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De Kracht van Beschermend Gebed  
Door Connie Bernard 

  

"Vergeet niet om naar huis te bellen." Als ouders, hoe vaak hebben we deze woorden gezegd? 
Toen onze kinderen nog klein en onder de voet waren, wisten we altijd waar ze waren, nou ja, 
meestal. Ik wist ook meestal wanneer mijn kinderen stout waren. Als het thuis stil werd, wist ik dat 

ik ze beter kon gaan vinden. Ik kon niet raden wat ze uitspookten. 
  
Als ouders, baden we beschermende gebeden over onze kinderen. Jezus, houd hun lichaam 

sterk. Laat ze gezond opgroeien. Sta niet toe dat een ziekte ze aanraakt. Laat ze veilig zijn. Toen 
vloog de tijd voorbij en onze baby's waren op weg om op hun eigen te gaan wonen. Ik heb altijd 
gebeden van bescherming gebeden, zelfs voordat we kinderen hadden, maar ik leerde een hele 

nieuwe manier van beschermende gebeden bidden. Wij bidden allemaal beschermende gebeden, maar ze 
verschillen en veranderen zoals ook het leven verandert. Jakobus 5:16 zegt: "Het gebed van een rechtvaardige 
vermag veel." Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Het boek.  In 

mijn dagelijkse gebeden, bid ik dat de Heer me altijd rechtvaardig vindt. Ik wil God altijd behagen. 
  
Ons dagelijks gebed moet altijd uit dankzegging en berouw bestaan. In berouw, erkennen wij onze menselijkheid 

en tekortkomingen, we vernederen onszelf voor Hem. Hij zal een gebroken en verslagen geest altijd eren (Psalm 
51:17). Wanneer wij op deze manier tot Hem komen en Hij kent ons - als we die nauwe gemeenschap met Hem 
hebben - dan kunnen we vrijmoedig met onze petities voor de troon der genade gaan (Hebreeën 4:16).  

  
Jaren geleden, toen broeder Bernard veel op reis was, voordat de muur in Oost-Europa werd afgebroken, waren 
er tijden dat ik niets van hem hoorde totdat hij weer in de Verenigde Staten landde. Ik leerde te leven met God te 

vertrouwen en voortdurend gebeden van bescherming te bidden. Ik heb ook geleerd om echt de verklaring: "Geen 

 

 

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


nieuws is goed nieuws." te waarderen. Mijn petities centreren voor het grootste deel rond gebeden van 
bescherming voor mijn familie. Er zijn zeker momenten dat we specifieke en urgente behoeften hebben, maar 

onze beschermende gebeden zijn van groot belang. 
  
Dames, laat mij u aanmoedigen. (Efeziërs 6:4) U kunt uw kinderen in de vreze en vermaning van de Heer hebben 

grootgebracht en toch zijn ze van God afgedwaald. Er zijn momenten dat je beschermende gebeden het enige is 
dat hen behoudt. U vraagt zich wellicht af: "Hoe kan ik voor mijn dochter, die ons en God heeft verlaten bidden?”  
Dit is moeilijk, maar verlies nooit de hoop. Zijn Woord zal niet ledig terugkeren (Jesaja 55:11). 

  
Tot slot wil ik u achter laten met een gebed om te bidden en op uw eigen situatie toe te passen: 
  

God, zet een beschermende afdekking over onze dochter. Ik vraag dat u dienende engelen zend om over haar te 
waken. Als ze haar hoofd ’s nacht neerlegt, Heer, breng haar Uw goedheid en genade in gedachtenis. Laat uw 
genade, Heer, altijd in haar leven aanwezig zijn. Maak haar het hof met Uw liefde. Laat haar naar U uitreiken als 

ze zich onveilig of onzeker voelt. Laat Uzelf aan haar zien. Bescherm haar hart, Heer, van diepe kwetsingen. 
Bescherm haar geest, Jezus, van de plannen van de vijand. Houd haar in bescherming tegen letsel. Raak haar 
lichaam aan, Here, en houdt haar sterk. Ze was aan U gewijd. Ik bid dat u haar naar zich toe zal trekken met uw 

liefde. Laat haar 's nachts wanneer ze alleen is met haar gedachten Uw Geest voelen. Val haar gedachten binnen 
en bevestig dat U er nog steeds voor haar bent, dat U nog steeds van haar houdt, en dat U over haar waakt. Ik 
dank U, Jezus, dat U van mij houdt en U zich bewust van mij bent. U zorgt voor de kleine dingen en de grote 

dingen in mijn leven en in haar leven. Ik weet dat U elk gebed dat Ik bid zal eren. U zult naar Uw volmaakte wil 
antwoorden. U bent onze soevereine Koning en U geeft om ons. Ik weet dat U zal antwoorden, en ik dank U 
daarvoor. 

  
Of onze kinderen nu twee, twaalf, twintig of zelfs vijftig zijn, we maken ons nog steeds zorgen over hen. Het is een 
grote troost om te weten dat we een beschermend bedekking over hen kunnen bidden en de zekerheid hebben dat 

Hij zal antwoorden. Hij is betrouwbaar. 
 
Opmerking: Sis Bernard is getrouwd met Rev. David Bernard, UPCI General Superintendent ‘s vrouw. Ze reizen over de hele w ereld en 

spreken op vele bijzondere vergaderingen en conferenties. Ze hebben drie getrouwde kinderen en kleinkinderen. 

 
 
 

 
 

Onze Gebeden Sterven Nooit 
Door Miriam Sponsler 

 Toen Hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de 24 ouderlingen voor Hem neer. Zij 
hadden allemaal een harp en een schaal vol heerlijk reukwerk: Dat zijn de gebeden van de 

gelovigen." (Openbaringen 5:8).  

Onze God is geweldig en altijd trouw, zelfs als we ons afvragen of Hij ons echt hoort als we 
bidden. We kunnen ons afvragen, zal hij echt om deze persoon geven? Dat hart is te wild, te 

hard, te verward, zo verloren! Zullen mijn gebeden tevergeefs zijn? 

Nooit bang zijn. God kent onze gedachten, onze verlangens, en de roep van ons hart. Als we naar Zijn wil bidden 
hoort Hij ons en geeft Hij echt om ons. Hij is meer bezorgd om onze smeekbeden te horen en hen te verhoren dan 

wij kunnen geloven of zelfs te begrijpen. Maar God is trouw. 

Sommige van mijn vroege jeugdherinneringen zijn van mijn moeder in haar kast van het gebed, tot God roepende 
om verlossing van haar kinderen. Als de jongste van de zeven, had ik het voorrecht om op een Pinkstergemeente 

bank opgevoed te worden, maar mijn oudere broers en zussen niet. Ze bad meedogenloos voor hun redding, zelfs 
als er niet een sprankje hoop kon worden gezien. Ik denk dat haar gebeden nog levend zijn en op harten aan het 
werk zijn. 

Omdat gebeden nooit sterven, was mijn vader op achtentachtigjarige leeftijd gedoopt, nadat moeder voor hem 
bijna vijftig jaar gebeden had. Een broer kwam terug naar God na een aantal jaren een goddeloze levensstijl te 
leiden en is nu voorganger een opwekkingsgemeente. Een andere broer kwam na tientallen jaren van God weg te 

  

 



rennen, terug naar God. Zijn terugkeer naar God kwam nadat moeder al naar haar Glorie was overgegaan. God is 
eeuwig, en Hij beperkt zich nooit tot onze tijd tabel. 

Lukas 18 vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de aanhoudende weduwe en de onrechtvaardige 
rechter had haar verzoek ingewilligd vanwege haar aanhoudend vragen. Als we weten dat we in de wil van God 
bidden, denk ik dat we aanhoudend kunnen blijven bidden, met geloof dat God zal antwoorden. Ons geloof kan 

worden getest, maar Hij zal te Zijner tijd antwoorden. 

Geef dat eigenzinnige kind niet op. Wees bemoedigd. Blijf bidden en geloven. We kunnen niet beginnen om Gods 
wegen te begrijpen en Zijn timing is perfect. Onze gebeden zijn zo kostbaar voor Hem en worden in gouden 

kommen opgeslagen. Ze sterven nooit.  

Opmerking: Miriam is met Mike getrouw d, tweeënveertig jaar de liefde van haar leven. Ze diende als vrouw  van een evangelist, de vrouw van 
een predikant en nu als vrouw van een missionaris in Argentinië. Ze is de trotse moeder van tw ee geweldige zonen en schoondochters en Oma 

voor tw ee ongelooflijke kleinzonen! 

 

 

 

Gebed Krijger 
Door Linda Reading 
  

 
  
  

Ik hoor de titel van "gebed strijder" vele malen in verwijzing naar moeders die voor hun 
kinderen bidden. Een gebed krijger is iemand die door de bediening van voorbede voor 
anderen pleit. 

 
Ik ben alleenstaande (nooit getrouwd) en heb geen kinderen; maar ik vind mezelf vaak voor 

kinderen te bidden. Ik hou ervan om ze op de majestueuze aanraking van Zijn Geest te zien reageren. Jezus bad 

voor kinderen.  

" Later brachten enkele mensen hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij Zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou 

bidden. Maar de discipelen zeiden dat zij Hem niet mochten lastigvallen. "Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Jezus. "Houd ze 

niet tegen. Want het Koninkrijk van de hemelen is ook voor hen."  Hij legde Zijn handen op hun hoofdjes en zegende hen voordat Hij 

verder ging.” Het Boek 

Toen waren er tot Hem kleine kinderen gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de 
discipelen bestraften hen Maar Jezus zeide: Laat de kindekens, en verhindert hen niet tot Mij te komen. Voor van 

zulke is het koninkrijk der hemelen en hij legde zijn handen op hen, en vertrok daar "(Mattheüs 19:13-15 NBG). 
  
Mijn nichtjes, die nu volwassenen zijn, vertelden me, dat toen ze in het verleden met mij spraken en "Ik zal voor je 

bidden," hoorden, wisten ze dat ik voor het ten strijde zou trekken. God heeft hen genezing, bescherming, en 
richting in het leven gegeven. Zij kennen de kracht van voorbede. 
  

Een kleine jongen kwam jaren geleden naar onze kerk toen hij in een pleeggezin woonde. Na de zondagsschool 
wachtte hij op zijn pleegouders die hem op zouden halen en ik wachtte met hem op de stoep voor de gemeente tot 
ze aankwamen. Ik luisterde naar hem over zijn onrustige leven vertellen en bad met hem samen voordat hij die 

dag van de gemeente vertrok. Ons gebed was eenvoudig, maar het bleef hem bij, zelfs nadat hij terug naar huis 
met zijn biologische moeder was. 
  

Een paar jaar later kreeg Ik een telefoontje van hem, toen hij een tiener was. Hij had een vriend, en zocht mijn 
achternaam en belde elk telefoonnummer met die achternaam totdat hij me bereikte. Hij was verontrust, en hij 
vertelde me dat hij wist dat ik voor hem en zijn situatie zou bidden. Ik bad als een krijger als ik voor hem op de 

bres stond. 
  

 

 

  



Omhul uw kinderen, nichten, neven, of kinderen van uw vrienden in het gebed. Bemiddel voor hen als ze in deze 
tegenwoordige wereld lopen. Ik daag u uit om een gebed strijder voor kinderen te zijn. 

  
 
Opmerking: Linda Reading genoot voor vele jaren van haar muziek bediening tijdens het pastoraat van haar ouders in Greenfield, Indiana. Ze 

verhuisde naar Florida in 2010 na behandeling van non-Hodgkin lymfoom stadium IV in 2008. Ze viert elke dag als een geschenk van God. 

 
 

  

Uit de Brievenbus 
Deze nieuwsbrief is een zegen. Net mijn e-mail ontvangen en ik lees het onmiddellijk. Ik houd vooral van de Zuster Bernards 
artikel Gebeden van Bescherming. Ik heb drie dochters, die de gemeente verlieten nadat ze opgroeien. Ik bid voor hen en hun 
families. Nogmaals bedankt. -Etoise N 
___ 
 
Dank u voor deze nieuwsbrief. Ik had dit vandaag echt nodig, op dit moment. Ik bid nu voor mijn jongens. -Nadeen 
____ 
 
Geachte geliefden, ik dank u zeer voor uw bemoedigende leer! Het zijn prachtige lessen met getuigenissen, en hoe de belofte 
van het gebed te houden! Vriendelijk verzoek ik u dat ik de brief in de Swahili taal en in het Engels mag ontvangen. Dank u wel, 
-Onserio. 
 
Lof verslag 
Ik heb zopas deze getuigenis van de president   van onze damesbedieningen in Venezuela, Deisy Graterol en ik dacht dat het 
goed zou zijn om te delen. God Zegen, Kathy Crossley 
 
"We vroegen gebed voor een van onze voorgangers, Zus Lina de Bracho. Ze had veel tumoren rond haar schildklier, en ook 
huidkanker op haar neus, ze werd geopereerd en God werkte een wonder. De dokter was met stomheid geslagen door de 
hoeveelheid tumoren die ze vonden en zei dat ze voor een lange tijd niet in staat zou zijn om te praten. Een week later ging ze 
voor haar check-up, en de dokter was helemaal geschokt toen ze heel duidelijk en met een volle stem sprak. Hij was ook in 
staat om haar te vertellen dat er geen teken van kanker was en er geen chemotherapie nodig zou zijn! aan God zij de 
heerlijkheid! We zijn dankbaar voor het verenigde gebed van onze dames van de Verenigde Pinkstergemeente. Moge God u 
b lijven zegenen.   
  
 

  

 

  

       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, Roemeens, Italiaans, Noors, Pools, Hindoe en 
Georgisch. 
U kunt ons helpen bidden voor Servische, Bulgaarse en Japanse vertalers.  

 
Als u een van de bovenstaande vertalingen ontvangen stuur aanvraag naar 
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zullen blij zijn om u toe te voegen aan onze mailinglijst 

zijn!  
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Debbie Akers 
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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 int. Dames Gebed uit dames het 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 eerste 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 verantw oordelijke 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 w ith 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 w ith behavioral and 
emotional issues. 

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

 

 

  

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
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http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1126020935584&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 
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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