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Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina! 
 

"Like" Ladies Prayer International op Facebook 
 
We hebben Facebook volgers in USA, Hong Kong, Filippijnen, Zweden, Griekenland, 
Colombia, Canada, Mexico, China, Kenia, Kroatië, Nederland, Ghana, Jamaica, 
Puerto Rico, Zuid Afrika, Fiji, Australia, Oostenrijk, Cyprus, Maleisië, Pakistan, 
Italië, India, Frankrijk, Chile, Engeland, Ethiopië, Libanon, Trinidad, Tobago, 

Noorwegen, Honduras, Sri Lanka, New Zealand, Solomon Islands, Haïti, Indonesië, 
Puapua New Guinee, Oeganda, Rwanda, Schotland, Denemarken, Zuid Korea, 

Nigeria, Bolivia, Turkije, Japan 
 
Beste Gebeds Teamleider, bezoek alstublieft Ladies Prayer International op Facebook en "Like" onze 
pagina!!   Facebook Ladies Prayer International Link 

 
Nodig ook uw groep uit to subscribe voor de GRATIS nieuwsbrief op: 
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl of verstuur een e-mailverzoek naar:  
LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Deel deze informatie alstublieft met uw gemeente, vrienden en familie. Bedankt voor uw deelname aan 
deze vurige gebedsbediening en voor uw hulp bij het verspreiden van de mogelijkheid om de gratis 

nieuwsbrief te ontvangen en onze Facebook pagina te bezoeken! 
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Waarom Bidden? 
Door Jane Buford 

  
Gebeden kunnen altijd en overal gebeden worden! We dienen een God die 
hoort en verhoort. 
 
Waarom bidden, vraag je? Gebed maakt alles wat we doen anders. Gebed is 
een open deur van communicatie met onze God. "23 Ben Ik een God van 
nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre? 
24 Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet 
zou zien? spreekt de HEERE; vervul Ik niet den hemel en de aarde? spreekt 

de HEERE." (Jeremia 23:23-24). God hoort al onze gebeden en soms is Zijn antwoord "Ja", 
"Nee", "Wacht" of "Ik heb een beter plan!" Zijn wegen zijn altijd beter dan onze wegen. 
 
Jaren geleden keken we in een wijk voor een woning. We vonden een woning die aan onze 
wensen voldeed en waren enthousiast. Voordat we het besluit tot aankoop namen, namen we 
tijd in vasten en bidden. Aan het eind voelden zowel mijn man als ik dat het huis niet voor ons 
bestemd was. Was ik teleurgesteld? Ja. Kort daarop kochten we een ander huis. Terwijl we daar 
woonden, won onze zoon Brad een buurjongen tot de Heer. Die jongen leeft nog steeds voor 
God. Het is altijd de moeite waard om te bidden! 
 
Waarom bidden, vraag je? Omdat we Zijn leiding nodig hebben. Een geweldige manier om elke 
dag te beginnen is met gebed. Men weet nooit wat de dag zal brengen. God, laat ons nooit 
vooruit lopen op Uw plannen. Kom vrijmoedig tot God en vraag voor Zijn Geest om je weg te 
leiden van verleiding. Meer dan iets anders, moeten we naar Zijn aanwezigheid hongeren. Het 
leven is soms uitdagend. Als we Zijn troonkamer binnenkomen, geeft Hij ons kracht, 
bescherming en wijsheid voor iedere nieuwe dag. God leidt onze weg, leert ons en leidt ons op 
Zijn pad. Hij leidt ons in Zijn waarheid. (Zie Psalm 25:4-5.) God zal je leiding geven in elke 
situatie of besluitstuk waar u mee te maken krijgt. 
 
Waarom bidden, vraag je? Als vrouwen moeten we bidden voor kinderen, onze eigen kinderen 
of degenen die dicht bij ons staan. We leven in gevaarlijke dagen. We kunnen de kinderen niet 
verbergen voor de wereld, maar we kunnen een bedekking ter bescherming over ze bidden. We 
kunnen namens hen voorbeden doen en de Heer vragen om hen te bedekken in wijsheid, kracht 
en macht. We kunnen bidden dat God hen helpt de juiste beslissingen te maken. Deze wereld 
brengt slechte dingen op hun pad, maar meerder is Hij die in ons is dan hij die in de wereld is! 
Bedek ze met de hele wapenrusting van God. (Zie Ef.6:10-18.) Citeer deze teksten over de 
kinderen. Jij bent misschien het enige schild voor sommige van deze kostbare kinderen onze 
gemeente. Geef ze een kaart en laat ze weten dat je voor ze hebt gebeden. Ze zullen het nooit 
vergeten! 
 
Gebed is één van de hoofdwapenen bij alles wat we doen! Leiding-JA! Beslissingen-JA! 
Kinderen-JA! Onszelf-JA! Wat een voorrecht hebben we om ten allen tijden en overal Zijn naam 
aan te roepen! 
 
 
Notitie: Jane Buford is hoofd secretares van UPCI Ladies Ministries. Zij is getrouwd met P. Daniel Buford die een 
assistent editor is van de United Pentecostal Church International. Zij hebben twee zonen, Brandon/Brianne Buford en 
Brad/Tempie Buford en vier uitstekende kleinkinderen. 

  
 

 

 



 

Omwille van onze kinderen 
Door Donna Ten Eyck 

  
Gebed: een ontmoetingsplek voor hemel op aarde; een plek waar het 
onmogelijke mogelijk wordt. 
 
 "Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God 
komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem 
zoeken." (Hebr. 11:6). 
 
God in gebed ernstig zoeken, richt in ons een geloof op in Wie Hij is, 
vernieuwt hoop in zaken die we nog niet zien en positioneert ons 

uiteindelijk aan de goede zijde van het geloof. 
 
Ondanks tegenstand houdt gebed vast, ook al is er niets om vast te houden dan ‘ het geloof’. 
"Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men 
niet ziet."(Hebr. 11:1). 
 
Geloof geeft ons de gelegenheid om ons te verbinden met de tijdlijn van Gods goddelijke plan 
voor de toekomst van onze kinderen. God wil met ons samenwerken in de ontdekkingstocht van 
onze kinderen naar wie zij zijn en waar hun pad hen leidt. 
 
Terwijl ik kortgeleden in gebed worstelde en nergens kwam, werd ik opgeschrikt door deze 
woorden. Donna, je moet stil zijn en weten dat Ik God ben." Direct las ik Psalm 46:11. "Laat af, 
en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op 
de aarde.."  
 
Wanhopig gebed bracht mij in een worsteling met God om zodoende mijn zin te krijgen. Ik was 
door de Geest gedreven (alleen maar kijkend naar een vooringenomen uitkomst) en niet Geest-
geleid (vereenzelvigd met Zijn uitkomst). Toen ik besefte dat ik tegen Gods wil bad, begon ik de 
emotionele angst over de uitkomst aan de kant te leggen en stond ik God toe om door mij heen 
te bidden. Mijn gebed werd er één van onderwerping. Gelukkig was de Heer zo genadig om mij 
te herinneren dat Hij soeverein is op elk gebied. 
 
Voordat we bidden, moeten we "stil" zijn (loslaten) en "weten" (erkennen dat Hij soeverein is). 
We geven vooringenomen ideeën op over hoe God moet en zal antwoorden en laten los, 
weigerend om te worstelen met iets wat wij niet kunnen veranderen. We erkennen dat God de 
controle heeft over het plan voor Zijn eigen doel.   
 
We kunnen verzekerd zijn dat God het einde kent van het begin. We zullen altijd succesvol zijn 
in het gebed voor onze kinderen als we toepassen wat Jezus zei:" Indien gij in Mij blijft, en Mijn 
woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden." (Joh. 15:7). 
Waarom bidden? Omwille van onze kinderen! 
  
 
Notitie: Donna Ten Eyck is erkend prediker in de United Pentecostal Church International. Ze dient in het Mississippi 
Ladies Committee als directeur van Ladies Prayer International en Ladies Promotions. Donna is ook assistent 
administrateur voor de Mississippi Prayer Force en assisteert Pastor Dobbs en zijn vrouw bij Word Alive Revival Center 
in Wiggins, Mississippi.  

 

 

 



  

 
Gebed – Waarom bidden? 
Door Teri Spears 

  
"Teri, omdat ik het zeg!" waren woorden die ik vaak hoorde als kind. Als niets 
werkt met een kind, heb je een troefkaart - "Omdat ik het zeg." 
  
 We bidden vaak omdat iemand het ons heeft gezegd te doen, zonder dat we 
het werkelijk begrijpen.  
  
 Is bidden echt nodig? Heeft een  soevereine, almachtige, alwetende, alles 
ziende God onze gebeden nodig? Zo ja, waarom?  

  
We moeten terugkeren naar Gods oorspronkelijke plan voor de mensheid. God maakte Adam 
die ons allemaal vertegenwoordigt. Wat God van plan was met Adam, was Hij met het hele 
menselijke ras van plan. Hij gaf hem en zijn nageslacht heerschappij over de aarde en 
schepping. (Lees Genesis 1:26-28 en Psalm 8:7.) 
  
In Psalm 8:7, is het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor “heersen” "commissaris." Adam 
was Gods commissaris op aarde – Gods vertegenwoordiger. Wat betekent het om iemand te 
vertegenwoordigen? Wij vertegenwoordigen de wil van iemand anders. Het is geen kleine taak 
om God te vertegenwoordigen. Dat is onze taak, om als Hem te zijn. 
  
Door tijd door te brengen in Zijn tegenwoordigheid, leren we te spreken zoals Hij spreekt – 
vertegenwoordigen we Hem. Adam vertegenwoordigde God, vertegenwoordigde Zijn wil op 
aarde. Ten goede of te kwade, de toestand op aarde was van Adam afhankelijk. Als de aarde 
een paradijs was gebleven, was dat dankzij een mens. Als de aarde een rommel werd, was dit 
vanwege een mens. De mensheid had werkelijk de leiding. 
  
God gaf  Adam autoriteit over de aarde, maar Adam gaf het weg aan Satan. Daarom werd Jezus 
deel van de mensheid om de puinhoop, die wij hadden gemaakt, te herstellen. Als dat niet 
bewijst dat God van ons houdt en vastberaden is om ons te gebruiken, los van wat dan ook, dan 
zal niets het bewijzen. 
                                                                                                                                                         
Heeft God ons werkelijk nodig? Ja en nee. Omdat Hij God is, is Hij compleet. Maar omdat Hij 
ernaar verlangt om in relatie met ons te zijn, koos Hij om Zichzelf te beperken door door ons 
heen te werken. 
  
Dus waarom bid ik tot God voor iets wat Hij toch al wilt doen, bijvoorbeeld de gemeente 
zegenen, of ons gezin zegenen? Omdat mijn verzoek Hem vrijlaat. Wij zijn in een positie van 
partnerschap. Hij wil een relatie gebaseerd op liefde. 
  
God ontwierp gebed, niet "omdat Hij het zegt." Hij ontwierp het voor relatie doeleinde en voor 
koninkrijkbouw, Hij doet op aarde zoals het in de Hemel is. 
  
Daarom bidden we! 
 
 
Notitie: Na alles wat Teri heeft bereikt en ruim 40 jaar van bediening naast haar man Steve, is zij het meeste trots op 
haar 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze is auteur, een erkend gezinstherapeut en gezegend spreekster.  

 

 



 

  

 
Mijn uitdaging te bidden 
Door Jenny Follmer 

  
Als moeder van twee jonge, mooie en zelfstandige kinderen, ben ik vaak 
verwonderd! Als ik heel eerlijk ben, ben ik ook angstig. Er zijn nachten dat 
mijn ouderlijke eigenwaarde instort. Sprak ik vriendelijk? Heb ik goed gedrag 
aangemoedigd? Was ik een goed voorbeeld? Heb ik naar ze geluisterd? Was 
ik te veel afgeleid? Heb ik mijn stem verheft? Heb ik genoeg van ze 
gehouden? 
  
Zelfreflectie is goed, maar ik ben vaak te streng voor mezelf. Gelukkig geeft 

God me bemoedigende momenten waar ik zie dat het kwaad niet opweegt tegen het goede. Eén 
van die momenten was kortgeleden in de gemeente. Ik was druk achter mijn tweejarige zoon 
aan het rennen tijdens de altaardienst en toen ik omkeek zag ik mijn vierjarige dochter bij het 
altaar geknield, haar gezicht in haar handen, oprecht sprekend met God. Die gedachten van 
mislukking en twijfel smolten in één ogenblik en ik dankte God voor zijn geweldige genade. 
  
Eén van mijn favoriete Schriftgedeelten is Fil. 1:6 -"Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een 
goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;" Ik dacht 
altijd dat Paulus verwees naar de dingen die we doen voor de Heer, als zijnde goede werken. 
Kortgeleden echter liet God een gedachte vallen over dit vers in relatie tot mijn kinderen. Zij 
vertegenwoordigen de goede werken die God in mij is begonnen, letterlijk, toen Hij mij koos als 
moeder van hen. 
  
Dit is een lens geworden waar God mij het ouderschap door laat evalueren. Het heeft me 
uitgedaagd om meer voor mijn kinderen te bidden. Het gaat niet om hoe ernstig ik gefaald heb 
als moeder, maar om herfocust te zijn op Wie werkelijk de controle heeft. Onze uitdaging is te 
leven als Spr. 3:5. "Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand 
niet.)."  We moeten leunen op het Woord van God!  God koos om dat goede werk, dat kind, in u 
te beginnen en Hij maakt geen fouten. 
 
Ik kan mijn kinderen leiden, vertrouwende dat God Degene is die mij helpt om hen tot 
volmaaktheid te zien komen. In mijn zwakke momenten is Hij mijn kracht (Fil. 4:13). In tijden dat 
ik wijsheid te kort kom om een goed besluit te nemen, geeft Hij wijsheid (Jac. 1:5). Als ik vol 
angst zit, verzekerd Hij mij dat Hij mijn beschermer is (Psalm 91:1-2). Dus wees bemoedigd en 
verzekerd vandaag. God koos u en wat Hij in u begon, voleindigt Hij. 
  
  
Notitie: Jenny Follmer, haar man en twee kinderen, zijn kortgeleden aangesteld als intermediair Missionaries in het 
Verenigd Koninkrijk, waar zij voorheen dienden als assistent in Missions voor bijna tien jaar. Zij is een algemeen erkend 
predikster in de UPCI en dient als district dames leider.    

 

 

 

  



Uit de brievenbus 

• Beste LPI, ik e-mail alleen om te zeggen dat de brieven van onschatbare 
waarde zijn. Ik waardeer het Woord enorm!!! BEDANKT voor al het werk wat erin 
gestoken wordt!  -Annette T 

• Enorm bedankt voor alles wat jullie doen. Jullie inspirerende posts op Facebook zijn 
helpend als het ons verlangen is om de vrouwen in de gemeente in Surrey te 
bemoeidigen!  -Zus Billie 

• Prijs de Heer, ik ben zus Monalisa T. Sarmiento uit Pampanga Filippijnen, een 
voorgangsvrouw voor 28 jaar en één van de officiële Dames van Auxiliary uit ons district 
in de Filippijnen. Ik deel uw artikel in de gemeente en het is werkelijk een grote zegen. 
God zegen jullie allen. 

• Geweldige nieuwsbrief! Ik geniet van het vertalen in het Indonesisch. Liefs en in gebeds, 
-Vani Marshall 

 

 

  

        

Bekijk de Ladies Prayer International 1-minuut 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, Georgisch, 
Japans, Zweeds, Vietnamees en Bangla. Help ons alsjeblieft om een permanente 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!. 

 

  

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 

http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


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 waarvoor wij bidden... 

• 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 Johannes 2:25-28; Jacobus 1:25). 

• Dat ze mee gaan doen in de bediening voor de oogst van de Heer (Mattheüs 9:38) 

 

  

           

  

  

  
Bedieningen die we ondersteunen... 
TUPELO Weeshuis 
Kinderen leven in een omgeving waar ze de mogelijkheid hebben om geestelijk, 
lichamelijk en emotioneel te groeien. 

NEW BEGINNINGS Moederschapstraining voor moeders die adoptie overwegen. 

HAVEN OF HOPE Een programma voor meiden van 13-16 met gedrags- en 
emotionele problematieken.  

LIGHTHOUSE RANCH voor jongens die genezing nodig hebben van innerlijke 
beschadigingen. 
 

 

 

  

http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127694901645&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


Wilt u Subscribe voor Reflections Magazine? 
   

Dit twee-maandelijkse magazine zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn Bijbels 
en relevant voor de apostolische vrouw van vandaag. Subscribe voor uzelf, een 
vriendin of bestel een partij voor uw gemeente  
 

 Subscribe online at LadiesMinistries.com 

 

 

 

 

 


