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Gave van Genade
Door Liann Grant

“Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is” (Romeinen 12:6)

Ieder van ons heeft gaven van bediening gekregen om te gebruiken in het
koninkrijk van God. Onze kinderen ontvangen ook hun eigen unieke gaven.
Volgens het bovenstaande vers worden deze gaven bepaald door de
genade die God ons individueel heeft gegeven. Wat betekent precies
genade in deze context?
Het Griekse woord "charis" verschijnt meer dan 150 keer in het Nieuwe
Testament en kan verschillende betekenissen hebben. Degene die hier lijkt
te passen is: "heilige invloed op het hart en zijn weerspiegeling in het leven." God schenkt
heilige gaven aan ons, maar zijn intentie is dat we ze actief gebruiken (reflecteren) in ons
dagelijks leven.

Terwijl we voor onze kinderen bidden, zal God ons laten zien hoe we hen dienen. Via gebed
putten we uit heilige invloed die ons in staat stelt aan onze kinderen genade te laten zien. We
bedienen eerst de mensen die het dichtst bij ons staan, inclusief onze kinderen, en daarna,
wanneer God deuren opent naar mogelijkheden, op een bredere schaal.

In 1 Korintiërs 15:10 gebruikt Paulus driemaal het woord "genade" ("charis") en dezelfde
tweedelige definitie lijkt te passen.” Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn
genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan
zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is”.
In ieder geval worden de twee elementen van gratie gezien: goddelijke invloed en
levensreflectie. Gods genade zorgde ervoor dat Paulus zich ontwikkelde tot de predikant die
hij op dat moment was, en anderen werden erdoor gezegend. Die genade gegeven door God
was niet tevergeefs, omdat het Paulus ertoe bracht te werken, actief anderen te bedienen. En
de genade van God bleef bij hem; het was geen eenmalige ervaring, maar iets dat Paulus
cultiveerde.
De twee delen van genade zijn onafscheidelijk, net als geloof en werken. We ontvangen
genade en we reflecteren het terug naar degenen om ons heen, zeker naar onze kinderen.
God heeft altijd meer genade voor ons, zelfs als we het gevoel hebben dat we het niet
verdienen. En door zijn heilige invloed kunnen we doorgaan met bidden in genade voor onze
kinderen, in de overtuiging dat God ook in hen bedieningsgaven zal activeren.
Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle
naarstigheid, en in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Laten we
leven in Zijn genade en er volop in zijn! (2 Korintiërs 8:7)
LET OP: Liane Grant is een beëdigd vertaler Engels/Frans en de auteur van het godsdienstig tijdschrift Order My
Steps en het boek Schedule Your Dream. Zij en haar man Scott zijn Career Church Planters in Montreal-Quebec
onder het UPCI Metro Missions-programma. Liane is voorzitter van de Quebec Ladies Ministries en is de oprichter en
projectmanager van The King's Translators, een groep vrijwilligers die zich toelegt op het aanbieden van apostolische
middelen in het Frans.

Genade vinden in stinkende sokken!
Door Randa Chance

“En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel
vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.” (Lukas 12:48)
Elke nacht maak ik de rondes naar de kamers van mijn kinderen voor het
slapengaan. Devon krijgt een rug massage terwijl ze me vertelt over haar dag. Ik
geef haar een stevige knuffel en een kus en dan bidden we. Terwijl ik de
jongensslaapkamer binnen loop, zie ik Gage's gekrulde hoofd aftekenen tegen
de nachtelijke hemel terwijl hij zijn kin in zijn handen steekt en op de
vensterbank leunt. We bidden en kussen welterusten, dan zing ik een
slaapliedje. Hun ogen worden glazig en ze beginnen in slaap te vallen. Als ik me omdraai om
de kamer te verlaten, hoor ik de plotselinge schreeuw van Benjamin en Gage's slaperige
protest tegen het geluid. Onze dialoog verloopt meestal als volgt:

"Welterusten, mam! Hou van je mama, ik hou van jou!"
"Welterusten, schat, ik hou van je, Benjamin."
"Ik hou van je, mam ... ik hou van je."
"Ik hou ook van jou, Benjamin."
Ik loop drie of vier treden op m’n tenen en hoor dan een kleine stem in het donker:
"Mam?"
"Ja, lieverd."
"Weet je waarom ik zo vaak zeg" Ik hou zoveel van je?"
"Waarom is dat?"
“Omdat het het laatste is dat ik je wil horen zeggen voordat ik ga slapen. Ik hou van je, mam. '
"Ik hou ook van jou, Benjamin."
De rust valt over het huis. Ik sta even stil in de kalmte en neem de woorden van mijn 8-jarige
kind in mij op.
Hij moet zich geliefd voelen. Hij moet die woorden horen. Zelfs nadat ik de vuile sokken heb
gevonden die hij in mijn nieuwe tas liet vallen, heeft hij nog steeds de warmte nodig van mijn
armen om hem heen. Ik ben geroepen om mijn kind te disciplineren, niet om zijn geest te uit te
putten. Zelfs nadat hij zijn nietsvermoedende zus op de rug van haar arm heeft gelikt en haar
heeft laten gillen, of permanente kunstwerken met een blauwe marker op het meubilair in de
woonkamer heeft achtergelaten.
Na correctie heeft hij nog steeds mijn handen nodig om zijn stugge haar in de war te brengen.
Wanneer hij zijn best heeft gedaan en iets niet lukt, moeten zijn met tranen gevulde blauwe
ogen de waarheid in mijn gezicht herkennen terwijl ik zijn kin optil en hem zeg: "Je bent vast
en zeker een geweldige jongeman." Wanneer hij zich op mij richt en zijn hoofd in mijn maag
begraaft, moet hij weten dat ik me nooit zal afwenden.
Hij heeft gezonde dosis genade nodig die vermengd is met zijn dagelijks leven. Mijn
onstuimige jongen houdt ervan om nu te worstelen en verbluffende geluiden te maken in het
openbaar. Maar op een dag zal hij snel een volwassen man zijn met verantwoordelijkheden.
Hij zal moeten weten hoe hij moet bidden, liefhebben en genade moet verlenen aan zijn eigen
kleintjes. Ik heb het geschenk van vandaag gekregen en mijn roeping in deze paar vluchtige
momenten is om hem te laten zien hoe.
Opmerking: Randa Chance komt uit San Antonio, TX. Ze is getrouwd met Eerw. Shane Chance en moeder met
Devon, Gage en Benjamin. Ze is een zangeres, spreker, auteur en volgt momenteel een Master of Arts-diploma in
klinische geestelijke gezondheidszorg. Ze is gek op haar familie en kan meestal worden gevonden lachend met haar
man en kinderen.

Living in His Grace
Door Olivia M. Francis

Nadat we Gods genade hebben ontvangen - zijn onverdiende gunst jegens
ons - moeten we doorgaan met leven in Zijn genade. Het is een dagelijkse
wandeling met God; een wandeling gevuld met talloze beslissingen,
onverwachte situaties, goede en slechte verrassingen, verdriet, vreugde,
tevredenheid en zoveel meer emoties - slechts op één dag!!!
Als moeder wordt mijn geest beziggehouden door het welzijn van mijn kinderen - het doet er
niet toe wat ik aan het doen ben of welke 'urgente' taak ik voor onze plaatselijke kerk of wijk
heb. Het is verbazingwekkend hoe we ons op deze dingen kunnen concentreren, terwijl onze
kinderen constant in de voorhoede van onze geest aanwezig zijn. Dit is naar mijn mening het
hart van een moeder. We vechten met schuld en veroordeling terwijl we proberen er overal
voor iedereen te zijn, maar laat me je eraan herinneren dat we in Zijn genade leven. Zijn woord
zegt:
“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn gendade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht.” (2 Korintiërs 12:9)
Ik heb veel preken en lessen gehoord over 'Groeien in Gods genade'. Groeien betekent
ontwikkelen, volwassen worden, bloeien, uitbreiden en vergroten. Wat een mooie positieve
bijvoeglijke naamwoorden. Maar leven in Gods genade gaat een stap verder. Nadat je
gegroeid bent, moet je wonen, je moet bewonen, je moet in Zijn genade blijven. Dit is leven in
Zijn genade.
“De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus
Jezus, naddat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige,
versterke, en ulieden grondvesten.” (1 Petrus 5:10)
Kijk naar de volgorde van I Petrus 5:10. Eerst lijd je, dan word je perfect gemaakt, vervolgens
gestabiliseerd, dan versterkt en uiteindelijk gegrondvest. Ik geloof dat wanneer we op het punt
komen waar we gegrondvest zijn, we in Zijn genade leven. Als we in Zijn genade leven, zal het
een diepgaand effect hebben op degenen om ons heen, vooral onze familie. Een heilig leven
leiden voor onze kinderen is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen. Hen door
onze woorden en handelingen laten zien dat Gods genade voldoende is, is een krachtig
hulpmiddel.
Gods genade is zo overweldigend. Het kijkt verder dan onze fouten, onze tekortkomingen en
geeft uiting aan een gevoel van zingeving wat ons verstand te boven gaat. Oh, om in Zijn
genade te leven; om in Zijn gunst te verblijven en te leven in bestemming.
Opmerking: Olive is de vrouw van Leroy Francis, Senior Pastor of Life Tabernacle London en General Superintendent
United Pentecostal Church of Great Britain and Ireland (GB & I). Gepassioneerd door het werk van God en houdt van
voetbal.

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!
Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!

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
Nodigt ook uw groep uit zich te abonneren voor de GRATIS-nieuwsbrief op:
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl of verstuur
een e-mailverzoek 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).
Text LinkUPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org

Bedieningen die we ondersteunen...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Kinderen leven in een omgeving die hen de gelegenheid geeft om geestelijk, lichamelijk en emotioneel te groeien.
NEW BEGINNINGS Moederschapstraining voor biologische moeders die adoptie overwegen en kind plaatsingen voor
adoptieouders.
HAVEN OF HOPE Een programma voor meisjes van 13-16 jaar met gedrags- en emotionele problemen.
LIGHTHOUSE RANCH voor jongens. Genezing van gebroken en beschadigde levens van tienerjongens.

Abonneert u zich op Reflections Magazine?
Deze tweemaandelijkse publicatie zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn
Bijbels en relevant voor de hedendaagse apostolische vrouw. Abonneer voor
uzelf, een vriendin of bestel een bundel voor uw gemeente.

Abonneer online!

Kijk wat er gebeurt op onze sociale sites:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895|
LadiesMinistries.org

