Internationale Dames Gebedsnieuwsbrief

Internationale Verenigde Pinkstergemeente
Augustus 2018

Bezoek Ladies Prayer International op Facebook and "like" onze pagina!
Diepgeworteld in gebed
Door Debbie Saiz

Wanneer onze wortels diep in gebed gaan, ongeacht wat de stormen van het
leven brengen, kunnen we door gebed sterk verankerd staan in God. Hoe
sterker de wortels, hoe sterker ons leven zal zijn. God vertelt ons dat als Hij
diepe wortels zal vinden, Hij grote dingen zal doen. "Gij hebt ze geplant, zij zijn
ook ingeworteld, zij gaan voort, ook dragen zij vrucht" (Jeremia 12: 2).
Ik ben dankbaar voor de wortels die diep gingen in het onderwijzen van het
belang van gebed. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om geworteld te zijn in
het gebed van het voorbeeld van ouders die in gebed geloofden. Ik herinner
me als kind dat mijn vader zestig uur onafgebroken ging bidden en vasten in de kerk. Gebed
begon om 7 uur 's morgens en eindigde om 7 uur' s avonds.
Op woensdagen bracht mijn vader gewoonlijk de hele tijd door in de kerk vanaf de opening. Mijn
moeder ging altijd om 10 uur 's morgens en nam mij mee. Ik bracht gewoonlijk dat uur door in het
heiligdom of de gebedsruimte bij haar. Zij leerde me bidden. Als jong kind en tiener ben ik
opgegroeid met een gebedsbijeenkomst om 9 uur op vele zomerse ochtenden van dinsdag tot en
met vrijdag. Ik heb niet altijd het hele uur gebeden en ik heb er misschien in een paar geslapen,
maar ik leerde het belang van gebed kennen. Diepe wortels werden diep in mijn leven gehecht.
Er is een oud Maleis gezegde dat zegt: "Een boom met sterke wortels lacht om stormen. De
bomen met wortels diep verankerd in de grond overleven storm na storm en blijven groeien. We

worden uitgedaagd om dezelfde soort diepe wortels te hebben in Jeremia 17: 7-8: "Gezegend
daarentegen is de man, die op de HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! Want hij
zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en
gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte
zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.”
David deelt veel van de ups en downs in zijn leven in Psalmen. We lezen in Psalm 3 dat hij is
geplant door Gods stromen en dat zijn wortels dieper worden, ongeacht wat het leven brengt.
"Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks
blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal gelukken" (Psalm 1: 3)
Opmerking: Debbie Saiz is de National Singles Director van de UPCI, Promotions Director voor de SoCal UPCI Ladies
Ministries en de gepassioneerde vrouw van Pastor in het Bayside Apostolic Center in Torrance, Californië. Ze heeft een
B.A. Diploma van University of Louisiana in Monroe en een Master Degree van Twin-Cities University.

Ik geloof in Wonderen
Door Vercinia Reed

"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in
Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs
gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde, met dankzegging.”
(Colossenzen 2:6-7)
Tuinieren leent zich gemakkelijk voor geestelijke toepassing, en Jezus
gebruikte het vaak. Kinderen absorberen gemakkelijk informatie tijdens
activiteiten, zodat parabelen in de tuin een uitstekende gelegenheid bieden om
geschriften en gebeden te delen.
Ik woonde vroeger in een klein stadje in een groot oud huis met een zeer grote achtertuin. Elke
lente plantte ik een tuin. Hoewel ik het harde, hete werk niet leuk vond, vond ik het resultaat van
mijn werk geweldig: tuinverse tomaten, broccoli, uien en meer. Nu woon ik in een enorme stad in
een appartement van gemiddelde grootte zonder tuin. In plaats van een tuin, heb ik kamerplanten.
Ze bieden niet dezelfde eetbare beloningen, maar ik vind het groen rustgevend.
Enkele maanden geleden heb ik al mijn planten naar een hoek verplaatst. Helaas ontvangen ze
daar niet zoveel zonlicht en ik vergeet steeds om ze water te geven. Vanaf de plek waar ik deze
ochtend zit, zie ik bladeren in verschillende tinten geel en bruin. Sommigen zijn al opgedroogd en
afgevallen. Het is duidelijk dat ze snel aandacht nodig hebben.
Een goed wortelstelsel verspreidt zich, hoewel het zelden wordt gezien, op zoek naar voeding en
stabiliseert nieuwe groei boven. Het is ook essentieel om tijdelijke droogtes, gebrek aan zon en
storm te overleven. We willen geworteld en gegrond zijn in Hem (Efeziërs 3:17) zodat we Zijn
voedende "licht" (Johannes 8:12) en "levend water" (Johannes 7: 37-39) kunnen ontvangen,
nieuwe groei kunnen ervaren, en moeilijke tijden weerstaan.
”Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een
rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van
droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.” (Jeremia 17: 8).

Kamerplanten kunnen echter wortelbeperkt worden, zich ronddraaien in een vruchteloze poging
om uit te breiden, wanneer ze niet worden verpot in een grotere pot. Ook wij kunnen beperkt raken
in onze huidige situatie, als we de reikwijdte van onze bediening beperken door kansen te
vermijden om grotere situaties aan te gaan.
Wanneer we op de juiste manier geworteld zijn, worden we in staat gesteld om te groeien en
geestelijke vruchten te dragen, en onze seizoenen af te ronden zoals toebedeeld. "Heer, help ons
te groeien in levensbemoedigers die klaar staan met een gepast woord, maar ook in staat zijn af te
zien van spreken wanneer dit schade toebrengt. Help ons de ons toevertrouwde jongeren te
verzorgen, terwijl we een leven leiden dat Uw bekwame hand weerspiegelt. U bent inderdaad de
Meester Tuinierder. '
In dat opzicht denk ik dat het tijd is om mijn kamerplanten te verzorgen.
Opmerking: Vercinia Baily Reed en haar man, Brad, dienen als AIMers in de Verenigde Arabische Emiraten, waar zij de
Abundant Life Church voorgaan. Ze was vroeger werkzaam als Spraak-Taal Patholoog in de VS en is momenteel gelukkig
als een thuisblijf moeder bij Jaden (14 jaar) en Elias (7 jaar); muziek bediening; en ze probeert zich netjes te onderwerpen
aan het spirituele snoeien dat zo vaak nodig is. Goede koffie en een gevoel voor humor zijn nuttig, maar gebed is
essentieel.

Vanuit de mailbox
Dit was gewoon geweldig. (Juli, LPI-nieuwsbrief) Bedankt, mijn vriend. Ik vroeg God vandaag om
een bepaald woord - en het kwam precies op tijd. Ik hou veel van je en waardeer het werk dat je
doet, - Debbie Sanders, directeur, Christian Girl van vandaag, UPCI
Dank je! Wat een zegen is dit voor mij om deze wonderen te lezen! (Juli, LPI-nieuwsbrief) Wat een
geweldige God dienen we! -Sue Dean, Arizona Ladies Ministries Secretary

Van de Redactie
God doet machtige dingen!
God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in Engels, Spaans, Frans,
Duits, Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Perzisch, Tsjechisch, Chinees,
Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch, Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi,
Georgisch, Japans, Zweeds, Vietnamees en Bangla. Help ons alsjeblieft om een permanente
Servische, Bulgaarse en Hebreeuwse vertalers te vinden.
Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw verzoek alstublieft naar
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zetten u graag op onze email-lijst!
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Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!

Beste Gebedsteamleider, bezoek alstublieft Ladies Prayer International op
Facebook en "Like" onze pagina!! Facebook Ladies Prayer International Link
Nodig ook uw groep uit zich te abonneren voor de GRATIS-nieuwsbrief op:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl of verstuur een emailverzoek naar: LadiesPrayerInternational@aol.com
Deel deze informatie alstublieft met uw gemeente, vrienden en familie. Bedankt voor uw deelname
aan deze vurige gebedsbediening en voor uw hulp bij het verspreiden van de mogelijkheid om de
gratis nieuwsbrief te ontvangen en onze Facebookpagina te bezoeken!
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Wie we zijn . . . Sinds 1999: Ladies Prayer Intl. is samengesteld uit vrouwen wereldwijd, die
samenkomen op de eerste maandag van elke maand om gezamenlijk gericht te bidden voor
onze kinderen en de kinderen van de lokale kerk en gemeenschap.
Onze missie . . . We zijn toegewijd om deze generatie geestelijk toe te rusten en de generaties
na deze generatie en de geestelijke restauratie van vorige generaties.
Onze nood . . . Toegewijde vrouwen die samen willen komen op de eerste maandag van de
maand in gefocussed gebed voor hun kinderen.
Drie prioriteiten van gebed...
•
De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6).
•
Dat ze het geloof aannemen op een leeftijd waarop ze deze beslissing kunnen nemen (I Joh 2:25-28; Jakobus
1:25).
•
Dat ze in de bediening van de Heer zullen werken (Mattheus 9:38).

•
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