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Geloof in het midden van wanhoop 
By Liane Grant 

 

Soms doen onze kinderen dingen waardoor dat we wanhopige gebeden 
bidden. Ons moederlijk hart voelt at als God er niet tussen komt, de situatie 
onverdraaglijk wordt, voor ons of voor hen. 
 
Wanhoop is een vluchtige emotie, het kan ons sturen in of een negatieve of 
een positieve directie. We moeten niet proberen God te manipuleren in 
wanhopige gebeden. “God, u moet nu dit oplossen, of anders…”. Of anders 
wat? Hebben we dan een zenuwinzinking? Gaan we stoppen met bidden voor 

onze kinderen?  
  
Nee! In alle dingen moeten we blijven bidden voor Gods wil. “En dit is de vrijmoedigheid, die 
wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.” (1 Johannes 5:15) 
God heft ons niet beloofd dat we nooit pijn zouden lijden; soms is het nodig ons terug te 
trekken richting Hem. Hebben we genoeg geloof om te bidden voor Zijn wil in het leven van 
onze kinderen, zelfs als zij moeten lijden om uiteindelijk hun ziel gered te kunnen krijgen? 
 
  

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/


Onze wanhoop bepaalt niet Gods tijd. Want voor meer dan 30 jaar heb ik gebeden voor 
genezing van slaap problemen. In een gebruikelijke nacht werd ik zo’n 8 tot 10 keer wakker en 
in een hotel was dit zelf 40 tot 50 keer. De vermoeidheid spoorde wat wanhopige gebeden 
aan, zeker toen ik voor mijn jonge kinderen zorg droeg terwijl ik voltijd werkte en een 
voorgangersvrouw was. 
 
Ik besloot dat ik mijn lichaam elke nacht in bed zou hebben voor 8 uren en de rest was aan 
God. Ik weigerde te verblijven in mijn ongemak. Vorig jaar stuurde God een jonge prediker van 
een andere stad om voor mij te bidden en die nacht was er een wonderbaarlijke vooruitgang. 
Later was er nog meer vooruitgang toen God mij toewijdde aan een gezond dieet. 
 
God antwoorde mijn wanhopige gebeden lang nadat ik dacht dat Hij dat moest doen, omdat Hij 
wist hoeveel ik aankon en wat ik nodig had om te leren door dit proces. “Ulieden heeft geen 
verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht 
worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, 
opdat gij ze kunt verdragen.” (1 Korinthe 10:13) 
 
Terwijl ik aan het voorbereiden was dit artikel te schrijven, kwam er een lied van Lauren Daigle 
op de radio. “Wanneer je de berg niet verplaatst, vraag ik je te verplaatsen; wanneer je de 
wateren niet scheidt, wens ik dat ik er doorheen kan lopen; wanneer je de antwoorden niet 
geeft, terwijl ik uitroept naar je; ik zal vertrouwen, ik zal jou vertrouwen.” laten we ons geloof 
vasthouden in het midden van de wanhoop 
 
  
Notitie: Liane en haar man hebben een carrière als het kerkenstichters in Montreal-Quebec onder het UPCI Metro 
Missions programma. Liane dient als de Quebec vrouwen bedieningsvoorzitter en is de grondlegger en overziener van 
The King’s Translators, een groep vrijwilligers toegewijd in het voorzien van apostolische  bronnen in het Frans. Op  dit 
moment doe ze een doctoraal onderzoek met deze vertalersgroep 

 

  

Gebed van Wanhoop    
Door Rebecca Akers  

  

Hannah had geen kinderen 
  
Het was de vrees van velen, maar in voor haar was het meer dan een angst. 
Het was een last – iets wat ze moest dragen. Als ze de deuren van de kerk 
binnenkwam (Tempel) stopte het hoorbare geroezemoes van de damesals 
ze haar aanwezigheid opmerkten. De manier waarop ze naar haar keken 

leek te zeggen dat ze er niet thuishoorde. 
   
Overal waar ze ging, brandde er ogen van veroordeling in haar rug. Dagen gingen bij waarin 
zij niets at. Ze kon het niet. Haar hart was te zwaar en haar hoofd was te zwak, Haar man 
vroeg ‘Waarom eet je niet? Waarom huil je? Hou je niet van mij?’ Maar nooit voelde hij zich 
zoals zij zich voelde. 
  
Dit duurde voort – jaar in, jaar uit. Het leek een uitzichtloze cirkel van pijn, kwetsing en 
verlangen. 
  

 

 



Hannah werd bitter en boos. Waarom ik God? Waarom heeft u mij hiermee vervloekt?  Houdt 
U niet van mij? Ziet U niet hoe iedereen naar mij kijkt? Hoe ze me veroordelen en me 
neerhalen? 
  
Dus raakte ze uitgeput. 
  
Ze werd wanhopig. 
  
Ze bad een wanhopig gebed en beloofde God dat, als Hij haar een kind zou geven, zij dit kind 
terug aan Hem zou geven. 
  
En daar in die Tempel stortte zij zichzelf uit totdat ze niets meer over had. Tot haar geest ruw 
was en ze niet meer in staat was om te spreken. Die dag, toen ze de tempel verliet was ‘haar 
gelaat niet droevig meer." 
  
Wanhoop is een wapen. Wanneer mannen en vrouwen van God wanhopig zijn, kan niets ze 
meer weerhouden. Helemaal niet meer wanneer ze gaan bidden. Op veel plekken in de Bijbel 
riepen mensen uit naar God, voor hulp, vrede, richting – moe, verzwakt, wanhopig – God is 
bereid om jou op je wanhopige plek te ontmoeten. 
 
Redactionele notitie: Rebecca is een opmerkelijke jonge dame die de Heer dient met haar hele hart. Zij is actief 
betrokken in de jeugdbediening, geeft les in de Zondagschool, zingt in het koor, prijsteam en speelt keyboard. Ze is 
ook betrokken in gebarentaal en poppenkast. Zij is een leerlingen mentor en is vice president van haar schoolhoofd 
van de National Honor Society. In haar vrije tijd bezoekt ze mensen in het ziekenhuis. Rebecca assisteert mij in de 
verspreiding van de nieuwsbrief in de diverse talen. Ik ben trots om te kunnen zeggen dat zij mijn kleindochter is! -
Debbie Akers 

  

Het gebed van wanhoop    
Door Dianne Showalter  
  

Een wanhopig gebed is een gebed wat niemand ons hoeft te vragen om te 
bidden. Het is een gebed die ons op onze knieën brengt, God pleitende 
voor genade. De grootste uitdaging is om er achter te komen hoe we 
effectief kunnen bidden zodat we ons achteraf bevrijd voelen (Lees I 
Samuel 1:7, 15; I Samuel 2:1.) 
 
Een van de keerpunten in mijn leven was toen ik zendelingen Nona 
Freeman hoorde spreken over haar wanhoop over de redding van haar 

kleinzoon. Ze huilde dagelijks bij het uitspreken van zijn naam. Op een dag vroeg God haar 
‘geloof je me in deze situatie?’ Zij antwoordde ‘Ja Heer’. Toen zei Hij ‘Als je Mij geloofd, stop 
met smeken en begin te danken.’ Vanaf dat moment hield ze hun foto’s voor God toonde 
terwijl ze hun namen uitriep en zei ‘Heer, dank U voor de redding van mijn kleinzoon! Het 
wordt gedaan in Jezus Naam!’ Uiteindelijk werd iedereen gered! 
 
Wanneer we met mensen bidden voor de vervulling met de Heilige Geest, moeten we ze soms 
bemoedigen om de Heer te prijzen in plaats van te smeken. Ware bekering is heel 
noodzakelijke, maar we moeten door naar het volgende niveau om zo meer te ontvangen dan 
alleen vergeving. We vragen Hem wat we willen met tranen en passie, maar dat is niet hoe we 
dagelijks leven. We moeten onze lasten aan Zijn voeten leggen en we moeten Hem beginnen 
te vertrouwen en Ziojn Woord beginnen te proclameren met vreugde omdat Hij het werk aan 
het doen is! 

 

 



  
In 1985 werden we als zendelingen naar El Salvador geroepen. Ik was bereidwillig, maar 
voelde angst om mijn kinderen in een gevaarlijk land te brengen. Tijdens een 
vrouwenconferentie hoorde ik een monoloog van Hannah die haar kleine kind Samuel nam om 
achter te laten in de Tempel. Ik kon bijna de pijn van haar offer voelen. Ik huilde 2 uur lang en 
toen sprak God tot mij, ‘Als je wilt blijven en voor je kinderen wilt zorgen dan geef Ik je de 
toestemming, maar als je zult gaan, dan zorg Ik voor hen’. Mijn tranen keerden zich om in 
dankbaarheid en vertrouwen, bevrijding en vreugde! Ik heb vaak vertrouwd op die woorden, 
zelfs toen er kogels door ons huis kwamen en God is trouw gebleven aan Zijn Woord! 
  
Toen mijn dochter pijn leed vanwege reuma riep ik tot de Heer ‘Waarom God? Ze heeft U altijd 
gediend. We geloven U voor genezing. Hoort U?’ Op dat moment heb ik haar figuurlijk 
opgepakt en in de handen van de Heer gelegd, Ik vertelde Hem dat ik haar terug gaf aan  
Hem, wat Hij ook wilde. Het was een moeilijke strijd, maar de zware last verdween en god 
hoorde mijn roep!  
  
Notitie:   
Dianne Showalter heeft naast haar man gewerkt in het zendigsveld, meer dan 30 jaar en heeft meer dan 100 landen 
bezocht en gesproken op veel vrouwenconferenties. Haar passie is om het evangelie te prediken en  mensen te 
helpen om een overwinnend leven in Hem te hebben. Haar grootste vreugde is te weten at haar kinderen in de 
waarheid wandelen. 

  

Wanhoop! 
Door Wanda Chavis 
 

Wanhoop is een plek van hopeloosheid en ondraaglijke omstandigheden. 
Hoe je reageert op wanhoop kan God eren of oneren. 
  
Jarenlang heeft Hannah haar wanhoop bevochten met wenen en verdriet. 
Herinner je haar? Elkanah's vrouw? 
  
 "...Hannah had geen kinderen" (I Samuel 1:2, NKJV). 
  
Er is geen pijn die vergelijkbaar is met die van lege armen. Het was altijd 

bij Hannah, maar op sommige momenten werd het ondraaglijk. Toen zij naar Shiloh gingen om 
te aanbidden en te offeren, zou Elkanah geven van het familiedeel om Gods acceptatie te 
vieren. Zij voelde zich leeg en hopeloos hoewel hij haar eerde. In die periode zag ze alle 
moeders met kinderen, Peninnah die lachte en samen at. Het was als zout in haar wonden. 
 
Jarenlang weigerde ze te eten, als ze in nederigheid zat, onbeantwoorde tranen weg te vegen. 
Peninnah was daar om het haar nog moeilijker te maken met haar ogen en scherpe 
opmerkingen. 
 
Jarenlang hielden haar tranen haar weg van vieringen. Elkanah probeerde haar te troosten en 
werd gefrustreerd omdat hij haar niet kon helpen. 
  
However, this particular year, her heart was so desperate, she never made it to the privacy of 
her tent to weep, but fell on the floor of the temple, crying. Her heart was laid bare before God.  
  
"Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten, en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de 
priester, zat op een stoel bij een post van den tempel des Heeren. 

 

 



Zij dan viel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den Heere, en zij weende zeer. 
En zij beloofde een gelofte, en zeide: Heere der heirscharen, zo Gij eenmaal de ellende Uwer 
dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan Uw 
dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens, en 
er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. (I Samuel 1:9-11). 
  
Eli zag haar wanhopige gebed en per abuis dacht dat ze dronken was; maar nadat hij had 
geluisterd, gaf hij haar zijn zegen en sprak hoop in een hopeloze situatie! 
  
Het vervolg van dit verhaal is intrigerend en kleurrijk, maar hier wil ik eindigen. Wat doet u met 
wanhoop? Huilen? Klagen? 
  
Ik wil u uitdagen tot God te roepen leg uw toekomst in Zijn handen en maak hoopvolle 
plannen! 
  
Uw wanhoop is Gods gelegenheid om hoop en genezing te geven. Geef niet op. Sta toe dat 
Gods Woord in uw leven mag spreken, in uw situatie. Geef je plannen aan God. Maak een 
belofte. Hij geeft u vreugde voor verdriet. Het kleed van prijs zal de geest van zwaarte 
weghalen.(Jes. 61.) 
 
 
Notitie:  Wanda Chavis dient in het North Carolina District als president van de damesbediening en is een gezalfd 
spreekster en publicerend auteur. Wanda werkt als een vrouwenconsulent. Zij is een trotse moeder en een MawMaw 
voor haar kleinkinderen. 

  

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Van de redactie 

God is 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, 

Tjechisch, Chinees, Zwahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch, 

Roemeens, Italiaans, Noors en Pools. Help ons bidden voor 

Siberie, Bulgarije en Japan. 

 

Wilt u deze brief in één van de bovengenoemde talen ontvangen, 

stuur uw verzoek dan naar: LadiesPrayerInternational@aol.com. 

We voegen u toe aan de verzendlijst! 

 

Debbie Akers 
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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 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Wie we zijn . . . Sinds 1999: bestaat Intl Dames Gebed uit dames die rond de hele wereld 

op de eerste maandag van iedere maand bijeenkomen om samen in gericht gebed voor hun 

kinderen en de kinderen in de locale gemeenten en de omgeving te bidden.  

Onze Missie . . . We zijn toegewijd aan het spirituele behoud van deze generatie en de 

volgende generatie en de spirituele restauratie van voorafgaande generaties. 

Onze Nood . . .Toegewijde Dames die iedere eerste maandag van de maand bijeen komen 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 bezit van het geloof nemen (1 Johannes 2:25-28; Jakobus 1:25).  

 Dat ze in de bediening treden van de oogst van de Heer (Matteus 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.  
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Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

Deze 2-maandelijkse publicatie zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn 
Bijbels en relevant voor de hedendaagse apostolische vrouw. Bestel voor uzelf, 

een vriendin of voor uw gemeente. 

  
Subscribe online!  
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