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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 veel deuren en deze nieuwsbrief is nu in het Engels,
Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Tsjechisch, Frasi en Chinees beschikbaar
en binnenkort in nog meer vertalingen. Onder leiding van Sis Gwyn Oakes, de voorzitter van UPCI damesbedieningen,
zullen we vanaf nu bekend staan als Moeders van Gebed Intl, om beter onze missie van het gebed voor onze
kinderen over de hele wereld te representeren. 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 geestelijk 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 bijeen
komen en gericht voor hun kinderen bidden.
Drie prioriteiten van gebed...
1. De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).
2. Dat onze kinderen 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)

Gods Wapenuitrusting voor mijn Kinderen Bidden
Door Wanda Chavis
Met het Woord van God als ons wapen en Gebed als ammunitie - kunnen onze kinderen
zegevierende overwinnende levens leiden! Bid iedere dag dit gebed over uw kind en vertrouw
erop dat het Woord van God niet kan falen!
Efeze 6:10-18 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte
van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand
kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de
strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom
de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag
van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan
stand,
Vers 14 uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de
gerechtigheid, BID:
Here Jezus, Ik dank U voor mijn kind. Geef mijn kind het vertrouwen dat U aan zijn/haar zijde
staat en hen die tegen hem/haar samenzweren zal verwerpen. Heer, Ik bid voor een
waarnemende geest die de plannen van de vijand bespeurt. Vergroot het grondgebied van mijn
kind en laat hem/haar uw goedkeuring, die hun hart als een schild bedekt, aanvoelen. Laat het
verlangen om het evangelie te kompromitteren geen greep op hem/haar krijgen, maar geef
hem/haar vrijmoedigheid om voor de waarheid op te komen. Geef hem/haar diepe overtuigingen
en morele standvastigheid om Uw heiligheid te weerspiegelen. Bescherm onze familie tijdens de
oorlog met de vijand. Ik dank U Jezus dat er geen wapen dat tegen mijn kind gevormd is zal
zegevieren.
Stel vandaag uw engelen als bewaking over hem/haar.
Verse 15: en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Bid:
Heer, als mijn kind in gebed is, laat hem/haar weten hoeveel U van hem/haar houdt en dat U
onze toevlucht en kracht bent. Behoud onze tijd met elkaar in de familie en bedek onze woning
met vrede. Geef mijn kind gunst in de gemeenschap en laat hem/haar zich niet met anderen
vergelijken. Geef hem/haar een oprechte bewogenheid voor de verloren zielen en bevrijd
hem/haar van ‘peer pressure’. In de naam van Jezus beëindig ik alle activiteiten van de vijand
tegen mijn kind en ons gezin.
Vers 16: Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de
boze zult kunnen uitblussen. Bid:
Jezus, houd mijn kind in elk opzicht heilig. Bescherm hem/haar tegen verleidende geesten, vooral
wanneer hij/zij moe en gestrest is. Geef mijn kind vrienden en mentoren om zijn/haar geloof te
versterken en beschermen. In Jezus naam bind ik de angst om te falen in het leven van mijn kind.
Laat zijn/haar geloof alstublieft niet beschadigd worden door de weerstand waar hij/zij dagelijks
mee geconfronteerd word als hij/zij voor de Waarheid opkomt. Laat mijn kind U meer dan de
mens vrezen.

Verse 17: En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods
Woord: Bid:
God, bevrijd de geest van mijn kind van alle verwarring. Dat een berouwvolle geest in zijn/haar
leven mag heersen. Dank U voor de volledige redding die U voor mijn kind op vroege leeftijd
brengt. Ik vraag U dat hij/zij van deze Waarheid bezit mag nemen en dat U hem/haar zal zalven
met de olie der vreugde in plaats van rouw. Bekleed hem/haar met het gewaad der lof in plaats
van een geest van depressie. Laat hem/haar Uw plannen voor voorspoed weten, om hoop en
een toekomst te geven. Bevestig zijn/haar stappen in Uw woord en maak zijn/haar paden recht.
Zegen mijn kind in prive-devotie, geef hem/haar inzicht en laat Uw Woord zijn/haar bron van
plezier worden. Gebruik mijn kind in de bediening van Uw oogst, leer zijn/haar handen- door Uw
Woord in de Geest - ten strijde te gaan.
Verse 18: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en
daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid:
Heer Jezus, ik bid deze beschermende bedekking over mijn kind. Verlos de bescherming en
zegen van Jesaja 58:8 op hem/haar. "Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel
snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw
achterhoede zijn."
In Jezus Naam!
Notitie: Wanda groeide op in een Nationale Missie voorgangers gezin. Zij trouwde in1975 met Jeff L. Chavis en diende
meer dan 25 jaar, samen met haar echtgenoot, een multiculturele / militaire gemeente. Ze onderwees haar drie zonen
thuis, Brocc, Cortt and Kyle, (nu allemaal betrokken bij full-time bediening) vervolgens studeerde ze in 2012 met een
Bachelor of Science Degree in Alternatieve Geneeskunde. Ze sluit zich bij haar man in full-time bediening aan en is de
NC District Ladies president. Wanda is een veel gevraagde gast om bij veel damesconferenties te spreken en is een
begaafd auteur. Ze heeft een bijzondere last voor Pastorie Vrouwen (Vrouwen en dochters van voorgangers) en is voor
tientallen een persoonlijke mentor. Haar website:	
  www.wandachavis.com.

Een Parabel
Door Orvada Churchill ‘
Efese 6:11-18
Lang geleden, in een klein dorpje omringd met hongerige draken, leefden twee
families aan de rand van een diep donker bos. In ieder van de twee woningen
woonden een moeder, een vader, en een zoon. Beide families wisten dat er
draken waren en wisten ook dat ze iedere dag allemaal met goede
wapenuitrusting bekleed moesten zijn. Elke dag gluurden allebei de moeders
door hun kleine raampjes om te zien of ze één van de draken konden zien, maar
de draken waren klein en verstopten zich in de struiken. Geen van de moeders kon er gevaar
zien, maar ze hadden geleerd dat hun pantser toch op zijn plaats moest zijn, ook al kon je de
draakjes niet zien.
Elke zoon groeide en groeide, tot op de dag dat ze het huis iedere dag moesten verlaten om naar
de dorpsschool te gaan. Wat was dat een dag zeg, toen iedere jongen met een volledige
wapenuitrusting de deur uit liep, om voor het eerst alleen de wijde wereld in te gaan. De trotse
moeders zagen hun kleine mannetjes van hen weg lopen om de dag zelfstandig tegemoet te
gaan.

Iedere morgen stonden de vaders vroeg op om naar het diepe woud te gaan om hout te hakken
voor het dorp. En iedere morgen wekten de moeders hun zoontjes en samen deden ze
zorgvuldig hun harnas aan voordat er ochtendklusjes gedaan werden of hun brood en pap
gegeten werd. Maar één van de moeders bleef tijdens de lange koude winter een beetje langer
in bed. De vader vertok vroeg, en met weinig tijd over, sprong de moeder uit bed en gaf haar
jonge zoontje te eten en hielp hem lukraak zijn wapenuitrusting aan te trekken, en leidde hem
door de deur de dag tegemoed. Weet je, ze ging steeds vroeger en vroeger naar bed, in plaats
van de harnassen van de familie te oliën en polijsten. Alle wapenuitrusting begon te roesten en
werd verbogen, en de kleine jongen was snel zijn harnas aan het ontgroeien. Ze moest echt aan
dat harnas probleem tijd besteden, maar ze had het zo druk met klusjes…..
De buur moeder had ook zoveel klusjes te doen, zodat ze ‘s avonds laat alle reparaties aan de
wapenuitrusting moest doen, terwijl het kleine jongentje sliep. Ze sleep zorgvuldig zijn zwaard, en
zorgde ervoor dat de zolen van zijn schoenen sterk waren en hamerde zorgzaam alle deuken uit
zijn schild en helm. De borstplaat en heupbescherming werden iedere avond voordat ze naar bed
ging zorgvuldig geinspecteerd. Daarna stond ze iedere morgen met haar man op en ze
inspecteerden elkaars wapenuitrusting, voordat ze de jongen wakker maakten. Toen ze hem uit
bed haalden plaatsten ze zorgvuldig ieder gedeelte op hem en legden ze uit waar ieder deel van
de wapenuitrusting goed voor was als hij bescherming tegen de draakjes nodig had. De moeder
leerde hem ook om voor zijn eigen wapenuitrusting te zorgen, in geval dat ze ooit niet in staat zou
zijn om dat voor hem te doen.
De kleine draakjes groeiden ook en werden steeds baldadiger. Ze schuilden niet meer in de
struiken, maar nu begonnen ze achter de jongens aan te jagen. Het eerste jongetje vertelde zijn
moeder erover, en ze zei vinnig: “Nou dan moet je sneller rennen!” Het tweede jongetje vertelde
het ook aan zijn moeder en die zei: “Ik zal er extra voor zorgen dat je wapenuitrusting hermetisch
dicht is en sterk, en ik zal ‘s morgens er extra voor zorgen dat het precies goed past!”
De draken, nu stoer omdat ze het eerste jongetje over zijn schoenen zagen struikelen, begonnen
hem te krabben. ‘Leugens’, één van de draken, was in staat om zijn lendenenbescherming van
hem af te scheuren, terwijl ‘Ongeloof’ een andere draak, zijn schild van hem af pakte.
‘Onrechtvaardig’, een gemene lelijke draak, was in staat om van achter hem zijn borstplaat te
verwijderen. Nu had de kleine jongen alleen nog maar een roestig zwaard en zijn helm. Hij viel zo
goed mogelijk aan, maar zijn zwaard was bot en roestig om ook maar iets goeds te doen, en hij
wierp het verslagen weg. Toen hij zijn hoofd boog viel zijn helm af en het rolde weg. De speeldag
van de draken was voorbij en ze verdwenen om een ander kleintje te vinden om te treiteren tot ze
die ook konden overwinnen.
Het tweede jongetje, die ze had zien aankomen en goed op hen was voorbereid, was in staat om
zijn zwaard te gebruiken en van de vervelende kleine draken te vluchten.
Er was die avond veel verdriet in het eerste huis, terwijl vader en moeder de wonden van hun
zoontje’s lichaam en geest probeerden te verzorgen. De moeder nam zich voor dat als ze hem
weer op de been konden krijgen, ze zijn wapenuitrusting nooit meer zal verwaarlozen. Ze was blij
dat, hoewel ze het druk had, de buurmoeder overkwam om haar te helpen om haar zoontje’s
wapenuitrusting te poetsen en repareren.
Notitie: Orvada Churchill is sinds 1966 een publeike, privé en nu thuislerares. Ze is 45 jaar lang de vrouw van een
voorganger, en is met plezier toegewijd aan het bidden voor hun kinderen, schoonkinderen, en zes prachtige
kleinkinderen. Orvada is ook President van de Damesbedieningen van het Alaska/Yukon district en een begaafde
spreekster en schrijfster.

De Moeder van de Verloren Zoon
Waar was die moeder van die verloren zoon

Op die dag zo lang geleden?
Waar dacht ze aan en waar was ze bang voor?
Toen ze hem zag omdraaien om weg te lopen?
Hoeveel keer in de donkere nachten
gleden de tranen van haar gezicht?
Ging ze het bed uit
En viel ze op haar knieën,
Gewoon om te bidden dat haar jongen veilig was?
Hoe waren de dagen dat ze niet wist
of hij nog leefde? Of hij warm was, Of hij gezond was?
Wie waren zijn vrienden?
En waar sliep hij?
Was er daar iemand aan wie ze het kon vertellen?
Maar, oh, op die dag dat ze op de weg keek,
zoals ze dat deed sinds haar zoon was vertrokken,
Heeft onuitsprekelijke liefde haar hart vervuld?
Heeft ze gehuild?
Wat heeft ze gezegd?
Ik denk dat toen de vader hun zoon had verwelkomd
en de jongen zijn broer had begroet,
dat de dienstknechten voor hem
een pad naar de deur
en de wachtende armen van zijn moeder maakten.
Auteur Onbekend
Ingediend door Brenda Bowley

Ministry Links
Pentecostal Publishing House
Mothers of Prayer Intl
UPCI Ladies Ministries
Reflections
Today's Christian Girl
More to Life Bible Studies
World Network of Prayer
UPCI	
  
My Hope Radio
Multicultural Ministries

Prijs Rapport
Op een Zondagmorgen, na 20 jaar van terugvallen, kwam één van onze ‘kinderen’ met zijn
moeder naar de gemeente. Hij ontving de Heilige Geest en was in Jezus’ naam gedoopt!
Wanda, heel hartelijk dank dat u voor onze oudste zoon Terrence nooit heeft opgegeven!
Wanda M is de coördinator van DOZ/Moeders van Gebed Intl in Christ Templ -Joyce R en
Karen S, PHX AZ, Voorganger G Hogan

Gebed Stond Idee
Gedurende onze Moeders Van Gebed Intl bijeenkomst, deden we een ‘Gebedswandel’ rond onze
gemeentes zondagschool afdeling. We gingen door ieder klaslokaal en baden dat elke student
een liefde voor de dingen van God zal hebben en dat God de leerkrachten zal zegenen en
bemoedigen.

Citaten

Totdat God de volgende deur opent...Prijs Hem op de gang!
Van de Directie
God doet machtige dingen!
Zend uw prijsbericht en bidstond ideëen a u b naar:
MotherOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com
Speciale dank aan alle vertalers en proeflezers. Dank u voor uw last en
passie voor het werk van God en deze gebedsbediening!
Debbie Akers

The Girl in the Dress..................................... $10.00
PPH Stock #: 22690 Lori Wagner
How exciting! Finally, a book written just for girls - a book about the
importance and beauty of holiness. The Girl in the Dress helps us to
realize why it is important to take a stand in today's world on modesty
and purity. The authors take an excellent approach concerning the way
the Bible teaches us to walk, talk, and dress.
Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

