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Een hart van gebed 
Door Tere De la Rosa 
  

Het was een mooie namiddag. De zachte bries was precies goed terwijl ik in 
mijn achtertuin stond en begon te communiceren met mijn wondervolle 
Redder. Ik voelde drang om voor bescherming van mijn hart te bidden, en dus 
deed ik dat. Ik herinner me dat ik de Heer vroeg om haat en andere gevoelens 
die niet in lijn staan met Zijn woord of wil uit mijn hart te houden. Spreuken 
4:23 spoort ons aan om het volgende te doen, “Behoed uw hart bovenal wat te 
bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.” 

 
Weinig wist ik toen, de ergste storm van mijn leven kwam op mij afdenderen, met de toezegging 
van allerlei vernietigende winden voor mij en mijn familie. De storm waaraan ik refereer was niet 
lichamelijk. Het was een geestelijk gevecht, en het was een donker seizoen voor ons. 
 
Als je een moeder bent, dan ben ik er zeker van dat je het met mij eens bent dat we liever hebben 
dat iets ons pijn doet en niet onze kinderen. Mijn beproeving hield pijn en verdriet voor mijn 
nageslacht in, en voor mij was het heel moeilijk om daar mee om te gaan. Volgens hoe de wereld 
oordeelt, had ik ieder recht om te haten, te verachten, en degenen die mijn kinderen pijn hebben 
gedaan te minachten; maar omdat mijn hart beschermd was door God, was ik niet in staat om ze 
te haten.  
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Mijn hart was ontketend, vrij om te bidden en prijzen. Ik was in staat om helder te zien in het 
midden van een donkere nacht en ik riep uit naar Degene die mijn familie en mijzelf kan helpen 
om de storm te overleven. Hij kwam ons redden. Hij beantwoordde onze gebeden. We kwamen er 
glorieus doorheen! 
 
“Het paard wordt bereid tegen den dag des strijds; maar de overwinning is des HEEREN” 
(Spreuken 21:31) 
 
Ik weet niet wat je nu meemaakt of wat je gaat meemaken, maar ik bemoedig je om je hart te 
beschermen. Vul het met het Woord van leven, met gebed en prijs voor de Heer, en voedt het met 
kerkdeelname. 
Wanneer het voor jezelf logisch is om bitter te spreken omdat je pijn gedaan bent, dan spreek je in 
plaats daarvan genade, vergeving en liefde, want dat is waar je hart vol van is! 
 
“De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens 
brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit de overvloed des harten 
spreekt zijn mond.” (Lukas 6:45) 
 
  
Note: Luis en Tere De la Rosa zijn pastors in het Spaanse ministry of Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida, en 
dienen als assistent pastor voor Reverend Dale Eason. Zuster De la Rosa is de Damescoördinator voor de Spaanse 
Evangelism Ministries en nationaal en internationaal spreekster voor Spaanse vrouwenconferenties. 
 

 
 

Wat is het hart van gebed? 
Door Kay Burgess 

  

Wat is het “hart van gebed”? Refereert het aan het centrale idee van het 

zelfstandig naamwoord gebed, of naar het type hart dat iemand zou 

moeten verlangen? Ik geloof dat het beiden is – iets dat we beiden zouden 

moeten zoeken en naar moeten verlangen boven alle andere dingen.  
  
 

Koning David was bekend als de man naar Gods eigen hart. Hij joeg God actief na, door het 
zoeken naar communicatie met Hem in zijn gedachten, woorden en hart. Hij verlangde er ook naar 
om dezelfde soort relatie met zijn kinderen te hebben en voor zijn huis. Hoewel het hem niet 
toegestaan was de tempel te bouwen, werkte hij hard gedurende zijn regeringstijd om de 
constructie van de tempel voor te bereiden. God eerde zijn hartsverlangen door toe te staan dat 
Salomo de eigenlijke bouwer werd. David wist dat hij het persoonlijk nooit zou bouwen of zien, 
toch deed hij er alles aan om Salomo toe te rusten voor deze taak. 
  
In plaats van spijt hebben of jammeren, kunnen we Davids hartgeschreeuw voelen in 2 Samuel 
7:27 wanneer hij bidt “Want Gij, HEERE der heerscharen, Gij, God Israëls! Gij hebt voor het oor 
Uws knechts geopenbaard, zeggende: Ik zal u een huis bouwen; daarom heeft Uw knecht in zijn 
hart gevonden, dit gebed tot U te bidden. 
 
God beloonde Davids hartsgesteldheid door zijn kinderen op de troon van Israel te installeren. 
Veel beter dan het bouwen van een fysiek huis, zette God een geestelijk huis op waardoor zijn 
kinderen konden worden gered. Later bad zijn zoon Salomo zijn eigen volwassen gebed waarin hij 
vraagt om de wijsheid die noodzakelijk is om zijn taak te volbrengen. We zien Gods welgevallige 

 

 

 

 



antwoord op Salomo's houding in 1 Koningen 4:29: “En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel 
verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan den oever der zee is. 
 
Is dat niet onze schreeuw van ons hart als vrouwen van gebed – dat onze kinderen eigenaarschap 
nemen van het geloof en zich voor altijd in deze mooie waarheid zullen bevinden. Als moeders, 
geeft het ons niet “een wijd begrip van ons hart” om te zien dat onze kinderen reageren op het 
bewegen van God in hun leven – eerst als kinderen, later als volwassenen? Wanneer alles waar 
we zo hard voor hebben gewerkt om dat in hen te zaaien zo opeens vaste grond vindt en begint te 
bloeien in hun levens, en we zien dat ze goede beslissingen en wijze keuzes maken, voelen we 
ons dan niet zoals de apostel Johannes zei in zijn derde brief? “Ik heb geen grotere vreugde dan 
te horen dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” 
 
Onlangs was ik getuige van dit concept in het leven van zus Margarita, een nederige Filippijnse 
die hier in Spanje woont. Een trouwe, biddende zuster die tot God kwam door een lange, 
gebroken weg in haar leven, zuster Margarita heeft onlangs getuigd van Gods miraculeuze 
voorziening. Het begon als een simpel gebed waarin ze vroeg of God zou voorzien om haar 
tienden te kunnen betalen. Toen sprak God tot haar en vertelde haar om een groter bedrag te 
betalen, een groot percentage van haar maandelijks salaris. Dus, na meer gebed, gaf zij het 
grotere bedrag. Binnen een aantal uur hadden haar werknemers haar dochters schoolrekening 
betaald en gaven haar een bonus die groot genoeg was om haar jaarlijkse bedrag aan tienden te 
betalen, en nog een vakantie van drie maanden naar de Filippijnen voor haarzelf en haar jonge 
dochter Meagean.  
  
Dit is een fantastische getuigenis van geloofsbeloften, maar hier stopt het niet. Meagan was 
natuurlijk getuige van deze gebeurtenissen, maar ze had nooit gereageerd op het bewegen van de 
Geest in de kerk. Net nadat ze weer teruggekeerd waren van vakantie zei Meagan in antwoord op 
een altaar oproep in een huisgroepcel, “En ik dan?” De volwassenen gingen om haar heen staan 
en in een paar momenten begon Meagan te spreken in een hemelse taal. Precies afgelopen 
zondag hebben we haar gedoopt in Jezus naam! 
 
Inderdaad wat te doen met Meagan?! En met alle andere Meagans van deze wereld? Is dat niet 
de roep van Gods kinderen overal – en ik dan? Dat is het hart van gebed – dat onze kinderen 
leren om het hart van God te zoeken. David zei het zo goed in Psalmen 27:4 ”Een ding heb ik van 
den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis 
des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn 
tempel.” Mensen zijn overal “mensen”, en we hebben allemaal een Redder nodig!  
  
 
Note: Ken en Kay Burgess zijn zendelingen in de UPCI sinds juli 1989. Ze hebben in drie verschillende landen gediend en 
op dit moment zijn ze in Madrid, Spanje. Ze zijn pastors in Tabernáculo de Vida, (Life Tabernacle Madrid), besturen en 
geven les in de National Bible School, en dienen als supervisors van het Madrid District. 

  

        

Kijk de Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Van de redactie 



God doet grote dingen! 
God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in Engels, 

Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, 
Persich, Tjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch, 

Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi, en Georgisch. We hebben een 
tijdelijke Japanse vertaler; help ons alsjeblieft om een permanente Japanse, 

Servische en Bulgaarse vertaler te vinden.  
 
 

Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw 
verzoek alstublieft naar  LadiesPrayerInternational@aol.com en we 

zetten u graag op onze email-lijst!  
Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze 
pagina! 
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•     De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6). 
•      Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het geloof op een leeftijd waarop ze toerekeningsvatbaar zijn (I 

Johannes 2:25-28; Jakobus 1:25)(I John 2:25-28; Jacobus 1:25). 
• Dat ze mee gaan doen in de bediening voor de oogst van de Heer (Mattheüs 9:38).Text Link      

  

 
    Ministries die we ondersteunen...TUPELO CHILDREN'S MANSION 
    Kinderen leven in een omgeving waarin de kans is om geestelijk, lichamelijk en emotioneel te 
    groeien. 

    NEW BEGINNINGS Zorg voor kraamvrouwen die adoptie overwegen en kind plaatsing voor   
    adoptie koppels.  

   HAVEN OF HOPE Een programma voor meisjes in de leeftijd van  13-16 met gedrags- en emotionele problemen 

   LIGHTHOUSE RANCH voor genezing van gekwetste en gebroken levens van tiener jongens. 

 
Debbie Akers 
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Abonneert u zich op Reflections Magazine? 

   
Deze tweemaandelijkse publicatie zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn 

Bijbels en relevant voor de hedendaagse apostolische vrouw. Meld je aan voor 
jezelf, een vriend of bestel er een aantal voor je kerk. 

  

  
Abonneer online!  

  
 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

