Moeders van Gebed
Internationale Nieuwsbrief
Internationale Verenigde Pinkstergemeente Damesbedieningen
Februari 2014

Moeders die Bidden Intl
Vanaf de tijd dat ik voor het eerst gevraagd werd om deze nieuwsbrief op te zetten is het mijn
doel en visie geweest dat het in verschillende talen beschikbaar zou zijn. God opent vele
deuren en deze nieuwsbrief is nu in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees,
Russisch, Grieks, Arabisch en Farsi beschikbaar met binnenkort meerdere vertalingen. Dus
onder leiding van Zus Gwyn Oakes, de voorzitter van UPCI damesbedieningen, om beter
onze missie van het gebed voor onze kinderen over de hele wereld te representeren, zullen
we in de toekomst bekend staan als Moeders van Gebed Intl. Wij zijn enorm verheugd en
vragen God om deze gebedsbediening voortdurend te blijven zegenen. -Debbie Akers, UPCI,
Moeders van Gebed Intl, coördinator en redacteur.

Wie we zijn . . .	
  Sinds 1999: bestaat Moeders van Gebed Intl. uit vrouwen in de
wereld, die op de eerste maandag van iedere maand bijeenkomen om zich in gericht
gebed voor hun kinderen en de kinderen van de plaatselijke gemeente en
gemeenschap te verenigen.
Onze Missie . . .	
  We zijn toegewijd aan het geestelijke behoud van deze generatie en
die van de toekomst en het geestelijk herstel van vorige generaties.
Onze behoefte . . . Toegewijde vrouwen die op de eerste maandag van iedere
maand bijeenkomen en gericht voor hun kinderen te bidden.
Drie prioriteiten van gebed...
1. De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).
2. Dat ze op verantwoordelijke leeftijd bezit van het geloof nemen (1 Johannes
2:25-28; Jacobus 1:25).
3. Dat ze in de bediening van de Oogst van de Heer stappen (Matteϋs 9:38).

Het Gebed Dat Ik Bijna Vergat
Door Randa Chance
Het is maandagmorgen en bij de Chances thuis begint de dag nogal
chaotisch. De wanhopige hond blaft om uitgelaten te worden en de toast
is aan het aanbranden. En als ik mijn kinderen niet eigenhandig naar de
auto draag zijn ze zeker te laat voor school. Terwijl ik op een snikkende
Gage mopper omdat hij zijn bril en zijn schoenen voor de duizendste
keer weer kwijt is, en Devon eraan herinner dat ze haar huiswerk mee
moet nemen, hoor ik de stem van mijn 3-jarige Benjamin en ik bevries.
"Mamma, U hebt vergeten te bidden."
Ik kijk naar beneden in zijn schitterend blauwe ogen. Zijn mond is met warme
chocolademelk bedekt en zijn haren steken omhoog. Hij ziet er nu net zo bezorgd uit
als toen we onlangs in de gemeente avondmaal hadden. Dat was zijn eerste keer. Hij
was gefascineerd door de hosties en de druivensap. De diepe heiligheid die de ruimte
die dag doordrong werd verdrongen toen ik zag dat Benjamin dat kleine bekertje met
getuite lippen net als een eendje had vastgezogen.
Het Heilig Avondmaal is een heilige gelegenheid, vol ceremonie en eerbied, maar
elke dag zijn er korte flarden van gelegenheden waarin ik de gedachtenis van
Christus lichaam en bloed in mijn kinderen kan gieten. We nemen ‘s morgens geen
slokje uit een vingerhoed of eten harde vierkante broodjes, maar we hebben ons
eigen ritueel. We komen bij elkaar en danken God voor Zijn offer. We danken Hem
voor het voorzien van onze behoeften en loven Hem dat Hij voor ons zorgt. We
vragen Hem om onze dag te begeleiden, om ons te beschermen en ons te helpen om
anderen lief te hebben.
Soms is ons sacrament een beetje een spektakel. Als we bidden, gluur ik door half
gesloten oogleden en zie ik het stille drama dat zich voor me afspeelt. Hun ogen zijn
uit respect gesloten, maar Gage en Devon zijn met elkaar aan het vechten. Gage zijn
voet maalt langzaam op de bovenkant van Devon's laars als Devon's elleboog boort
in Gage 's ribbenkast, en met hun mondjes trekken ze brede grimassen van pijn. En
Benjamin, meestal de aanstichter van alles wat onheilig in ons huis is, is zich niet
bewust van de strijd en prevelt samen met mij rustig zijn eigen gebedje. Ik onderbreek
hun gevecht en haal ze uit elkaar en als we klaar zijn met bidden heerst er weer
vrede. En dat gebed is net zo belangrijk als de tijd die ik op mijn knieën in barensnood
besteed.
Ik bid elke dag voor mijn kinderen, maar ik moet nog meer doen. Ik moet getrouw
bevonden worden in het onderwijzen van mijn kinderen om te bidden en hun eigen
verwondering en gevoel van ontzag in hun relatie met hun Schepper te ontwikkelen.
En dus plant ik het zaad, elke ochtend en avond, het eerste en het laatste van de
dag, en samen ontdekken we de heiligheid van God in die kleine momenten en
brengt Hij rust voor onze ziel .
Opmerking : Randa is de vrouw van Shane Chance en moeder van Devon, Gage en Benjamin. Ze is een auteur en
spreker op conferenties en heeft een passie voor het helpen van anderen om genezing te vinden uit hun verleden en
hun werkelijke waarde te ontdekken

Groot is Uw Trouw
Door Jamie Albritton
Lijden raakt iedereen. Zwakke en sterke, opgeleid en ongeschoold, rijk en arm
en, ja, zelfs rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Op sommige momenten
lijken de rechtvaardigen zelfs meer dan de onrechtvaardigen te lijden. De
Psalmist, een man naar Gods hart, verzekerde ons in Psalm 34:20 dat "Al blijft
de rechtvaardige niets bespaard, de H E E R zal hem steeds weer bevrijden."
De Bijbel staat vol met verdriet en lijden. Van Genesis tot Openbaring zijn er tal
van oorlogen, vervolgingen, hongersnood en ziekten geweest, met zowel
zondaars en heiligen als slachtoffers van extreme moeilijkheden. God getuigt
dat Job een oprechte en vrome man is, toch ervaart Job een satanische aanval die de
meesten van ons niet kunnen begrijpen. God vindt geen fout met Jobs geloof, maar om een of
andere reden heeft God toch toegestaan dat Satan Zijn knecht aanvalt! ( Job 02:03 )
Er zijn momenten waarop God ons in staat stelt om door het water en door het vuur te gaan.
Toch vele malen laten we de wateren, rivieren en vurige beproevingen ons van begrip
beroven dat het niet uitmaakt wat we verdragen, wij behoren Hem toe en Hij is van ons!
Jesaja 43:1-3 , "... vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij

zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij
zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet
verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.... "
Hij beloofde niet dat we nooit door verdrukkingen heen zullen gaan.... Maar Hij gaf de belofte
dat Hij met ons zou zijn!
Er zijn momenten waarop God ons ogenblikkelijk vrijzet , maar er is ook dat grote wonder van
het 'er doorheen gaan'. Het is in die bijna ondraaglijke tijden, in de beproeving van uw geloof,
het hol van de leeuw, en in die zeven keer hetere vurige oven - dat u Hem en Zijn
ontegenzeggelijke Trouw leert kennen! Ik ben tot begrip gekomen dat we naar Hem toe
moeten groeien en de kracht van Zijn opstanding, door de gemeenschap van Zijn lijden, leren
kennen. Zijn trouw is echt tijdens de moeilijkste tijden te zien! Waarom staat God toe dat
beproevingen tot ons komen? Allereerst, laat God mensen lijden om naar een plaats van
gebrokenheid te komen die noodzakelijk voor onze redding is. Psalm 119:67 zegt: "Eer ik
verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw woord."
Ten tweede, God stelt ons in staat om te lijden, zodat we kunnen leren gehoorzaam te zijn.
“Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij
heeft geleden.." ( Hebreeën 5:08 ).
Ook de doorn in het vlees van Paulus laat ons begrijpen dat lijden ons toelaat de kracht van
Christus vrijer door ons heen laten stromen. "En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u

genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever
roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik
een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in
benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. " ( 2
Korintiërs12 : 9)
Tenslotte laat God lijden toe, zodat we anderen die lijden kunnen troosten. "Geprezen zij de
God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en

de God van alle vertroosting Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen
kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf
door God getroost worden.... " ( 2 Kor. 1:3,4 )
Het is van vitaal belang om God in tijden van verdrukking te vragen: "Wat probeert U in mij te
bewerkstelligen?"
Ons hart roep zou moeten zijn , "Verander MIJ, Vorm MIJ voor de glorie van UW Koninkrijk ",
in de wetenschap dat het niet uitmaakt wat voor ellende je meemaakt, Jezus houdt nog steeds
van je, Hij is getrouw, en Hij zal je nooit verlaten, noch in de steek laten.
Opmerking : Jamie Albritton en echtgenoot, Greg, voorganger in Loveland, Colorado, en de trotse ouders van Emrie ,
Edyn en Creed. Jamie houdt van Gods woord onderwijzen en het dienen van anderen. Ze dient momenteel als vrouw
van de voorganger aan de Pentecostals van Loveland en Voorzitter van Damesbedieningen van de staat Colorado .
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Prijs Bericht
Gisteren kreeg ik een tekst van mijn zoon, er was een melding van een man met een pistool
op de campus, de school was in Lock down. Bid alsjeblieft! Ik schrok en vroeg anderen om
samen met mij te bidden! De autoriteiten handelden snel en resoluut en arresteerden de
verdachte. Hij had twee geweren bij zich, en een geweer in de auto met meerdere volle
patroonhouders. Gelukkig werd niemand bezeerd! Lock down werd na enkele uren opgeheven
toen de leiding de campus veilig verklaarden. Verdere nieuwsberichten vertelden dat in de
kamer van deze jonge man thuis duizenden rondes van munitie opgeslagen waren en hij had
krantenknipsels van de bioscoopschietingen vorig jaar in Colorado.
Vandaag herinnerde de Heer me aan mijn zoon en zijn neef, die elke week een Bijbelstudie op
deze campus houden. Ze hebben maar een paar nieuwe bezoekers gehad en vaak is het
alleen hun tweetjes, zodat ze dan die tijd gebruiken om te bidden. Soms lijkt het voor mijn
zoon alsof er niet veel gebeurt, maar nu ik terugdenk aan dit evenement, kan ik niet anders
dan geloven dat God op een geweldige manier heeft ingegrepen! En hun inzet, bereidheid en
gebed hebben veel bereikt !
(Dit lof verslag gaat over wat plaats vond op de Universiteit van New Haven , West Haven ,
Connecticut op 3 december 2013 ) - Nina Johnson.

Bidstond Idee
Prayer Conference, Tucson, Arizona

Bidden voor onze Kinderen!

Citaat
Om een Christen zonder gebed te zijn is net zo onmogelijk als te leven zonder adem
te halen. -Martin Luther

Uit De brievenbus
Dank voor uw onzelfzuchtige werk in het leiden van deze bediening. Het heeft in zoveel levens
zo’n verschil gemaakt. Onze gemeente is telkens weer gezegend door de maandagavond
gebeden van onze trouwe biddende moeders. -Orvada Churchill, AK-Yukon Ladies Ministries
President

Van de Redaktie
God doet machtige dingen!
Zend uw prijsbericht a.u.b naar: doz@aol.com of debiakers@aol.com
Speciale dank aan de vele vertalers en proeflezers. Dank u allen voor
uw passie en last voor het werk van God en deze gebedsbediening!

Debbie Akers

Praying the Word Effectively $14.95
ISBN-13:9780757729676
Promises for all situations in life are found in God?s Word. Learn
to pray the Word and be effective in your prayers. This
comprehensive book will awaken your desire to search for more
of God's promises. Spiral bound to lay flat for use at home, on
prayer walks or in the church prayer room.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!
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