for the one you’re praying for' 

Maandag
Ik bid voor deze zendeling: ............................................................

Dinsdag
Ik bid voor deze docent/leider: .......................................................

Woensdag
Ik bid voor  ....................................................................................
in zijn/haar werk. 

Donderdag
Ik bid voor   ...................................................................................
die het moeilijk heeft. 

Vrijdag
Ik bid voor deze vriend(en)/familie: ................................................

 Zaterdag
Ik bid voor .....................................................................................
die U nog niet kent. 

Zondag
Ik bid voor .....................................................................................
die ook de zondag viert. 
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BEHIND THE 
ZONE
Deze leukerds werken het hele jaar door om Teenzone voor 
jou onvergetelijk te maken:

De kanjers hierboven doen het werk niet alleen. In de aanloop naar het pinksterweekend wordt 
het team groter en groter en slaan we de handen ineen voor het vetste feestje van het jaarrrrrr. 
Een ongelooflijk thanks dus aan alle kanjers die Teenzone ieder jaar weer mogelijk maken.

You guys rock!

Ook meewerken als vrijwilliger?
Stuur je info, motivatie en een overzicht van je ervaring, skills en waar je je 

graag in zou willen zetten naar info@youth-i.nl. We kijken graag met je naar 
de mogelijkheden. Aanmelden als vrijwilliger kan vanaf 16 jaar. 

Teenzone Magazine is een uitgave van Stichting Youth&I.

Teenzone Magazine maakt in 2021 deel uit van Opwekking 
Teenzone, het tienerprogramma van Pinksterconferentie 
Opwekking dat jaarlijks in opdracht van Stichting Opwekking
wordt georganiseerd door Stichting Youth&I. 

Voor de pinksterconferentie van 2021 heeft het Teenzone team 
een (voornamelijk) digitaal tienerprogramma ontwikkeld dat 
zowel door individuele tieners als door tieners in gezins- en 
groepsverband coronaproof beleefd kan worden. Zij zet daarbij 
in op het aanbieden van een divers programma dat tieners 
helpt verbinden (met elkaar en met God), verdiepen (in hun 
geloof) en ontwikkelen (op persoonlijk- en geloofsgebied), 
ondanks dat zij niet in groten getale bij elkaar kunnen komen 
op het conferentieterrein. Het Teenzone programma bestaat 
in 2021 uit een combinatie van onder meer (online) liveshows, 
social media en connectsessies, diverse groepsprogramma’s 
en verwerkingsmaterialen, fysieke producten (magazine en 
polsbandje) en downloadables. 

Het Teenzone programma komt tot stand door de inzet van een 
enthousiast en betrokken team van vrijwilligers. Wil je ons werk 
steunen? Jouw gift en gebed zijn van harte welkom! 

www.teenzone.nl | www.youth-i.nl | www.opwekking.nl 

COLOFON 
Hoofdredacteur: Joyce den Engelse-Aij 
Eindredactie: Bianca Boender, Jeannette Coppoolse 
Redactie: Suzon van Noort, Florian Struijk, Laurens van der Tang
Corrector: Ankie van der Sluis
Vormgeving: Fijke Stellingwerf
Drukker: Quality Dots

Aan dit nummer werkten verder mee: 
Wilma van der Wal, Foppe Wiersma, Dientje Wiersma, Gerjanne 
Snippe, Joëlle Barg, Robin Simon, Jet Boender, Joël Treuren, 
Lydia Leha, Douwe Brouwer

Magazine bestellen 
Teenzone Magazine ‘21 is verkrijgbaar via www.opwekking.nl. 
Het magazine maakt deel uit van de Pinksterbox en is tevens 
los bestelbaar als tienerpakket (inclusief uniek Teenzone 
polsbandje). 

Giften 
Het werk van Stichting Opwekking / Teenzone wordt mede 
mogelijk gemaakt door giften. Financieel ondersteunen 
kan door een gift over te maken naar rekeningnummer 
NL52ABNA0477774482 ten name van:

Stichting Opwekking.
Ruitenbeek 16
3881 LW Putten 
www.opwekking.nl

Stichting Opwekking wordt door de belastingdienst aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-nummer: 
002851726). Dit betekent dat giften aan Opwekking fiscaal 
aftrekbaar zijn. 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door: 

De foto's in dit magazine zijn gemaakt met inachtneming van de op dat 

moment geldende (dan wel nog niet aanwezige) corona-maatregelen.
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#samenBELLE
BELLE Online | BELLE Magazine | BELLE Producten | BELLE Events

@huisvanbellefollow us  on

   BELLE is 
dé meidencommunity  
        van Nederland!

BELLE Magazine als eerste in handen en gratis thuisbezorgd
 BELLE Newsflashes met sneak previews, exclusieve winacties, tips, give away’s en meer
 Een (digitaal) verjaardagscadeautje
 Als eerste op de hoogte van nieuwe BELLE Events én korting op je toegangskaartjes
 Speciale acties op BELLE Producten
Toegang tot ons BELLE Online forum waar je met andere BELLE-meiden kunt kletsen over 
van alles en nog wat

Jo in  the  club !
exclus ief  voor  belle  leden :

 doe  mee !  steun  belle
www.huisvanbelle.nl/join-the-club www.huisvanbelle.nl/steun-hvb

www.huisvanbelle.nl/vacatures
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- ADVERTENTIE -

de mogelijkheden. Aanmelden als vrijwilliger kan vanaf 16 jaar. 

Volg ons @OpwekkingTeenzone
        

SPECIAL THANKS aan Laurens van der Tang 
die zich als kersverse organisator kneiterhard 
heeft ingezet voor dit magazine. 

Geven kan 

ook via 
de Givt-appde Givt-app

#teenzonetopteam #allemaalvrijwilligers #rockingitbigtime 
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