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Moeders van Gebed 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, Tsjechisch, Frasi en Chinees beschikbaar met binnenkort
meerdere vertalingen. Dus onder leiding van Sis 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 van nu af 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 bidden.
Drie prioriteiten van gebed...
1.
2.
3.

De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).
Dat ze op verantwoordelijke leeftijd bezit nemen van het geloof (1 Johannes 2:25-28; Jacobus 1:25).
Dat ze in de bediening van de Oogst van de Heer stappen (Matteϋs 9:38).

De Kracht van het Woord
Door Dianna Tuttle

Mensen die kinderen op de volgende manier noemen: aap, boef, idioot en
ellendeling, zaaien de verkeerde zaden in jonge levens. Laat ons ze liever intelligent,
zorgzaam, een gave Gods noemen.
Leg er nadruk op als ze samen delen, als ze beleefd, vriendelijk en gehoorzaam zijn.
In de loop van tijd nemen kinderen de karaktereigenschappen aan die we hen
toekennen door de woorden die we gebruiken. Woorden van bevestiging, liefde,
kritiek of spot: "Woorden hebben macht over leven en dood; wie graag spreekt, moet wel de gevolgen
aanvaarden." (Spreuken 18:21)

De roeping om een missonaris te worden was voor een negen jarige Heilige Geest gevulde jonge
dame, heel echt. De last was sterk om als missionaris verloren zielen te bereiken. Tranen vloeiden als
de Heer haar zachtjes een duwtje naar haar roeping als missionaris gaf. De woorden van

aanmoediging van haar moeder waren: "Heb Jezus met je hele hart lief. Leef iedere dag voor Hem;
wees altijd bereid om te gaan waar Hij wilt dat je gaat." Instructie met liefde en gebed, de juiste
woorden en de woorden van bevestiging van goddelijke ouders hielpen om me door de jaren heen te
leiden.
Jonge mensen zoeken in hun tienerjaren waar ze passen. Hier zijn woorden van bemoediging nodig.
Als er verkeerde keuzes gemaakt zijn, gebruik dan vriendelijke woorden van correctie met een
biddende geest gekruid. In plaats van boze woorden van kritiek, bevestig wat ze goed hebben
gedaan. Leg de nadruk op correct gedrag. Woorden helpen kinderen te begrijpen wie ze zijn en wat
ze representeren. Kinderen kunnen trouwe dienaren van God worden. " Zachtheid van tong is een boom
des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest." (Spreuken 15:4)

Op een dag toen we niet thuis waren, hadden twee buurmeisjes in de schuur ingebroken waar ons
konijntje was. Toen we ontdekten wat de meisjes gedaan hadden, werden hun ouders erbij
betrokken.
De één gaf total geen straf. De ander bracht hun dochter naar ons huis om haar verontschuldiging
aan te bieden, duidelijk bevestigend dat inbreken fout is en dat ze er voor gestraft zal worden. De
daaropvolgende week, vertoefde ze na school alleen op haar kamer.
Ze kwamen beiden uit niet-Christelijke gezinnen, maar ieder met andere waarden. Eén gaf positieve
correctie; de ander gaf geen terechtwijzing.
De ene werd een respectabele jonge dame met goede zeden, en een aanwinst voor de maatschappij.
De andere werd bij drugs betrokken en werd een last voor de maatschappij.
Spreek goede dingen in het leven van uw kinderen. Maak dit uw gebed: "HERE, stel een wacht voor
mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen;." (Psalm 141:3)
Opmerking: Dianna Tuttle is moeder van twee kinderen, grootmoeder van vijf, binnenkort zes. Zij en haar man waren betrokken in de
bediening in de wijk Oregon van de UPCI voor de verhuizing naar Europa. Van 1982-1984 diende ze als AIM Missionarissen in Duitsland. In
1984 werden ze als zendelingen naar Nederland benoemd. Momenteel dienen ze de Europa Midden-Oosten regio als Regionaal Directeur
voor de United Pentecostal Church International, waar zuster Tuttle ook als de Europa Midden-Oosten dames Ministries coördinator dient.

Uw Woorden Hebben Kracht
Door Anita Harding
Hoe zou het leven zonder woorden zijn? Vult uw hart met angst als u daar te lang
over nadenkt? Die van mij echt wel. Iedere dag gebruik ik woorden. Ik kan gewoon
niet zonder ze leven. Ik gebruik woorden om mijn blijheid, verdriet, liefde en
dankbaarheid en zoveel meer te uiten.
Als kind las mijn moeder woorden voor uit een verhalen boek. Met ieder verhaaltje
dat ze voorlas kwamen de woorden voor mij tot leven. Ik vraag me soms af of ik
daar mijn grote fantasie van heb gekregen. Vaak viel ik in slaap met haar woorden
nog in mijn oren.
De woorden de tot mij als kind waren gesproken hebben echt gevormd wie ik nu ben. Er was niets
mooier dan woorden van liefde, bemoediging, troost en lof van diegenen die u na aan het hart liggen.

" Een genot zijn mij uw woorden, zoeter dan honing in de mond." (Psalm 119:103).
Het belangrijkste was dat ik woorden van gebed thuis hoorde. Toen mijn ouders begonnen te bidden
werd de kamer altijd met een stilte gevuld. Het duurde niet lang tot onze woorden in een hemelse taal
veranderden. Het was gedurende deze tijden dat ik de ware kracht van het gebed heb geleerd.
" En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen." (Matteüs 21:22).
Het was thuis waar ik het woord van God leerde lief te hebben. In bepaalde situaties die in onze
familie voorkwamen was het heel gebruikelijk dat de woorden van de Bijbel werden aangehaald. Hoe
meer ik de Bijbel las, hoe meer ik op Jezus verliefd werd.
"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." (Psalm 119:105).
Als ik nu in de ogen van mijn kleinkinderen kijk, lijkt het alsof ik een twinkeling van mijn ouders in hun
ogen zie. Ik voel hun aanwezigheid als ik mijn kleinkinderen zie zingen en aanbidden. Herinneringen
aan mijn eigen zoon en dochter, toen ze de Heilige Geest ontvingen en in Jezus’ naam gedoopt
werden overspoelen mijn hart. Om te zien dat ze hun eigen kinderen in de wegen van de Heer
opvoeden, net als ik voor hen heb gedaan, is de vreugde van mijn leven.
Ik vraag me af … Heb ik genoeg woorden in gebed opgekropt om van generatie tot generatie te
voldoen? Deze gedachte buigt me elke dag in gebed op mijn knieën. Ik moet over mijn familie
woorden in gebed uitspreken. Ik kan geen dag overslaan dat ik hun namen in gebed uitspreek. Hun
eeuwigheid hangt ervan af!
Opmerking : Anita Harding is een gepensioneerde kleuterjuf en de Damesbedieningen secretaris voor de Westelijke District UPCI . Ze is
zevenendertig jaar met de liefde van haar leven Reverend Gary Harding getrouwd. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen die in The
Powerhouse Kerk in Orangevale , Californië samen met hen in de bediening werken.

Woorden Van Gebed Hebben Kracht
Door Tiffini Countaway
"Stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen mij geen pijn
doen!" Heeft u ooit deze woorden gehoord of gezegd?
Woorden creëerde onze wereld, vormen onze overtuigingen, maakt wat gebroken is
heel, ademt leven in de dood, en beloofde ons de toekomst. Woorden communiceren
liefde en haat, negatieve en positieve aanwijzing en instructie – ze zijn een deel van
ons dagelijks leven. We kunnen aan woorden niet ontsnappen, en de belangrijkste
woorden spreken we in onze gebeden.
Gebeden zijn woorden met passie, wanhoop, frustratie, nederigheid, bewondering, dankbaarheid en
zoveel meer emoties dat ze krachtig zijn. Wat u over uw kinderen uitspreekt is van vitaal belang en
kan de loop van hun leven veranderen.
Het kiezen van de juiste woorden om over hen in gebed te spreken is waarschijnlijk het belangrijkste
van wat u iedere dag doet. Wees specifiek, positief, zelfverzekerd, hoopvol en standvastig in uw
gebeden voor uw kinderen. Open uw Bijbel en spreek de schrifturen over hun leven. Vraag de Heer
wat u over hen moet bidden want Hij heeft ze geschapen, houdt van ze en is de Enige die hun ziel

kan redden.
Uiteindelijk zijn de krachtigste woorden die u over uw kinderen kunt bidden: “Niet mijn wil, God, maar
die van U.” Dit zijn de moeilijkste woorden om uit te spreken maar ze zijn de meest perfecte.
Notitie: Tiffini Countaway is de Web Producer voor MyHopeRadio.com. Zij en haar man Andrew wonen in St. Louis en delen een huis met
een kat die Callie heet.

Prijs Berichten
Van de zes kinderen van mijn zoon zijn er vijf met de Heilige Geest gevuld en gedoopt. "Niets verheugt me
meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.” 3 Johannes 1:4. We bidden dat al onze
kleinkinderen en achterkleinkinderen dezelfde paden zullen bewandelen. -Shirley Wasmundt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dit (plaatje links) is onze Kapeldienst vandaag op
school. Deze oma heeft op dit moment vreugde,
vreugde, en meer vreugde. Dat kleinde jongetje dat
aan het bidden is, is mijn vier-jarige kleinzoon, Kade
en het kleine meisje links met haar hand over hem
heen is mijn zeven-jarige, Anne Caroline. Beiden
hebben vandaag de Heilige Geest ontvangen. Een
hele blije Oma! -Delonna Jonhson

Uit De Brievenbus
Muchas gracias por incluirme al enviarme estos boletines realmente los estoy disfrutando y lo comparto con mis
amigas. (Dank u zeer dat u mij op de zendlijst heeft voor deze nieuwsbrief, Ik geniet er echt van en deel ze met
mijn vriendinnen.) Bendiciones por millares (Duizend zegeningen) -Hna. Reyna Castro de Batista, Santo
Domingo, República Dominicana

31 Bijbelse Deugden Om Voor Uw Kinderen te Bidden. (4-6)
4. Eerlijkheid en Oprechtheid – “ Mogen onschuld en oprechtheid onze kinderen bewaren en hun hoop op U
vestigen”. (Ps. 25:21)
5. Zelf-Controle-- "Vader, help mijn kinderen niet zoals anderen om hen heen te zijn, maar laat ze op hun hoede
zijn en zelf-cotrole hebben in alles wat ze doen." (1 Thess. 5:6)
6. Liefde voor Gods Woord-- "Dat onze kinderen mogen opgroeien om Uw Woorden begeerlijker dan goud en
zoeter dan honing te zullen vinden.." (Psalm. 19:11)
Ingediend door Gwyn Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Gebruikt met permissive van de auteur.

Van de Redactrice

God doet machtige dingen!
Zend a. u. b. Prijsberichten en Bijeenkomstideëen naar:
MothersOfPrayerIntl@aol.com or debiakers@aol.com
Speciale dank aan de vele vertalers en proeflezers. Dank u voor uw last en passie
voor het werk van God in deze gebedsbediening!

Debbie Akers

	
  

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

Mothers Memorial

Scan QR code for information on Mothers
Memorial

Alive in Him Learning to Live Abundantly in Christ
A guide to the basics of Christian life. It will teach you how to be filled
with the Spirit; how to pray; how to study your Bible; and how to obtain
the promises of God. Use it for your personal devotions. Study it with a
friend or new convert. Paper, perfect-bound making it ideal for prison
ministry.
For further information or to purchase Alive in Him,
call 314.837.7304 ext. 412 or
email ladiesministries@upci.org.

Call Jane @ UPCI Ladies Ministries 314-837-7304 X 412 to place your order!!

	
  

