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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 bijenkomen 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 ze op verantwoordelijke leeftijd eigenschap van het geloof nemen. (1Johannes 2:25-28; Jacobus 1:25).
Dat ze in de bediening in de oogst van de Heer streden. (Mattheüs 9:38).

Bidden Zonder Ophouden
Door Cheryl Craft
Achtjarige Lisa was voor onderzoek in het ziekenhuis ingeboekt. De nacht voor de test, had
haar tante een droom waarin ze de artsen op haar borst zag bonzen om haar leven te redden.
Ze werd huilende en biddende wakker. Ze belde een voorbidder in hun gemeente, vertelde de
droom, en vroeg om gebed. Samen baden ze de rest van de nacht. In de vroege ochtend uren
kregen ze een antwoord. De ouders stelden het onderzoek uit. Ze baden tot ze van God
hoorden.
We geven te gemakkelijk op en zijn vaak tevreden om onze gebedskamer te verlaten voordat
we ontvangen wat we nodig hebben. Sommige situaties kunnen een langere tijd in gebed in beslag nemen dan
slechts een paar uur per dag. Het kan een leven lang duren.
Jezus gaf ons de sleutel tot succesvol gebed in Lucas 11: 5-13. Het verhaal van de vriend om middernacht
toont ons hoe we moedig en hardnekkig moeten blijven vragen totdat we krijgen wat we verlangen. Door
voortdurende vraag- overwinnen wij niet Gods terughoudendheid-, maar duwen we door onze obstakels en
grijpen we ons aan Gods bereidheid vast. Tegengestelde krachten, zoals Satan en zelfs onze menselijk wil,
maken het noodzakelijk om in gebed door te duwen. Daarom kunnen en moeten we volhouden totdat we een
antwoord ontvangen..
1 De oppositie van Satan (Daniël 10:12).

Daniël bad eenentwintig dagen voor begrip voor zijn volk, Israël, die in gevangenschap waren. Toen
een engel met het antwoord van God kwam, zei hij tegen Daniel dat hij Satans oppositie had moeten
weerstaan, en dit veroorzaakte de vertraging. God had zijn gebed meteen verhoord toen hij gebeden

had. Dit zou ons moeten aanmoedigen om te volharden in het gebed, totdat ook wij ons antwoord krijgen.
2 De menselijke wil
We hebben allemaal gebeden of zijn nu voor verloren dierbaren aan het bidden, onze kinderen, buren, steden
of landen. Menselijke wil is hierbij betrokken. God dwingt geen mens om Hem te dienen, maar Hij kan het ze
ongemakkelijk genoeg maken zodat ze hun manieren voor de Heer heroverwegen. De wet van de geleidelijke
groei weerspiegelt de groei in het geestelijk leven. Als we dit principe van timing begrijpen, zullen we worden
aangemoedigd om te blijven bidden.
In Exodus 17:11, hield Mozes de staf van God over een slagveld, om voor Israël de overwinning te behalen.
Zolang Mozes de staf omhoog hield, won Israël. Als hij moe werd en zijn hand liet zakken, kreeg de vijand de
overhand. Dit is een perfect voorbeeld van aanhoudend gebed. Als we er genoeg om geven om te blijven
bidden, zal God voor ons werken, en zullen we zien dat het gevecht gewonnen is.
Ik ben er zeker van dat velen van ons in dit gebied van volhardend gebed werken. We bidden een bepaalde
hoeveelheid tijd dat wij denken dat genoeg is, maar we kunnen het ons niet veroorloven om met net genoeg
tevreden te zijn. Bid tot het antwoord komt, ongeacht de hoeveelheid tijd u er aan investeert.
Satan kan zich er tegen verzetten; menselijke wil kan een hindering zijn; maar als we in het gebed volharden,
zullen we de antwoorden die we willen, ontvangen. Net zoals Paulus de Thessalonicenzen over de wil van God
aanspoorde (5: 16-18), kunnen we ook zijn woorden in ons dagelijks leven implementeren, "Wees altijd
verheugd, bid zonder ophouden, geef voor alles dank, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u
"(NBG).
Opmerking: George en Cheryl Craft zijn missionarissen aan de Europa / Midden-Oosten regio. Ze zijn voor drieënveertig jaar in missies
geweest. Ze is op het Gebed Commissie en heeft een boek over gebed geschreven met de titel Drawing Near to God. Ze hebben twee
dochters, Dana en Laura.

Laat de Kinderen Tot Mij Komen
Door Darla Sherry
27 juni 2011 werd onze kleine man geboren. Het moment dat we hem zagen, smolt ons hart
en we waren verliefd.
mijn gedachten werden al snel bestookt met vragen en emoties die ik nog nooit eerder had
meegemaakt. Tijdens de zwangerschap hadden we veel voor ons kind gebeden, dat hij met
God zou wandelen en Hem met heel zijn hart zal dienen. Maar ik denk niet dat ik echt
voorbereid was op de uitdaging die voor ons lag. Ik had geen idee hoe hem te onderwijzen,
hem te trainen, en hem in de vreze van God op te voeden, maar ik wist dat ik het met heel mijn hart wilde.
Kinderen zijn zo belangrijk voor God. Jezus zei: "Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want
derzulken is het Koninkrijk Gods" (Lukas 18:16). In het Nieuwe Testament verwees Jezus vaak naar de
kinderen en heeft zelfs gezegd dat we net als zij zouden worden.
Als moeders, is het onze verantwoordelijkheid om voor onze kinderen te bidden en te vasten. Het is onze door
God gegeven taak om hen het Woord te leren, hoe te bidden, en van God, Zijn huis en Zijn wegen te houden.
Misschien vraagt u net als ik, "Maar hoe? Wat kan ik doen?" Of, misschien lijkt de taak wel zo geweldig dat je
de tijd door de vingers laat glippen, en denkt dat u later kan beginnen. Moeders, de tijd is nu! We moeten
zonder ophouden voor onze kinderen bidden. Als we bidden, zal God ons wijsheid te geven. Jakobus 1: 5 zegt:
"Als iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hem God vragen."

Zo vaak heb ik me uitgeput, gefrustreerd en geïrriteerd gevoeld. Ik heb me afgevraagd, "Doe ik het goed? Hoe
moet ik dit aanpakken? Wat moet ik doen?" Het is op die momenten van gebed dat God mij inzicht geeft of
richting geeft in hoe verder te gaan. Hij geeft me een volmaakte vrede.
Onlangs was onze zoon ziek, en zijn kleine buikje deed zo’n pijn. Hij riep zijn vader naar de slaapkamer en zei:
"Papa, bid voor mij!" We begonnen te bidden, en na een momentje, sprak hij hem tegen, "Papa nee! Neem
gezag over die pijn en commandeer het om te vertrekken!" In dit soort momenten is het hart van een moeder blij
om te weten dat de Heer aan het werk geweest, is ook al zien we het niet.
Onze gebeden zijn zo belangrijk. We moeten met geloof in hun leven spreken. Profeteer aan hen door het
Woord. Bent u aan het koken? Bid. De was aan het doen? Bid, vegen en dweilen? Bid! Waar u ook bent, wat u
ook doet, vergeet niet om voor uw kinderen te bidden. Zij zijn ervan afhankelijk, en ze zijn het waard!
Opmerking: Darla Sherry en haar man Jonathan Sherry, dienden als vertegenwoordigers aan de landen Turkije, Syria, Iraq, en Jordanië.
Hun kind, Karstan is drie. Darla is een muzikante zangeres, dient ook als gebeds coördinator voor Turkije en het midden oosten. Ze is een
erkende minister van de UPCI.

Blijf Bidden
Door Kathren Upchurch
Als jonge moeder werd gebedstijd moeilijker en moeilijker te vinden. Mijn grote voorganger,
dominee James Johnson, en zijn vrouw, zuster Mimoth Johnson, hebben mij geholpen de
grotere visie van het gebed en de betekenis van "bidden zonder ophouden" te zien (I
Thessalonicenzen 3: 6). Ze zijn beiden naar hun beloning gegaan, maar dit verhaal leeft in
mijn hart voort. Het is een getuigenis van wat consequent bidden voor onze gezinnen kan
doen.
Voordat broeder Johnson werd gered, knielde Zuster Johnson, in haar dagelijkse gewoonte,
naast haar bed om te bidden. Haar dochter, Joann, knielde plichtsgetrouw naast haar
moeder, maar haar jongere broer, James deed het niet! Hij lag naast zijn vader op het bed.
Zijn moeder zei, "Kom en bid schat” maar hij bleef naast zijn vader liggen. Zijn vader gaf hem uiteindelijk een
por en zei " Sta op en bid," hij antwoordde zijn moeder meteen met, "Mannen horen niet te bidden!"
Ze antwoordde terug: "Natuurlijk bidden mannen." Maar James zei heel eerlijk, "Mijn papa doet het niet!" Die
ene verklaring veroordeelde zijn vader en leidde hem uiteindelijk tot God. Zus Johnson bewees dat door
consequent en zonder ophouden te bidden, u uw familie naar God kunt leiden.
We zouden kunnen denken dat bidden zonder ophouden als iemand is die de hele dag het hoofd gebogen
heeft. Ik geloof dat toen Paulus ons opgedroeg om zonder ophouden te bidden, het voor ons was om
voortdurend te geloven wat we voor bidden. Onze gebeden moeten op ons hart gedrukt worden als een
verzekering dat wat we bidden, te pas zal komen.
Charles Spurgeon had een prachtig inzicht in Thessalonicenzen 5:17. Hij stelde voor dat we naar de verzen
erboven en eronder kijken. "Verblijdt u in eeuwigheid." Hoe kan ik me eeuwig verheugen? De apostel Paulus
geeft in het volgende vers het antwoord.
Bid altijd! Hoe meer we bidden, hoe meer vreugde en blijdschap. Toch bleef Paul daar niet bij. Hij ging verder
met te zeggen: "In alles geef dank." Als we verheugen en bidden, ontstaat er een dankbaarheid in ons voor de
dingen die we hebben en voor de dingen die komen. Gebed is de lijm die de vreugde en dankbaarheid bij elkaar

houdt in ons leven.
In de uitdaging van het opbrengen van uw kinderen om voor God te leven, houd vast aan wat u gelooft. Wees
blij en verheugd. Houd een gebed zonder ophouden in uw hart en gedachten. U kunt uw gebeden triviaal en
onbeduidend vinden, maar onze God maakt aantekeningen en waardeert elk woord, gedachte en actie van het
gebed!
Opmerking: Kathern Upchurch dient als Illinois Dames Presidente. Met de liefde van haar leven, Roy, gehuwd zijn ze de laatste zeventien
jaar voorgangers geweest in Effingham, Illinois. Ze zijn gezegend met drie kinderen en acht actieve kleinkinderen!

Van de Redactie
God doet machtige dingen!

Debbie Akers

Het is sinds dat ik het eerst gevraagd werd om deze nieuwsbrief te beginnen, 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, Russisch, 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 Sister Gwyn Oakes, Presidente UPCI
Dames Bedieningen, om onze missie van gebed voor onze kinderen beter rond de wereld te representeren, zullen
we vanaf heden als Biddende Moeders 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.

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

Uit de Brievenbus
Prijs de Heer Zus Akers, wat spannende dingen gebeuren er door de Biddende Moeders. Dank u voor uw
eindeloze werk met betrekking tot deze bediening. U bent zo'n zegen aan het Koninkrijk van God. Zegen! -Pam
Dobbs, LM Voorzitter, Mississippi

Uit Argentinië
Ik verzoek om op de lijst te staan om de Spaanse vertalingen van (MOPI nieuwsbrief) te ontvangen. Onze
dames in Argentinië wensen van mij de artikelen en getuigenissen in het Spaans gepubliceerd te ontvangen.
Hartelijk dank voor uw hulp. De artikelen zijn altijd een grote zegen. -Miriam Sponsler, Missionaris, Argentinië

31 Bijbelse Deugden Om Voor Uw Kinderen Te Bidden (19 – 21)
19 Nederigheid - "God, cultiveer alstublieft in mijn kinderen de mogelijkheid om ware nederigheid jegens allen te
laten zien." (Titus 3: 2)
20. Mededogen - "Heer, kleed mijn kinderen met de deugd van mededogen." (Kolossenzen 3:12)
21 Verantwoordelijkheid - "Geef dat mijn kinderen verantwoordelijkheid zullen leren, want een ieder moet zijn
eigen last dragen." (Galaten 6: 5).
Ingezonden door Gwyn Oakes. Copyright Bob hostetler (www.bobhostetler.com). Gebruikt met de toestemming van de auteur.
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Unmasked................................................... $10
A Clear Reflection-The Truth about Body Art, Makeup, and Jewelry. This book,
Unmasked, follows The Girl in the Dress and Covered by Love in helping young
ladies be strong in their journey along the path of godliness.
To order call 314.837.7300 and ask for Jane Buford

