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Biddende Moeders Intl.
Wie we zijn . . . Sinds 1999: Biddende moeders bestaat uit vrouwen, de wereld rond, die de eerste maandag van iedere maand in gericht gebed bijeenkomen
om voor de kinderen in de lokale gemeente en de gemeenschap te bidden.
Onze Missie . . . We zijn aan het geestelijke behoud van deze generatie en die daarna en het geestelijke herstel van vorige generaties toegewijd.
Onze behoefte . . . Toegewijde dames die op de eerste maandag van elke maand bijeenkomen en gericht voor hun kinderen bidden.
Drie prioriteiten van het gebed…
1.
2.
3.

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

Restauratie
Door Judi Nicholls
Restauratie. Dit woord roept beelden van prachtige oude structuren op die naar hun
oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. Webster's woordenboek geeft een definitie voor
restauratie inderdaad aan als "De handeling of het proces van iets naar hun oorspronkelijke
staat terug te brengen door het te repareren, schoon te maken enz.; De handeling van iets dat
eerder bestond terug te brengen of een handeling om wat gestolen of weggenomen was terug
te brengen."
Als we de term restauratie in een spiritueel perspectief zetten, roept het meerdere
dramatische beelden op. Stelt u zich gemeente-gezinnen voor, die door de verwoestingen van zonde uit elkaar
gescheurd zijn. Kinderen die aan de wereld verloren zijn… gestolen door ijdele filosofieën en teleurstellende
beloften. Zie ze nu door de herstellende en reinigende kracht van de Heilige Geest gerestaureerd. Het is
werkelijk helemaal mogelijk door de kracht van het gebed. Gebed heeft de kracht om aan iemand voor wie we
in de bres staan, geestelijk herstel te brengen. God zegt, "Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te
vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid." (Johannes 10:10).
Een kind hebben die op dit moment niet voor Christus leeft is een hartverscheurende plek om je te bevinden.
Het is zeker niet de plek waar ik ooit dacht dat ik mezelf zou bevinden. Maar, hier ben ik toch; In de strijd voor
de ziel van ons enige kind! Herstel is mijn hoop en mijn doel voor hem. Daar ben ik resoluut in.
De Bijbel verklaart heel duidelijk in Jacobus 5:16b, "het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn
uitwerking niet.” We zouden het ook zo kunnen zeggen: “Het actief doortastend gebed van een rechtvaardig
mens heeft veel kracht.” Men kan zeggen “maar ik ben niet rechtvaardig.” Hoewel ik dat gevoel begrijp, vergeet
niet dat we NIET in onze EIGEN rechtvaardigheid voor Hem staan, maar door het geloof nemen we de
gerechtigheid van Christus aan als we in Hem geloven! Daarom kunnen wij in vertrouwen met onze petitie voor
de Heer komen en erop vertrouwen dat Hij ons hoort en onze gebeden beantwoordt!
Het is een wapen van de vijand om ons te proberen te ontmoedigen door ons te vertellen dat we niet waardig
zijn, dat we niet heilig genoeg zijn, dat we niet goed genoeg zijn om voor onze kinderen en onze gemeente
families in de bres te staan. Maar we vertrouwen niet op onszelf; we vertrouwen op Jezus Christus, Zijn woord

en Zijn beloften. Het draait allemaal om Hem en het is allemaal in Hem. Gebed is een duchtig wapen dat God
ons gegeven heeft. Gebed roert Gods hand! We kunnen een verrijkende en bevredigende plaats in het lichaam
van Christus vinden als we ons aan de gebedsbediening geven, voor diegenen op de bres staan die restauratie
nodig hebben.
"Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de
treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd." (Joel 2:25).
Opmerking: Judi Nicholls is de vrouw van Ray Nicholls en ze zijn missionarissen in Belarus, Polen, en de Oekraine. Ze hebben meer dan 20 jaar in de missie
gewerkt. Ze is lid van de Gebedscommissie voor Europa en het Midden Oosten en is de Gebedscoordinator voor de CIS en de Baltic Republics. Ze hebben een
zoon die in Alaska woont.

Een God van tweede kansen
Door Brenda Hudson
Restauratie. Dat kan voor verschillende mensen vele dingen betekenen. Het kan een herstel van een
relatie met een kind, echtgenoot of vriend betekenen – of misschien uw eigen relatie met God. Ongeacht
de omstandigheden, God is een God van tweede kansen.
Denk even aan uw leven over het afgelopen jaar of misschien dit jaar tot nu toe na. Ging het allemaal
goed voor u? Of heeft u het gevoel dat u het helemaal verpruts hebt? Het goede nieuws is dat u zich niet
hoeft te verantwoorden of het een andere naam te geven, ook al heeft u het helemaal verknoeid. Er is
altijd nog een kans om opnieuw te beginnen, vooral met God. Op één of ander moment, hebben we
allemaal weer een kans nodig, een nieuw begin, een schone lei. Wij dienen een God van tweede kansen.
Zelf ben ik daar zeer dankbaar voor.
Laten we, met dit allemaal in acht genomen, onze houding controleren.
God wil het op ons hart drukken dat falen niet definitief is. De Bijbel staat vol met verhalen van mensen die faalden, maar
God trainde ze tot ze het goed deden. "…want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken."
(Jeremia 31:34). Gelukkig dienen wij een God van een nieuw begin.
Misschien wil God ons een ander perspectief geven; dat we van slechte resultaten verlost kunnen worden.
God vergeeft zonden en Hij geneest wonden; maar er blijven wel littekens. Zelfs littekens kunnen een doel dienen; zij dienen
ons om anderen die wonden hebben te helpen. God gebruikt alles in ons leven - zelfs onze mislukkingen.
Tenslotte besef dat uw toekomst vrij is. Het is zo helder als de beloften van God. Mislukking betekent niet dat u bedorven
bent, God kan niet alleen vergeven, Hij verlost. Iets nieuws wacht - een toekomst door God ontworpen. Welke relatie ook
verbroken is, het kan hersteld en verlost worden door de beloften van God en Zijn vergeving.
"Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat
Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!" (Klaagliederen 3:21-23).
We kunnen God niet langer "in een doosje bewaren" en Hem alleen opzoeken als we problemen hebben. Hij kan niet langer
een hobby of een voorbijgaande passie zijn. Hij is het leven zelf. Hij is in controle, meer dan alleen maar een gast in de
gastkamer of in een klein hoekje van ons hart. Wij nodigen Hem in elke kamer van ons leven uit.
De voortdurende vervulling met Gods Geest is wat ons leven en omstandigheden verandert. We moeten de waarheid over
onze relaties doorzoeken, verkeerd denken veranderen naar deugdelijk denken en onze daden veranderen.
Onze God is een God van tweede kansen, dus waarom zouden wij dat ook niet geven.
Opmerking: Brenda en haar man David zijn voorgangers van Riverside-Apostolische Gemeente in Morgantown. Zij is 46 jaar gelukkig met David getrouwd. Zij is
de moeder van twee kinderen, Nathaniel en Derek, en de gelukkige oma van 3 kleinkinderen, Chandler 16 jaar oud, Emma 7, Gauge 4. Ze is ook een militaire
Mam, haar zoon Derek dient momenteel in het leger en was pasgeleden tot sergeant bevorderd.

Van de redaktie

God doet machtige dingen!
Het is sinds het begin van deze nieuwsbrief mijn doel en visie geweest dat het in verscheidene talen beschikbaar zou zijn. God
opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russiesch, Grieks,
Arabisch, Farsi, Chechisch, Chinees, Swahili, Hongaars en Tagalog beschikbaar.
Speciale dank aan zusters Dianna Tuttle en
Jerolyn Kelley en het team van vertaalsters die dit iedere maand mogelijk maken! Ook voorganger Don Hanscom die aan een
Urdu, Hindi, Thai, Tamil Sinhalese en Laotiaanse vertaling werkt! Dus, onder de directie van zuster Gwyn Oakes, Presidente UPCI
Damesbedieningen, om onze missie van gebed voor onze kinderen beter rond de wereld te representeren, zullen we vanaf heden
als Moeders van Gebed Intl. bekend staan. We zijn verheugd en vragen God om deze gebedsbediening voortdurend te blijven
zegenen. -Debbie Akers, UPCI, Mothers of Prayer Intl, Coordinator and Editor.

Debbie Akers

Zend a u b uw prijsberichten en ideeën naar: MothersOfPrayerIntl@aol.com of
debiakers@aol.com

Gebed Citatie
Het gebed van het hart is het hart van gebed. -Charles Spurgeon
Prijs Berichten
Ik ontving een tekst van mijn dochter om te bidden. Een man met een pistool had op mijn dochters college campus schoten
afgevuurd. Ze gingen in 'lockdown' en uiteindelijk werd de man in hechtenis genomen. God zij dank voor Zijn bescherming!
Sue J A

31 Bijbelse Deugden om voor onze Kinderen te Bidden (10-12)
10. Bijbelse eigenwaarde – “Help mijn kinderen een sterk eigenwaarde te ontwikkelen dat in de realisatie geworteld is dat ze
Gods vakwerk zijn, in Jezus Christus geschapen” (Ef. 2:10)
11. Trouw -- "Mogen goedertierendheid en trouw nooit mijn kinderen verlaten, maar hang deze twee deugden rond hun nek
en schrijf ze op de tafels van hun harten." (Spreuken 3:3)
12. Moed -- "Mogen mijn kinderen altijd in hun karakter en hun daden sterk en moedig zijn. " (Deut. 31:6)
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