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Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 
 

Ik Verlang Dat Mijn Kinderen Met God Wandelen 
Door Diane Green 
 

Het Woord van God verwijst naar degenen zoals Noach en Henoch, die 
met Hem wandelden (Genesis 5:24 en 6: 9). God verlangt er niet naar om 
maar met een select groepje te wandelen, maar hij wil dat iedereen een 
relatie met Hem heeft, vooral onze kinderen. 
  
Mijn familie geniet van het buitenleven, dus het is voor mij en voor mijn 
kinderen en kleinkinderen belangrijk om tijd te nemen uit de drukke 
agenda’s en samen gaan kamperen. Het is een genot voor mij om met de 

kleinkinderen te gaan wandelen en het leven vanuit de ogen van een kind te ervaren. Als ik 
zo met ze wandel dan praten we, lachen we, en ontdekken we nieuwe dingen om ons 
heen. Er is vreugde en opwinding op onze reis samen. Net zoals we een avontuurlijke 
wandeling met elkaar te delen, denk ik dat we dezelfde gevoelens aan onze kinderen 
kunnen uitdrukken over het wandelen met de Heer en met ze delen dat een relatie met de 
Heer heerlijk en spannend is. 
  

 

 



Door gebed kunnen we een sterke basis in het leven van onze kinderen en kleinkinderen 
neerleggen. Wij bedekken ze in gebed en vraag de Heer hen een teder hart naar de dingen 
van God te geven en een verlangen om in het spoor der gerechtigheid te wandelen. Als 
onze kinderen volwassen zijn, bidden we dat ze het niet zullen nalaten om een christelijk 
karakter te ontwikkelen en leren om hun vertrouwen in God in plaats van mensen en 
dingen te stellen. 
 
Wat gebeurt er als we met iemand wandelen? Stelt u voor dat u en een goede vriendin (of 
uw man) van een wandeling langs een landweg genieten. U bent in de directe nabijheid. U 
praat, lacht, luistert en deelt uw hart. Uw aandacht wordt, met bijna alles buiten gesloten, 
op deze persoon gericht. U merkt de schoonheid om u heen of af en toe een afleiding, 
maar alleen om het uw metgezel aan te wijzen. U deelt het samen. U bent in harmonie, en 
u geniet samen van de rustige kameraadschap. 
  
Wandelen met God betekent dat u en God het eens zijn over uw leven. "Gaan er twee 
tezamen, zonder dat zij het eens zijn? ' (Amos 3: 3). Met God wandelen betekent dat u op 
elkaar afgestemd moet zijn en elke dag probeert om "met Christus gekruisigd te zijn" 
(Galaten 2:20). 
 
Het is niet moeilijk om mensen die met God wandelen te identificeren. Hun leven is een 
schril contrast met de wereld om hen heen, als sterren in een nachtelijke hemel 
(Filippenzen 2:15). Ze produceren de vrucht van de Geest in plaats van de vrucht van 
vleselijke verlangen (Galaten 5: 19-22). 
  
In Handelingen 4:13 waren Peter en John gearresteerd voor prediking en werden voor de 
autoriteiten gebracht. " De Joodse leiders keken ervan op dat Petrus en Johannes zich zo 
vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch onontwikkelde mannen waren. Zij herinnerden zich 
dat zij allebei veel met Jezus waren omgegaan." Als we iedere dag met God wandelen, kan 
de wereld het niet helpen maar erkennen dat, ondanks onze onvolkomenheden en gebrek 
aan kennis in sommige gebieden, we met Jezus omgegaan zijn. 
  
Opmerking: Diane Green fungeert als de Texas District Ladies Ministries presidente. Ze heeft drie 
kinderen, samen met hun echtgenoten, en tien prachtige kleinkinderen. Haar man, Voorganger 
Mark Green, is voorganger in Broaddus, Texas. 
 
 

 
  

Wandel Met God 
Door Terry Sedra 
 

Mijn man en ik maken s ’avonds vaak een stevige wandeling, mijn hand in 
zijn gebogen ellenboog. Ik mijn pas mijn snelheid en mijn streden aan, 
totdat we als een eenheid lopen. Ik hou van dat prachtige vloeiende gevoel 
van samen omhoog en omlaag te gaan als we zo langs onze weg snellen. 
  
Ons doel in onze geestelijke wandel met God is ons aan zijn tempo en 
richting aan te passen, totdat we met hem vloeien. Hoe meer we ons als 
één met God bewegen, hoe helderder ons getuigenis aan anderen is. 

Ouders, grootouders, leraren, of iedereen die met kinderen omgaan; we moeten 
doelbewust onze kinderen leren om soepel en nauw samen met God te wandelen. 
  
Henoch is één van slechts twee mannen waarvan de Bijbel ons vertelt dat die met God 
wandelde, in tegenstelling tot het voor God lopen, of naar God wandelen. (De tweede man 
was Noach.) Henoch leefde in het tijdperk van een lang leven. Zijn vader leefde 962 jaar, 
en Henoch ‘s zoon leefde 969 jaar, maar we lezen dat voor Henoch het leven op aarde 

 

 



verkort was. Hij had een zoon, toen hij 65 jaar oud was, dan driehonderd jaren dat hij 
"wandelde met God; en hij was niet, want God nam hem" (Genesis 5:24). 
  
Blijkbaar spraken ze als ze liepen, en God vertelde Henoch dingen van de toekomst. In 
Judas 14 vinden we dat Henoch profeteerde dat "de Heer met tienduizend van zijn heiligen 
komt." Ik kan me voorstellen dat elke wandeling hem dichter en dichter bij zijn God bracht, 
totdat hij voortdurend over hem zat te denken, het ontvangen van een routebeschrijving in 
een levensprobleem, met vreugde communiceren. God genoot ook van de wandelingen. 
Meer informatie over Henoch is te vinden in Hebreeën 11: 5. " Henoch vertrouwde op God 
en daarom stierf hij niet, maar werd door God weggenomen. Ineens was hij er niet meer. 
Voordat dit gebeurde, had God gezegd dat Hij heel tevreden over Henoch was." Dus God 
nam hem op, of nam Henoch om bij Hem te zijn, en omzeilde de dood. Wat een geweldige 
relatie die twee hadden. 
  
Laten we onze kinderen bemoedigen om een prachtige wandel-relatie met God te 
ontwikkelen. 
  
1. Geen keuzes toestaan voor het bijwonen van de gemeentediensten, samen bidden en 
de Bijbel te lezen. 
2.Breng het kind vanaf de geboorte naar het altaar met u mee voor gebed en aanbidding. 
Houd hun hand en loop of roep en spring samen wanneer de Geest valt. 
3. Help hen om hun verzoeken en problemen dagelijks aan de Heer te delen. 
4. Tijdens de dagelijkse activiteiten van het leven wijs ze de bewijzen van Gods 
eigenschappen aan. 
 
Wat een vreugde zullen we samen ervaren wanneer we met onze God samen zijn. 
  
Opmerking: Teresa Sedra is de vrouw van Mokhles Sedra en moeder van twee zonen. Zij en haar man zijn de 
missionarissen die in Egypte werkzaam zijn. 
 
Mijn Bedekking 
Door Pam Dobbs 
 

Er is iets in de natuur van de mens dat dat er niet van houdt als het regent of 
ieder element van de natuur krachtig op ons neer valt. Maar als we ons 
zonder iets dat ons beschermt in die regenstorm, hagel, or sneeuw wagen, 
zijn we binnen een paar seconden drijfnat door de koude elementen die uit 
de hemelen vallen. We begrijpen dat als we willen voorkomen dat we 
doorweekt worden met de vallende regen, dat we gebruik moeten maken 
van een soort van bescherming.  

 
10 februari wordt wereldwijd erkent als Nationale paraplu dag. Paraplus en parasols zijn 
voornamelijk in de hand gehouden draagbare toestellen die voor afdekking ontworpen zijn. 
Is het niet verbazingwekkend dat een dergelijk gemeenschappelijk iets wereldwijde 
erkenning heeft gekregen? Deze eenvoudige afdekking geeft toch wel aan miljoenen 
mensen bescherming. De oplossing om droog te blijven als we in deze harde regenbuien 
naar buiten gaan, is om onder de bescherming van de paraplu te blijven. We vinden 
beschutting tegen barre weersomstandigheden. Door onder de bescherming vandaan te 
stappen, stellen we ons open voor milieu om ons heen.  
 
Als een Heilige Geest gevuld kind van God, begrijp ik dat er spirituele buien zullen vallen. Ik 
kies iedere dag om me onder Zijn ultieme paraplu van bescherming te plaatsen. Ik kies om 
hand in hand met God door dit leven te lopen. Van onder de paraplu van Zijn veiligheid, eer 
ik Zijn gezag en gehoorzaam Zijn Woord, terwijl ik naar de verlorenen en de stervenden 
uitreik.  
 
Ik moet denken aan de woorden van Psalm 23:6: "Ja heil en goedertierenheid zullen mij 
elke dag van mijn leven volgen: en ik zal eeuwig in het huis van de Heer vertoeven." Laat 

 

 



ons onze hoofden omhoog van de stormen van het huidige leven en onze focus op Jezus 
richten als we in het huis van de Heer vertoeven. Terwijl we dicht bij Hem onder de 
bescherming van Zijn Paraplu wandelen, verklaren we aan de elementen om ons heen, Hij 
is “mijn bedekking”. 
 
 
Opmerking: Pam DOBBS heeft meer dan 28 jaar, samen met haar man, Dr. Mike Dobbs, voorganger van Word 
Alive Revival Center in Wiggins Mississippi gediend. Pam heeft een passie voor Dames Bedieningen binnen de 
UPC.  In 2001, nam ze deel in de Mississippi District Ladies Committee and in 2009 werd ze als Dames 
presidente gekozen. Pam & Mike hebben 2 kinderen, Ashley and Adrian. Ze hebben drie kleinkinderen, Aidan, 
Jaron en Joycelyn, die haar "MyMy" noemen.  
 

 

 
 
 

  

Uit de Brievenbus 
 
Beste Sis. Akers 
Vandaag kreeg ik de april dames Nieuwsbrief. Een van de focus punten dit jaar voor Nationale 
Vrouwen Bedieningen van Australië is het gebed voor de verloren zonen. We hebben een strategisch 
gebed plan. 
 
Ik heb de nieuwsbrief op onze Facebook-pagina NWM gedeeld. 
 
God doet grote dingen! Ik kreeg een lof verslag van een zoon, die al meer dan twee jaar niet meer 
naar de gemeente kwam. Op Paaszondag was hij in de gemeente en liet iemand voor hem bidden! 
 
We hebben een databank van verloren zonen en dochters. Iedereen die een naam van een verloren 
zoon gaf kreeg een naam voorgelegd van iemand anders’ verlorene om te bidden voor. We updaten 
de lijst om de 3-4 maanden. Alle details zijn privé. Onze dames zijn sterk aangemoedigd om te weten 
dat iemand anders voor hun verloren bidt als ze bidden! 
Zegeningen, 
Zus. Jena Grech, Presidente Dames Bedieningen van Australië 
 

~~~~~~~~~ 
 
Lieve Zus Akers 
 
Ik ben een missionaris aan Taiwan. We hebben allemaal Chinese mensen en ik weet dat de dames 
(en de mannen) graag de Chinese versie in traditionele karakters zou wil hebben. Kunt u deze aan 
me toe sturen en ik zal ze afdrukken en uitgeven. Zend alstublieft deze die ik in april 2016 heb 
ontvangen. 
 
God Zegen en houd het prachtige werk vol dat u Dames voor ons missionarissen doet. 
 
Rev, Leonard E. Richardson, Missionary, Taiwan 
 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 



  

 
 

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, Noorwegens en Pools. Help ons te 
bidden voor een Servische, Bulgaarse en Japanse vertalers.  

 
I Als u een van de bovenstaande vertalingen wenst te 

ontvangen zendt dan uw verzoek alstublieft aan 
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zetten u graag op onze mailinglist!  

 

Debbie Akers 

 

 
Debbie Akers 

 
 
 
 

Ministry 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 in gericht 
gebed voor hun kinderen en de lokale gemeenten en 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 ester maandag van de maand bijeenkomen en gericht 
voor hun kinderen bidden.  
  
Drie Prioriteiten van Gebed. ... 

 



De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).  

Dat ze op een verantwoordelijke leeftijd eigenschap van het geloof nemen (1 Johannes 2:25-28; 
Jakobus 1:25).  

Dat ze in de bediening treden van de oogst van de Heer (Mattheus 9:38). 

 

 
Ministries we support... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers considering adoption and child placement for adoptive 
couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  

 

 
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!  
 

 
 

 

	


