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Ons Erfgoed
Door Jeanette Davis
Bakken is een van mijn passies in het leven. Mijn familie is zich terdege
bewust van dit feit, en verrasten mij afgelopen kerst met een KitchenAid
mixer.
Met dit cadeau kwam een gratis abonnement op een publicatie vol met
heerlijke nieuwe recepten om te proberen.
Mijn oog viel op een bepaald artikel. De auteur had het over de passie die
hij had voor "starter."
Eeuwen geleden ontdekte iemand dat gist leeft en geteeld kan worden,
indien men het met meel, suiker en water mengt en het dagelijks geroerd
wordt om wat we nu zuurdesembrood noemen te maken.
Deze " starter " kan jarenlang leven als het continu gevoed, geroerd,
goed behandeld en in een niet te warme of te koude omgeving, zodat de gist niet gedood
wordt, bewaard wordt. In feite had de auteur net een geschenk van starter die 125 jaar oud
was ontvangen. Stel je de koestering en zorg voor die deze "starter " voor meer dan een eeuw
had ontvangen!
Tijdens het lezen van dit artikel ging de gedachten door mijn hoofd hoe dit parallel loopt aan
het doorgeven van het erfgoed van de waarheid van Gods Woord en de waarheid van wie Hij
is aan de volgende generaties. We moeten dagelijks onze kinderen voeden met de feiten van
wie God is, hoe Hij onze voorziener is, onze Heiland, alles wat we nodig hebben.
We moeten de gaven die God in ons gelegd heeft opwekken, zodat onze kinderen de werking
van de Geest in ons leven in actie zullen zien, zodat ze hetzelfde voor zichzelf zullen
verlangen. We moeten onze kinderen in een omgeving houden die gezond is voor hun
christelijke ontwikkeling, tijden het opgroeien.
Dus de volgende keer dat u besluit enige ingrediënten te mengen om een heerlijke traktatie
voor uw familie te bakken, neem dan de tijd om met uw kinderen over de dingen die God voor
hen heeft gedaan te praten.
‘Roer’ de gaven die God in uw kinderen geplaatst heeft aan, zodat ze het behoud van de
"starter " die u ze hebt gegeven, zullen voortzetten en zie wat God in de komende generaties
zal bestendigen .
Opmerking: Jeanette is met Rev. Gordon Davis getrouwd, ze zijn voorgangers in Hayden, Idaho. Ze hebben twee
kinderen, een zoon, 23, en een dochter, 19, en een hond. Ze houdt van bakken, naaien, en knutselen. Ze diende twee
jaar als secretaresse van de Damesbedieningen voor ze afgelopen april Presidente werd.

Aan U en Uw Kinderen
Door Tere de la Rosa
Handelingen 2:39
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo
velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
Toen God vrouwen schiep, plaatste Hij in onze harten een onbeschrijfelijke
liefde die voor onze kinderen opbloeit. Wanneer Hij een verbintenis met ons
maakt, zorgt Hij ervoor dat onze kinderen in die verbintenis zijn opgenomen.
We kunnen de belofte van de Heilige Geest claimen en dat is iets dat we in
onze kinderen inboezemen.
Spreuken 22:6 Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als
hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Het is onze vurige wens om de hemelpoort met onze kinderen aan onze zijde binnen te gaan,
maar soms is de reis naar ons doel een beetje ruw. Ik ben een moeder van twee verloren
kinderen en woorden kunnen niet de diepe pijn, die het hart doorboort wanneer we ze de
verkeerde weg zien nemen, beschrijven. Door zo veel opbeurende berichten en
getuigenissen, heb ik hoop en vrede gevonden. Maar de belofte van onze God in
Deuteronomium 28 is het anker geweest waar mijn ziel aan vasthoudt en de oase die ik in die
woestijn vond waar ik liep toen ik alle hoop verloren had.
Deuteronomium 28:1-4
En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent,
door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw
God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. 2 En al deze
zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God,
gehoorzaam bent: 3 Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld.
4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee,
de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.
Deze verzen inspireren mij om aan mijn deel van het verbond te voldoen; ik weet dat Hij alles
wat Hij zegt dat Hij zal zegenen, zal zegenen. Deze wereld staat op zijn kop, en er zijn helvergiftigde pijlen naar de harten van onze kinderen gericht en soms raken ze ze. Maar het is
goed om te weten dat we het tegengif, de kracht van de Naam van Jezus en Zijn reddende
Bloed die wij in gebed over hun leven toepassen, hebben. We hebben een belofte van onze
Heer Jezus. Ik heb over zijn deel geen zorgen te maken, omdat het geschreven is en het zal
geschieden. Het is mijn deel waar ik aan moet blijven werken.
Ik twijfel niet aan wat Hij vraagt, ik doe gewoon mijn best om zorgvuldig naar Zijn stem te
luisteren, Zijn Woord dagelijks te lezen, lief te hebben, en in mijn dagelijkse wandel toe te
passen; een heilig leven leiden, wetende dat de vrucht van mijn gehoorzaamheid zegeningen
aan mijn kinderen zal brengen. Het is een belofte !
Opmerking : Luis en Tere De Rosa zijn voorgangers van de Spaanse bediening van Life Covenant Sanctuary en
dienen als assistent voorgangers voor voorganger ds. Dale Eason. Zus De la Rosa is de Damescoördinator voor de
Spaanse Evangelisatie bedieningen en nationale en internationale spreker voor Spaanse damesconferenties.

Prijsbericht
Een alleenstaande dame van onze gemeente viel in haar wandel met de Heer en was
te beschaamd om naar de gemeente terug te keren. Ik wist dat ze van gebed hield en
vroeg haar om naar onze volgende sbidtond te komen. Ze kwam en begon te bidden,
huilen en vervolgens te verheugen. De gebedsgroep ontving haar met open armen en
we verheugen ons met haar! – vrouw van een voorganger

Gebedstond Idee
Geheime Gebedspartner
We hebben geheime gebedspartners – de dames die mee willen doen trekken een lot
met de naam van een zondagschoolstudent of een jeugdlid. We hebben een 6
maandelijkse periode, daarna trekken we nieuwe namen. De kinderen zijn er dol op
om elke maand verassingen te krijgen en de dames houden ervan voor ‘hun’ kinderen
te bidden! Win-win. - Deedra Linder, vrouw van een voorganger.

Citatie
"Karakter telt echt mee. Het kan niet gekocht of verkocht worden – Alleen op
gehandeld worden”
-Cindy Miller, (uit haar boek Character Counts)

