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Verbonden met de Bron van Kracht 
Door Rebecca Starr Trammell 
  
  

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar 
de kracht, die in ons werkt" (Ef. 3:20). 
  
Ik noem dit vers de erfenis van mijn vader, William R. Starr. Als kind horde ik hem dit vers bidden. 
Doordat ik hem dit vers hoorde bidden, is het bij mij gebleven en is het één van de grootste 
bemoedigingen in tijden van moeiten geweest. Ik heb geleerd dat God er voor mij is in welke 
situatie ik mij bevind. Als ik mijn hart recht houd, mijn gebedsleven actief en mijn Bijbellezingen 

regelmatig, maakt het een sterke verbinding met de kracht die in mij werkzaam is. 
  
Ik beschouw mijn kinderen en kleinkinderen als één van de grootste gaven van God. Psalm 127:3 zegt, "Ziet, de 
kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is een beloning." Ook al genieten we van deze gaven van 
God, we komen ook veel moeilijkheden tegen. Of het nu gaat om ziekte, rebellie tegen God, weerspannigheid of 
andere scenario’s, verbonden blijven met de bron – Jezus Christus – is onze grootste zegen. Wat we in het 
verborgene bidden, beloont God in het openbaar. Ik voel me nooit alleen omdat mijn vertrouwen gesteld is op God 
en Hij wandelt iedere stap van de weg met me mee. 
  
Is het leven perfect geweest? Zijn alle gebeden op dit moment beantwoord? Nee. Maar mijn God heeft mij beloofd, 
Hij heeft mij Zijn Woord gegeven, en Zijn Woord zal mij nooit in de steek laten. Mijn geloof is sterk en ik voel mij 
zeker in de wetenschap dat Hij zijn beloften houdt. "Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; 
(want Die het beloofd heeft, is getrouw)" (Hebr.10:23). 
  
Als ik verbonden blijf met de bron en deze reis afleg, bid ik dagelijks voor en over mijn kinderen. Als ik ze door 
strijden heen zie gaan die moeilijk aan te zien zijn terwijl ik bid, dan vertrouw ik op God, dat Hij ze in de palm van 

 

 



Zijn hand houdt. Als Hij ze maakt tot vaten die Hij kan gebruiken, dan mag Hij ze naar plekken brengen waar ik ze 
niet redden kan. Zij moeten op Hem zien en beseffen dat Hij hun bron is, niet ik als ouder. 
  
De grootste zegen die we ons kind kunnen geven, is hem de eerste beginselen naar den eis zijns wegs te leren; 
als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.(Spr. 22:6). Als wij onze training geven, stapt God 
binnen en geeft Zijn training. Laten we vasthouden en geloven dat God het allerbeste met ons voor heeft. 
Ongeacht waar we onszelf ook bevinden in het proces. We moeten verbonden blijven met de bron van onze 
kracht, welke is Jezus Christus. 
   
  
Notitie: Rebecca Trammell en haar echtgenoot David zijn de afgelopen achtentwintig jaar voorgangers van Christ Apostolic Church in Albion, 
Michigan. Zij zijn kortgeleden aangesteld als district hoofd van de UPCI te Michigan. De Trammells hebben een zoon Marcus (vrouw Heidi) en 
een dochter Farrah (echtgenoot Terron Erwin). Zij hebben ook twee mooie kleinzonen Clark en Cole.  
 
 

  

Bidden en Vasten voor Kinderen 
Door Thetus Tenney 
 

Voor een christelijke vrouw is het gebed voor haar kinderen net zo natuurlijk als adem halen. 
Vasten voegt hier een dimensie aan toe. 
 
David besefte dit. Toen zijn kind ernstig ziek was, wist hij dat vasten en bidden de meest effectieve 
dingen waren die hij kon doen voor zijn kind. Volgens II Sam. 12:16-25 vastte hij zeven dagen en 
bad hij de hele nacht. Hij wist dat bekering, vasten en bidden barmhartigheid zou brengen. 
  
Ezra was bezorgd over de veiligheid en het welzijn van de families en hun ‘kroos’. Hij kondigde een 

vast en een periode van gebed aan om God te zoeken om "van Hem te verzoeken een rechten weg, voor ons, en 
voor onze kinderkens, en voor al onze have….Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich 
van ons verbidden….alzo verreisden wij… om te gaan naar Jeruzalem;en de hand onzes Gods was over ons, en 
redde ons van de hand des vijands, en desgenen, die ons lagen leide op den weg. En wij kwamen te Jeruzalem" 
(Ezra 8:21, 23, 31, 32).  
  
Op onze weg naar het hemelse Jeruzalem hebben we de hand van God nodig; we hebben zijn leiding en 
bescherming nodig voor onszelf en voor onze kinderen. 
  
De grote profeet Samuel was geboren uit Hannah (I Samuel 1:1-20), een vrouw die vastte en bad. Zij gaf niet alleen 
geboorte aan haar zoon, maar vanwege haar wanhoop en vasten en bidden, werd deze zoon geboren met een 
zalving en leidde het volk terug naar God. 
  
Ieder jaar maakte Hannah special een reis naar de temple om te offeren aan de Heer en haar zoon een nieuwe 
mantel te brengen. Wat een schitterend voorbeeld voor ons vandaag. 
 
Vesta Mangun, een vrouw onder ons die synoniem staat voor bidden en vasten, geeft een special 
verjaardagscadeau aan haar zoon. Ieder jaar, op zijn verjaardag, bidt en vast ze die dag voor hem. Kun je een groter 
cadeau geven? Zij is een eenentwintigste eeuwse Hannah. 
  
"En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot 
Hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, 
en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet 
ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen 
op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve." (Mark 10:13-16). 
  
Door woorden en door voorbeeld, plaatste Jezus de kinderen in het centrum van het leven. Ook al had Hij geen 
kinderen, Hij reageerde volgens de Hebreeuwse gewoonte als een vader. “Hij had geen kinderen, zodat Hij alle 
kinderen zou adopteren" (Bengel). 
  

 

 



Bid voor de kinderen van de wereld. Bid aanhoudend en ernstig voor verloren en mishandelde kinderen. Evalueer 
uw houding en reacties ten opzichte van kinderen. Lijkt deze op Christus?   
 
Notitie: Thetus Tenney, iseen wereldwijd bekende auteur en spreekster. Zij is bijna vijftig jaar betrokken in actieve christelijke bedieningen. Zij 
onderhoudt een actief sprekersschema waardoor zij de gehele wereld doorkruist. Ze dient als Internationaal Coordinator van het Wereld Netwerk 
van Gebed en zij is lid van de Raad van Onderwijs in  Louisiana. Zij is getrouwd met T. F. Tenney en woont in Tioga, Louisiana en heeft twee 
kinderen en vijd schitterende kleinkinderen. 
 

  

Verbonden met de Bron 
Door Glenda Alphin 
 

In de afgelopen periode zijn mijn gedachten verzwaard door gemengde gedachten over de 
toekomst en de kinderen waarmee wij in contact moment. Men hoeft niet vaak naar het nieuws te 
luisteren om te begrijpen dat er een voortdurende strijd in onze gedachten gaande is. Goed en 
kwaad zoeken de overwinning door de gedachten en handelingen van anderen. 
  
Haim Ginott zei, "Kinderen zijn als zacht cement, alles wat op hen valt laat uiteindelijk een afdruk 
achter." Of het nu woorden of daden zijn, alles heeft een impact op de kleintjes waar we van 

houden. We moeten er voor zorgen dat wij fundamenteel verbonden zijn met Jezus, Degene die hen kan 
behoeden te midden van de aanklager.  
  
Het is noodzakelijk dat we onze kinderen volledig moeten verbinden met het geloofssysteem waarin wij ze laten 
opgroeien. Onderwijs is van vitaal belang. Het is onvoldoende om alleen het reddingsplan te doorlopen; ze moeten 
een Bijbels fundament hebben van de leer, niet alleen dat ze het kunnen delen met anderen, maar ook dat ze 
sterk overeind blijven te midden van tegenstand. Spreuken 22:6 zegt “Leer den jongen de eerste beginselen naar 
den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken”. De wereld doet haar uiterste 
best om haar leerstellingen te delen met onze kinderen. Wat doen wij om hun proces te verslaan? 
  
Ik heb gezien hoe onze dochters door moeilijke tijden gingen terwijl ze kilometers van ons vandaan waren. Mijn 
moederhart deed zeer als ik van veraf bad, maar met iedere gewonnen strijd heb ik God gedankt omdat Hij ons 
dringt om hen geestelijk te trainen. Toen mijn dochters 4 en 6 waren, begonnen de vragen. “Waarom geloven we 
dit?” ”Waarom doen we dat?” ”Wat bedoelde de voorganger hiermee?” Onze dochters waren denkers en we 
wisten dat “doe het, want het wordt zo gezegd” niet zou werken. God was de bron van onze inspiratie. Hij zalfde 
onze moeiten en ze namen de training naar hun hart. 
  
De kracht die komt uit fundamenteel onderwijs is onbetaalbaar en wordt door God aangemoedigd in Zijn Woord. 
Deut. 6:4-9 vertelt ons hoe de Israelieten hun kinderen over God leerden. Deut. 11:18-21 bevestigt dit; hoe God 
het onderwijzen van kinderen benadrukt. 
  
Psalm 119:11 zegt, "Uw Woord heb ik in mijn hart verborgen, opdat ik niet tegen U zondigen zou". Het is niet 
genoeg om te weten wat we geloven. Onze kinderen moeten weten wat we geloven. Zijn Woord is een lamp voor 
hun voet, alleen dan wanneer zij ten volle beseffen wie hun fundament is, die hen verbindt met hun leven gevende 
bron, Jezus Christus. 
  
Notitie: Glenda Alphin is een UPCI Global Vertegenwoordigster in Finland en IJsland. Zij is samen met haar man Mark de auteur van de serie 
Growing with God. 
 
 

 

 

  

 

  

Uit de brievenbus 
 



Deze e-mail van de Internationale Dames Gebedsbrief kwam precies op tijd. Ik werd persoonlijk gezegend door de 
nieuwsbrief. Mijn vrienden en ik maken kopieën voor andere vrienden. God zegent alles waarin jullie betrokkene 
zijn.  -ej 
 
 
 

  

       Bekijk 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 

  

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...  

1. De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).  
2. Dat ze op een verantwoordelijke leeftijd bezit 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 (Matteus 9:38). 

 

 



  

           

  

  
  

Bedieningen die wij steunen.. 

 
TUPELO CHILDREN'S MANSION Kinderen leven in een omgeving waar ze de 
gelegenheid hebben om geestelijk, fysiek en emotioneel te kunnen groeien.  

NEW BEGINNINGS Zorg voor adoptie. 

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

  LIGHTHOUSE RANCH voor jongens die gebroken en beschadigd 

 

 

  

 
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!  
  

 
 

 

	


