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Het begint allemaal thuis 
Door Stacey Robinette 
Als Ik zo de kinderen blij door het huis zie spelen, mijn maniertjes en doen na-apend, 
word ik eraan herinnerd hoe we als ouders een grote verantwoordelijkheid hebben om 
het hele evangelie aan de volgende generatie door te geven. Deze opdracht begint bij 
ons thuis als we onze kinderen al “vroeg leren hoe ze moeten leven." (Spreuken 22:6). 
  
Een van de sleutels tot het hele evangelie aan de hele wereld te brengen door de hele 
gemeente, is constant het apostolische voorbeeld, dat we thuis in de ogen van onze 
kinderen leven.  Wij zijn de Gemeente, niet alleen het gebouw waar we aanbidden, 

maar ook op vakantie of waar we ons ook bevinden. Dit geldt met name thuis waar we onze kinderen 
opvoeden. 
  
Als ouders, hebben we de grote verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat onze huizen met goddelijke 
principes gevuld zijn die onze kinderen zullen volgen. Wetende dat kleine oogjes altijd overal kijken, moeten 
we oppassen dat we voortdurend rechtop wandelen, standvastig, levende voorbeelden van de waarheid zijn, 
heiligheid en toewijding aan Jezus Christus. (Lees I Timotheüs 4:12-16.) 
  
Als onze huizen niet een plaats van gebed en Bijbel lessen wordt, zullen we de ongoddelijke geest van deze 
generatie in onze gemeente in zien sijpelen. " Als de HERE de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite 

 

 



nutteloos. Ook staat de wachter voor niets op wacht, als niet de HERE de werkelijke bescherming over de 
stad geeft." (Psalm 127:1). 
  

• Respect begint thuis. 
• Een liefde voor God begint thuis. 
• Mededogen met iedereen begint thuis. 
• Gebed begint thuis. 
• Heiligheid begint thuis. 
• Reinheid begint thuis. 

  
Als de Heer wegblijft, zijn onze kinderen de toekomst van de Gemeente. Als wij als leiders, voorgangers, 
Zondagschool leerkrachten, mentoren, en speciaal ouders, de tijd nemen om in de geestelijke ontwikkeling 
van onze kinderen te investeren, zullen we er zeker van zijn dat toekomstige generaties het Evangelie zullen 
ontvangen.  
  
Opmerking: Stacey Robinette en haar man Charles zijn samen carrière missionarissen met de Internationale Verenigde Pinkster 
Gemeente. Ze wonen op dit moment in Wenen, Oostenrijk, waar Stacey actief bij verscheidene bedieningen betrokken is. Stacey is 
meest hartstochtelijk over het opvoeden van hun twee meisjes, Aleia en Brienna, om van Jezus te houden, van het leven te houden en 
van missies te houden.  

 

 
  

Overwinnend 
Door Jessica Marquez 
 
 
Overwinnend. Het is een woord dat we soms onder onze adem mompelen als we met 
allerlei tegenspoed en beproevingen geconfronteerd worden.  Ik zal overwinnen. Het is 
alsof we onszelf willen overtuigen dat we overwinnen zullen ... dat onze kinderen de 
Heer zullen dienen... dat de verloren kinderen thuis zullen komen.  Dat onze kinderen 
de Heer zullen dienen ... Overwinnend. 
  

Juist de definitie van overwinnen doet ons pauzeren;  
  

• Een overwinning bereikt te hebben; veroveren; zegevierend: 
• De vijand verslagen hebben: 
• Met betrekking tot, indicatief, of gekenmerkt door overwinning.  

Om overwinnend te zijn, moet er een overwinning zijn. Dus laten we dat even verder uitpluizen. 
Overwinning is:  

• Een succes of overwinning op een vijand in de strijd of oorlog. 
• Een gevecht die in overwinning eindigt. 
• De ultieme en beslissende superioriteit in een gevecht of een wedstrijd.  
• Een succes of superieure positie tegen elke tegenstander bereiken. Oppositie, moeilijkheidsgraad 

enz. 	
		
Vrienden, of we het geloven of niet, we zijn in een oorlog. Om zegevierend te zijn moeten we die 
oorlog in om voor het leven van onze kinderen te vechten. We moeten aan de beloften van God 

 



vasthouden.  " Van U is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en 
op aarde is van U, HERE. En dit is Uw koninkrijk. Wij vereren U als Degene Die alles in handen 
heeft." (I Kronieken	29:11  

Soms begrijpen we niet waarom we met verschillende omstandigheden in ons leven geconfronteerd worden. 
Met ons natuurlijk oog, is er geen verklaring. "Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze 
Here Jezus Christus." (I Korintiërs 15:57). 
  
Twee weken geleden kwam één van mijn oudere heiligen huilend naar me toe.  Ze zei: "Pastor, ik ben mijn 
huis uitgezet. Ik weet niet waar ik mijn hoofd vanavond zal leggen." Deze dame is een aanbidder. Ze is in 
alles trouw. Mijn hart brak toen ik haar zag huilen. Ik zei tegen haar: "Maakt u geen zorgen. U kunt bij mij 
komen en blijven tot God u voorziet." Ze belde me later die avond om me te vertellen dat haar zoon zijn huis 
voor haar had opengesteld om daar te wonen - dezelfde zoon waar ze vier jaar lang bij elke dienst gebed 
voor had gevraagd. 
  
Toen ik afgelopen zondag in dienst kwam, kwam dezelfde zus met een megawatt grijns naar me toe rennen. 
Deze keer zei ze, "Pastor, nu ik bij mijn zoon woon, heb ik de gelegenheid gehad om met mijn 
schoondochter het heilsplan te delen. Ze heeft gevraagd om zich te laten dopen in de naam van Jezus! 
  
Uitgezet. Wanhopig. Hart gebroken. Dakloos. Dit zijn geen woorden die synoniem zijn met de overwinning. 
Oh, maar als we het geloven, geeft het ons op elke situatie de overwinning. 
  
"Elk kind van God kan Hem gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen door op Hem te 
vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus." (I Johannes 5: 4). 
	
Opmerking: Jessica M. Marquez is een Leraar en Spreker. Ze preekt, samen met haar man, Nueva Vida Miami, in Miami, Florida. Zij 
diende ook 14 jaar, met haar man samen, als missionaris van de UPCI, tot de landen van Mexico, Costa Rica, en de Dominicaanse 
Republiek, waar ze de vrouwen in elk van deze landen dient.	
 
 
 Link 

  

Het Constante Jezus Gebed 
Door Saundra Hanscom 
 
" Vergeet niet dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!" 
(Mattheüs 6: 8). 
In elke dienst die ik me als kind en jonge dame kan herinneren, was er een 
godvrezende zuster die zachtjes bad: "Jezus, Jezus, Jezus," soms onder haar adem en 
soms luider, maar ze verstoorde nooit de dienst. Ze werd in de gaven van de Geest 
gebruikt en was een krachtige gebedskrijger. Gelukkig voor mij, was ze mijn moeder, 
een weduwe, alleenstaande moeder, en elke dag van haar leven trouw aan God. Ik 
denk dat haar spontane "Jezusgebed" verschillende dingen betekende zonder 

daadwerkelijk specifiek te zijn omdat God geen uitleg nodig heeft. Hij kent eer gij Hem bidt. 
Ik herinner me de verschillende niveaus van haar Jezusgebed: 
Krachtig - Jezus - en een auto-ongeluk werd voorkomen. 
Teleurgesteld - Jezus - ze huilde toen de snelkookpan ontplofte met de maïs die ze inblikte, maar ze werd 
van de vliegende deksel gered. 
Bedroefd - Jezus - wanneer de automonteur haar te veel rekende, maar iemand kwam om het recht te 
zetten. 
verwond - Jezus - toen haar familie niet begreep waarom ze naar de kerk ging. 
Wanhopig - Jezus - na ontvangst van het nieuws van haar afkerige dochter door haar dronkenman was 
neergeschoten en vanaf haar middel was verlamd. Jezus, spaar haar leven, zodat ze terug naar U kunt 
komen. En dat deed ze, maar ze moest haar leven in een rolstoel uitleven. 
Razend - Jezus - toen ze uit Pakistan te horen kreeg dat haar kleinzoon door een val in kritieke toestand 

 



was. Het was haar Jezusgebed, omdat ze geen details had of precies wist hoe ze kon bidden. Later hoorde 
ze dat God een engel naar hem had gestuurd om het te bedienen en genezen. 
Goede nacht - Jezus, Jezus - zei ze elke nacht terwijl ze neer knielde en begon te bidden. Ik hoorde haar 
vragen: "Heer, vergeef me als ik vandaag iets heb gezegd of gedaan waar u niet over tevreden bent." Ik 
vroeg haar waarom ze dat zei, wetende dat ze aan niemand iets verkeerds had gedaan. Ze antwoordde: "In 
het geval de Heer vanavond komt, moet ik er klaar voor zijn."  
Blij - Jezus - na eenendertig jaar voor God alleen te leven, zond God een man om lief te hebben en voor 
haar tot aan het einde van haar leven te zorgen. 
Naast haar onveranderlijke "Jezus Gebed ', had ze een bestendige gebedsrelatie met de Heer. Ze had een 
groot geloof en vertrouwde God om te beantwoorden. 
Bij haar begrafenis, was ik stilletjes aan het huilen toen een zuster naar me toe leunde en zei: "Wat we in 
deze dienst missen is Zus Mary's 'Jezus, Jezus, Jezus." Nu heb ik met trots besloten haar "Jezusgebed" als 
erfenis aan te nemen.  Mijn kinderen en kleinkinderen zullen dit zolang ik leef horen.	
	
Opmerking: Saundra Hanscom heeft 18 jaar samen met haar man Rev. Don Hanscom als zendeling naar de landen van Pakistan en Sri 
Lanka, en voor de afgelopen 20 jaar als de nationale directeur van Multiculturele Ministeries, UPCI gediend. Gezegend met drie 
kinderen en negen kleinkinderen -Zeven generaties Pinkstergemeente.  
 
 

  

Een woord aan de Dienstmaagden 
 
In een recente Internationale Dames Gebed bijeenkomst, bracht onze directrice onze 
groep een woord die ze in gebed van de Heer had ontvangen. Ik dacht dat dit 
misschien een aanmoediging voor andere dames zou kunnen zijn net zoals het voor 
ons was. 
 
“Vertel Mijn dames van Mijn liefde voor hen. 
Zeg dat ik om ze geef. 
Vertel ze dat ze kostbaar voor mij zijn. 
Vertel ze dat Ik de kleine dingen die belangrijk voor ze zijn zie. 
Zeg ze dat ik van hen bewust ben. 
Vertel ze dat ik bereid ben, dat zij niet zullen omkomen. 
Vertel ze dat Ik ze in de overwinning veiliggesteld heb. 
Vertel ze Ik dat ik alles al overwonnen heb - 
Elke hindernis 
Elke beproeving 
Elke wee 
Elk woord dat over ze gesproken was. 
Alle gedachten, zorgen, of bekommering voor morgen 
Ik ben uw Overwinnaar... 
Ik draag de Overwinnaars kroon en u bent Mijn Bruid en ik vecht voor u. 
Laat mij in elke situatie uw God zijn. 
Test Me en weet dat ik getrouw zal worden gevonden. 
Ik zal u nooit verlaten. 
Ik zal ongetwijfeld wederkomen- ik breng u met mij naar huis. 
(Mijn hemel kan uw aanraking gebruiken.) 
 
Ik wacht . . . 
Bent u bereid om alles te verlaten - nijd, twist, zorg, onrust, angst? 



Bent u bereid om alles te verlaten – zodat u altijd bij mij kunt zijn? 
Geen tranen meer. 
Nooit meer verdriet. 
Geen pijn meer. 
Voor altijd vrij van alle lijden, afwijzing en in gevaar raken! 
 
Ik wacht . . . 
Voor u tot u klaar bent om bij mij te komen! 
Oh, ik hou van u, zorg voor u, verlang naar u! 
En gij naar Mij? 
Ik wil dat het zo is. 
Niets is te moeilijk voor u met mij aan uw zijde. 
Ik kan en zal u door alle dingen heen zien. 
Niets zal u overwinnen. 
Ik ben voor u! 
 
U bent Mijn Bruid. . . 
Ik hou van u en verlang ernaar om u aan mijn zijde te hebben. 
Kom me binnenkort zien, om altijd samen bij Mij te zijn. 
 
Wat zegt u tegen mijn verlangen? 
Kom een beetje hoger. 
Vertoef een beetje langer. 
Maar het zal snel zijn! 
Ik verlang naar u. 
 
Geloof me als ik u vertel. . .u bent van mij. Ik heb u gekozen! 
 
Geleverd door Cora Huffman 
 

  

Uit de brievenbus 
 
Groeten Zus Debbie Akers, 
     Ik kom uit Melbourne, Australia en mijn man en ik dienen als voorgangers in de westelijke wijken. I ben zo 
dankbaar voor de LPI maandelijkse nieuwsbrief met al de opbeurende artikelen en onderwerpen die ik 
ontvang. Het is prachtig om te weten dat onder de miljoenen vrouwen rond de hele wereld we dezelfde 
uitdagingen, pijn, teleurstellingen, hoge en lage seizoenen in het leven hebben, maar er is een God! 
     Ik prijs u en het team voor deze artikelen bijeen te brengen en wilde u laten weten dat onze dames door 
deze bediening gezegend zijn. Zend a u b de vertalingen in Arabisch Indonesisch en Tagalog. 
   We bidden voor u en deze bediening. God zegen u rijkelijk dat u zo de wereld bereikt door deze bediening.  
-Zus Colleen Damons, Apostolic Faith Pinkster Gemeente, Werribee, Melbourne, Australia 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Van de Redactie 

God doet machtige dingen!  

God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits, 
Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Farsi, Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, 
Tagalog, Indonesisch en Roemeens, Italiaans, Noors, en Pools. Bid a u b voor Servische, 
Bulgaarse en Japanse vertalers.  

Zend a u b uw prijs berichten en Bidstond ideeën naar: LadiesPrayerInternational@aol.com of 
debiakers@aol.com 

Debbie Akers   
 

 

 

 

  

Ministerie Links 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 
UPCI 

My Hope Radio 
Multicultural Ministries	

 

  

Wie we zijn . . . Sinds 1999: bestaat Intl Dames Gebed uit dames de wereldrond die 
de eerste maandag van iedere maand bijeenkomen om samen in gericht gebed voor 
hun kinderen en de kinderen in de lokale gemeenten en de omgeving te bidden. Onze 
Missie . . . We zijn toegewijd aan het spirituele behoud van deze generatie en hierna 
en de spirituele restauratie van voorafgaande generaties. 

Onze Nood . . .Toegewijde Dames die iedere eerste maandag van de maand bijeenkomen 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 ze op een verantwoordelijke leeftijd eigenschap van het geloof nemen (1 Johannes 2:25-28; 

Jakobus 1:25). 

 



3. Dat ze in de bediening treden van de oogst van de Heer 

  

 

 

 

 

  
  

Bedieningen die we ondersteunen... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION Kinderen wonen in een 
milieu met mogelijkheden om Geestelijk, lichamelijk en 
emotioneel te groeien. 

NEW BEGINNINGS Kraam zorg voor geboorte moeders die 
adaptatie overwegen en kinderplaatsing in adopterende ouders. 

HAVEN OF HOPE Een programma voor meisjes van 13-16 met gedrag en emotionele problemen.  

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Genezing voor gebroken en het gekwetste levens van tiener jongens.  

 

 

  

 
Do You Subscribe to Reflections Magazine? 

   
This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to 
today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church. 

  
  

Subscribe online!  
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