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Biddende Moeders Intl
Wie we zijn . . . Sinds 1999: Biddende moeders bestaat uit vrouwen rond de hele wereld, die de eerste maandag van iedere maand in
gericht gebed bijeenkomen om voor de kinderen in de locale 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 bezit van het geloof nemen. (1Johannes 2:25-28; Jacobus 1:25).
Dat ze in de bediening in de oogst van de Heer treden. (Mattheüs 9:38).

Hart van Dankbaarheid
Door Glenda Alphin
" terwijl ik luide een loflied doe horen, en al uw wonderen vertel. " Psalm 26:7

	
  

Ik herinner me nog de eerste keer dat een van onze kinderen de helende kracht van het
gebed ervaarde. Ik voelde me niet goed, en de uitstralende pijn in mijn buik leek met
iedere minuut te intensiveren. Onze zes jaar oude dochter Candace liep langs de kamer
waar ik zat, ik riep haar in wanhoop en vroeg of ze voor mij kon bidden. Ik kan me nog
steeds de vastberaden blik herinneren toen ze haar kleine handje op mijn hoofd legde en
ze Jezus vroeg om alstublieft mijn pijn weg te nemen. Zijn aanraking was onmiddellijk! Ik
was verbaasd, maar Candace niet. Ze had met verwachting gebeden, gelovend dat Jezus
precies zou doen wat ze van Hem vroeg.

Mijn hart loopt over van dankbaarheid als ik terugkijk over het proces van groei en verandering van onze
dochter. Ik had nooit geweten dat ik uiteindelijk MK’s zou grootbrengen (Missionaris Kinderen);toch had ik
kunnen vermoeden dat God iets van plan was, toen Hij een missionarisroeping op Candace plaatste toen ze vijf
jaar was.	
  Als ik over Zijn wegen nadenk, kan ik ze niet begrijpen. " Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?” (Psalm 8:5). Als ik zo zit na te denken, ben ik bijna overmand
door emotie.
In de afgelopen vijftien jaar kan ik zien hoe gebed mijn kinderen langs een versneld pad van de bediening heeft
geleid. Ik keek toe toen Miranda, als een dertienjarige, in die tijd vurig voor haar beste vriendin bad om een

openbaring van het heil te ontvangen. Daarna zag ik haar huilen van vreugde toen die vriendin in tongen sprak,
en ook in de naam van Jezus gedoopt werd. Ik zag Candace als achtjarige haar eerste Bijbelstudie geven en
dan consequent voor haar kleine vriendin bidden om de Heilige Geest te ontvangen, totdat ook zij haar gebeden
verhoord zag.
Ik heb onze meisjes hun handen op mensen zien leggen, met geloof gelovend voor genezing, en dan huilen
met dankzegging als God elk gebed antwoordde. " En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij " (Mattheüs 18: 5). Ja, ik ben zo dankbaar.
.

Spirituele groei als deze gebeurt niet over een nacht ijs. Het komt uit jaren van goede voorbeelden van anderen.
Het is het resultaat van constante leer van het Woord (Deuteronomium 6: 4-9). Het is een begrip dat geloof echt
bergen kan verzetten (Marcus 11:23). En uiteindelijk, de groei begint wanneer onze kinderen zich realiseren dat
de Almachtige God een persoonlijke relatie met hen wil hebben (Spreuken 8:17).
Ik prijs God voor wat Hij heeft gedaan en voor wat Hij zal doen, want dit ene ding weet ik: groot is Zijn trouw!
Daarom ga ik "met een loflied Zijn poorten binnen, Zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst Zijn naam;
want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en Zijn trouw tot in verre geslachten”. Psalm
100: 3-5).
Opmerking: Glenda werkt samen met haar man, Mark, als missionaris in Finland. Ze is zowel een gebedsbemiddelaar en een auteur.
Miranda noemt haar "Momma" en voor Candace is ze "Mum."

Moeders Doen Dat
Door Linda Elms
In 2010 had ik een ervaring die ik niet snel zal vergeten. Onze zoon Andrew was klaar om op
een parcours te vertrekken. Terwijl hij op het paard zat dat hij zou rijden, dacht ik hoe goed hij
eruit zag in het zadel. Toen opeens het paard besloot chagrijnig te doen, en het volgende wat
ik zag was Andrew op de grond met het paard stampend om hem heen.
Mijn hart stopte, maar ik ging in actie! Ik schreeuwde: "Jezus," en voor ik het wist, liep ik in de
richting van het paard. Ik weet dat paarden krachtig zijn en je pijn kunnen doen, maar dat
maakte op dat moment niets uit. Het enige dat telde was dat mijn zoon niet door het paard
werd vertrapt.
Toen ik zag dat Andrew oké was, kalmeerde ik. Toen hoorde ik onze zoon, Jonathan, zeggen: "Mam, het
laatste wat je moet doen als er iets zoals dit gebeurt, is in de richting van het paard lopen." Ik wist dat hij alleen
maar probeerde om me te beschermen, maar ik wist ook dat hij het hart van een moeder niet begreep. Ik
vertelde hem snel dat ik mezelf niet kon stoppen om in de richting van het paard te lopen.
Later bracht Jonathan het weer naar voren. Ik zei krachtiger: "Jonathan, je begrijpt het niet. Een moeder zal
doen wat ze moet doen om haar kinderen te beschermen." Nogmaals, zei ik: "Ik kon mezelf niet stoppen. Er
was een drijvende kracht van binnen die me in de richting van het paard deed lopen om Andrew te
beschermen".

	
  	
  
Ik heb dat moment vele malen herbeleefd. Het is echter niet het "Paard en Ruiter" verhaal waar ik me op richt.
Het is het feit dat Satan overuren werkt om het geestelijk leven van onze kinderen te vernietigen. De geest van
misleiding wil de waarheid uit hun hart stelen. Er is echter een kracht, die Satan niet kan bestrijden –mama’s
gebed.

Moeders, we kunnen onze kinderen tegen de klauwen van satanische aanval beschermen als wij de Naam van
Jezus roepen. Blijf bidden! Vecht voor je kinderen op je knieën. Je hebt de kracht om elke demon in de hel en
de aanvallen, die tegen je kind komen, te vernietigen. Roep de Naam van Jezus over hen. Pleit Zijn kostbare
bloed. Doe wat je moet doen om ze geestelijk veilig te houden. Het gebed is de sleutel tot de overwinning in uw
huis en gezin. Het bloed van Jezus dekt u en houdt uw kinderen beschermd. Er is kracht in de Naam van Jezus.
Tijdens dit Thanksgiving seizoen ben ik dankbaar voor de Naam van Jezus. Ik ben dankbaar dat alles wat ik in
tijden van nood moet doen, is Zijn naam te roepen en Hij is er.
Opmerking: Linda Elms is met Ds Wendell Elms getrouwd. Ze hebben twee zonen, Jonathan en Andrew, die beiden voorgangers zijn. Linda
is Grootmoeder van zes prachtige kleindochters. Werken voor de Heer is haar levenslange hartslag geweest. Linda heeft als gastspreker in
verschillende plaatsen in onze gemeenschap gesproken. Ze is een ervaren muzikant en geniet er regelmatig van om op haar blog te
schrijven.

Gewoon Blijven Bidden
Door Tiffini Countaway
Als kind waren er keren dat ik onrustig was of dorst had nadat ik voor de nacht in bed was
gestopt. Op die tijden, zou ik mijn weg door de gang maken en naar de woonkamer lopen en
mijn moeder rustig bij haar stoel geknield vinden. Ik herinner me niet de eerste keer dat ik haar
bij de stoel zag knielen, maar het lijkt erop dat -haar op die manier te vinden-, een deel van
mijn hele kindertijd was. Nadat ik haar aandacht had, zou ze opstaan, aan mijn behoeften
voorzien, en me met een kus terug in bed stoppen. Alles was weer goed.
Vele jaren begreep ik niet wat ze aan het doen was tijdens het knielen, maar ik wist waar ik haar kon vinden als
het toevallig een van die rusteloze nachten was. Ik herinner me vaag een nacht toen ik ongeveer acht jaar was
dat ik eindelijk vroeg wat ze deed, en ze antwoordde rustig: "Ik bid."
Ik zal toegeven dat ik vele jaren verbaasd was door mijn moeders bidden 's nachts in onze woonkamer. Na een
lange dag van het zorgen voor mij, voor mijn vader, het huis, en vele andere dingen, waarom gaat ze niet
gewoon naar bed net als de rest van ons? Wat was er zo belangrijk dat ze moest opblijven en bidden? God
begreep toch zeker dat ze moe was.
Het was pas vele jaren later dat ik de kracht van een biddende moeder begreep. Als ik nadenk over mijn leven,
zie ik zo veel gevallen waarin dingen vreselijk mis had kunnen gaan, maar dat deden ze niet vanwege de
gebeden van mijn moeder. Omdat ik met gebed was bedekt, weet ik dat ik van vele gevaarlijke situaties werd
gespaard.
Van een dochter die met gebed was bedekt wil ik elke moeder aanmoedigen om Thessalonicenzen 5:17 te
omhelzen. “Bidt zonder ophouden". Zelfs wanneer het lijkt dat het uw kinderen niet kan schelen dat u bidt gewoon blijven bidden. Wanneer u het gevoel heeft dat er geen hoop meer is - gewoon blijven bidden. Wanneer
er dagen zijn dat u geen zin heeft om naar God te luisteren - gewoon blijven bidden.
Als volwassene koester ik de herinnering aan mijn moeder die voor me aan het bidden was. Ik ben zo dankbaar
dat ze deed zoals Kolossenzen 4:2 zegt, "Doorgaan in het gebed." Als ik aan mijn moeder denk die iedere
nacht bij de stoel knielde, vullen de tranen van dankbaarheid mijn ogen.

Moeders gewoon blijven bidden!
Opmerking: Tiffini Countaway is de Web Producer voor MyHopeRadio.com. Zij en haar man Andrew wonen in
St. Louis, Missouri, en delen een stadshuis met een kat genaamd Callie.

Van de Redactie
God doet machtige dingen!

Debbie Akers

Het was mijn doel en visie, sinds ik voor het eerst om deze nieuwsbrief werd gevraagd, dat
het in verschillende talen beschikbaar zou zijn. God opent vele deuren en deze nieuwsbrief
is nu beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russisch,
Grieks, Arabisch, Perzisch, Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars en Tagalog. Speciale
dank aan Zusters Dianna Tuttle en Jerolyn Kelley en het team van vertalers die dit elke
maand helpen gebeuren! Ook voorganger Don Hanscom werkt mee om het om te zetten in
Urdu, Hindi, Thai, Tamil, Singalees en Laos! We zijn op zoek naar Poolse, Roemeense en
Italiaanse bijdragen.

Onder de leiding van Zuster Gwyn Oakes, voorzitter UPCI damesbedieningen, om beter onze missie van het
gebed voor onze kinderen in de wereld te vertegenwoordigen, zullen we bekend staan als Biddende Moeders
Intl. Wij verheugen ons en vragen God om door te gaan deze gebedsbediening te zegenen. - Debbie Akers,
UPCI, Moeders van Gebed Intl, coördinator en redacteur
Zend a.u.b. uw prijsberichten en ideeën naar: MothersOfPrayerIntl@aol.com of debiakers@aol.com

Uit Libanon
Groeten uit Byblos!
Bedankt voor alles wat u doet om de Arabische MOPI een realiteit te maken. Arabisch is zo belangrijk en we
hebben het gebruikt om een nieuwe maandelijkse vergadering te starten en we hebben de belangstelling van
mensen die niet op regelmatige basis naar de kerk gaan of nog nooit een kerkdienst hebben bijgewoond. We
gebruiken het ook maandelijks op de Bijbelschool. De leerlingen delen het vervolgens met anderen.
We doen het momenteel met behulp van het Arabisch, Engels, Frans, Duits, Portugees en Tagalog. We hebben
extra exemplaren nodig om aan de bezoekers uit te delen en ze zijn geïnteresseerd om erbij betrokken te zijn
(het idee van 'bidden voor de familie' krijgt altijd een positieve reactie in het Midden-Oosten).
Het andere ding dat zo geweldig is over MOPI – is dat het een geweldig hulpmiddel is om de belangstelling van
bezoekers te trekken. Afgelopen maand heb ik de maandelijks gebedsgroepen gelanceerd in verschillende
geografische gebieden in huizen van moeders, zodat ze hun vrienden kunnen uitnodigen om die bij te wonen.
Nogmaals bedankt voor uw hulp om dit gebeuren mogelijk te maken.
Oprechte Christelijke Liefde uit Libanon,
Mariann Starin

	
  
	
  
	
  
	
  

31 Bijbelse Deugden om voor uw Kinderen te Bidden (22-24)
22 Tevredenheid - "Vader, leer mijn kinderen het geheim om in elke situatie tevreden te zijn, door Hem, die hen
kracht geeft." (Filippenzen 4:12-13.)
23 Geloof - "Ik bid dat het geloof wortel zal vinden en in de harten van mijn kinderen zal groeien, dat ze door het
geloof zullen krijgen wat er aan hen beloofd is." (Lucas 17:5-6; Hebreeën 11:1-40.)
24 Een dienaars Hart - "God, help mijn kinderen harten van een dienaar te ontwikkelen, dat zij van harte zullen
dienen, alsof ze de Heere dienden, en niet de mensen." (Ef.6:7)
Ingediend door Gwen Oakes. Copyright Bob Hostetler (www.bobhostetler.com). Gebruikt met toestemming van de auteur.
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The Pure Life............................................ $10
Girls of all ages need honest answers. The Pure Life will give them the
tools and inspiration they need to make critical decisions that could shape
their futures. Purity is a heart issue. It's a mind issue. It's a spiritual issue.
It's a physical issue. Readers of this book will learn how to apply the most
important commandment, to love the Lord their God with all their heart,
soul, mind and strength.
To order call 314.837.7300 ask for Jane Buford

	
  

