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Doeltreffend Vurig Gebed
Door Tabitha DeTemple

Heb je ooit weleens gezeten en naar je kinderen of een kind van een
vriend(in) gekeken terwijl; ze huilden, speelden of zichzelf gewoon uitten? Ik
ben altijd verwonderd over hoe gepassioneerd mijn dochter Esther is. Alles
wat ze doet uit zoveel emotie en intensiteit. Vaak voel ik me jaloers over hoe
enthousiast ze kan zijn over de simpelste dingen. Terwijl ik begon te
schrijven, werd ik teruggenomen naar Psalm 63:2 en hoe gepassioneerd
David was in zijn uitingen en verlangens naar God. “O God! Gij zijt mijn God!
Ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U,
in een land, dor en mat, zonder water.”
Een paar maanden geleden waren we in een kerkdienst, het was bijna tijd voor de altaarroep,
en mijn tweejarige dochter knielde neer op de vloer en begon uit te roepen naar God. Ik
begreep niet alles wat ze zei, maar ze was oprecht een eerlijk aan het bidden. Terwijl we
allemaal begonnen te bidden kon je voelen hoe de machtige aanwezigheid van God bewoog
door het gebouw. Mensen baden geen korte gebeden of probeerden zo haastig mogelijk door

de dienst heen te gaan, maar in het voorbeeld van een klein tweejarige kind waren zij aan het
huilen en gepassioneerd aan het uitroepen naar God. 2 Kronieken 7:14 zegt: “En Mijn volk,
over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht
zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden
vergeven, en hun land genezen.”
Als we onszelf nederig maken voor God, ons volledig overgeven aan Hem, brengen we
letterlijk Jakobus 5:16b tot leven. “Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.”
Doeltreffend en vurig betekent simpelweg om te bidden met passie en met de intentie dat er
iets zal gebeuren. Onze kinderen zijn van nature gepassioneerd, maar als we die passie voor
de dingen van God in hen niet ontwikkelen en een voorbeeld voor ze zijn, dan zullen ze, als ze
opgroeien, God vervangen door een passie voor dingen van deze wereld.
Notitie: Tabitha is getrouwd met Daniel, haar beste vriend en vertrouwenspersoon. Ze hebben een prachtige kleine
meid, Esther. Ze zijn benoemde missionarissen in de Republiek Georgië. Tabitha is bijna haar hele leven betrokken in
de bediening, dienend in vele bekwaamheden in een thuis missionarissen gemeente met haar vader en moeder en nu
in het missieveld met haar gezin.

Wat aan het Opwindende Gedeelte vooraf gaat…
Door Laurie Sims

“Wat is jouw geheim?” Heb je ooit verlangd deze vraag te stellen aan diegene,
bij wie elk gebed dat zij bidden lijkt beantwoord te worden? Misschien voel je
alsof je bidt en bidt, maar jouw vurige (enthousiaste) gebeden blijven
onbeantwoord. Ik voel je pijn mijn vriend(in). Je kunt misschien denken dat zij
een “koninklijke telefoon” bezitten en daarmee directe verbinding hebben met
God. Ik moet je vertellen, jouw verbinding met God kan net zo krachtig als die
van hun zijn. Dus wat is hun geheim? Laten we eens kijken naar
Jakobus 5:14-18
Jakobus vroeg: Is iemand krank onder u? Hij gaf ze de opdracht de ouderlingen tot zich te
roepen om te bidden en te zalven met olie in de Naam des Heeren. Hij ging door te zeggen dat
het gebed, geofferd in geloof, zieken zal doen herstellen en dat de Heere hem zal oprichten.
Als apostolische zijn we hier goed mee bekend, maar dan gaat het geschrift verder en zegt;
“en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.” Hmmm … er zal een
reden moeten waarom vergeving hier wordt genoemd, alhoewel we vaak over dit deel heen
springen zoals je over steentjes heen springt op de oppervlakte van het meer.
Dus laten we verder lezen om het sleutelonderdeel van wat ons hindert in onze gebeden te
vinden en waarom dit ingesloten was: In vers 16 lezen we: “Belijdt elkander de misdaden, en
bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt.” Wow. Daar is het – het sleutelonderdeel. We
moeten voorbereiden voordat we kunnen verwachten dat het andere gaat werken. Bekering
kan niet voorbij gegaan worden, maar in onze ongeduldigheid hebben we de neiging om er
voorbij te haasten om zo te komen tot het “opwindende gedeelte” dat ons verteld dat, “het
doeltreffende, (invloedrijke, gezaghebbende) vurige (enthousiaste) gebeden van een
rechtvaardig (deugdzaam) man veel baat (voordeelt) heeft”
Het antwoord wat we zoeken kan misschien wel hier aanwezig zijn. Als we werkelijk onze
gebeden beantwoord willen hebben, laten we dan eerst een kleine pauze nemen voor we tot
het enthousiaste gedeelte komen. We zijn onvolmaakte mensen, dus we falen vaak zonder de

bedoeling te hebben. Dit is waarom Christus voor ons gestorven is. Om voor te bereiden, laten
we eerst vergeving zoeken. Als we het goed maken met onze broeder of zuster en we
reiniging verkrijgen voor we gaan bidden, dan kunnen we misschien uitvinden dat we nu de
sleutel hebben om een paar van die vurige gebeden beantwoord te krijgen.
Notitie: Laurie is MaMaw voor 8 prachtige kleinkinderen, een gecertificeerde dienaar bij de UPCI, een voormalige
voorgangersvrouw, muzikant/zangeres en een medische bibliothecaris bij Kansas City University of Medicine en
Bioscience. Ze groeide op in Zuid Californië, maar verblijft nu in Kansas City, waar ze gelukkig de Apostolic
Lighthouse of Hamilton dient in Missouri samen met haar echtgenoot, eerwaarde Terry Sims

De Kracht van het Vroege Ochtend Gebed
Door Kim Haney
Uittreksel van het boek, For Women who are Called, by Women who Have Answered (Voor Vrouwen die
Geroepen zijn, door Vrouwen die Geantwoord Hebben)

Ik zal nooit de eerste keer dat ik gehoord heb vergeten. Als een jonge
twintigjarige net getrouwde bruid, mijn man en ik woonden bij zijn
ouders voor ongeveer zes maanden. Het was de vroege ochtenduren
terwijl de lucht nog steeds donker was, toen er het geluid van “OOOO”
door de ventilatoren van de bovenverdieping slaapkamer kwam en dit
me wakker schrok. Het was mijn schoonmoeder die aan het bidden was
in de vroege ochtenduren.
Ze vertelde me altijd, “Kim, als jij wilt dat God jou gebruikt, moet jij een elke-dagconsequent-gebedsleven ontwikkelen. Het is het meest belangrijke ding wat je ooit zou
kunnen doen.” In het tweede jaar van ons huwelijk begon mijn man grote
gezondheidsproblemen te krijgen. Het gewicht wat op mij kwam door erachter proberen
te komen hoe ik hier mee moest omgaan, dreef me naar de gebedskast. Gedurende deze
tijd begon ik te de kracht van vroege ochtendgebed te ontdekken en het veranderde
mijn leven.
Mannen en vrouwen die met God wandelden hadden elke dag een tijd en plaats om God
te ontmoeten. De Geschriften specificeren dat ze vroeg in de morgen baden.
Er zijn bepaalde kanalen en wegen in het geestelijke rijk. We kunnen of Gods gekozen
weg lopen of we kunnen onze eigen weg kiezen. Deze laatste is meestal het
gemakkelijkst voor ons vlees. Maar als we een connectie maken met Gods methode
zullen we vele gebeden beantwoord zien en krachtige dingen zullen in het rijk van de
Geest plaatsvinden. De Bijbel geeft ons inzicht in de activiteiten van de engelen in de
hemelse gewesten.
Jacob had een droom in de vroege ochtenduren en zag engelen oplopen en nederdalen,
naar de hemel gaan en weer terug naar de aarde keren om hun taken van de dag te
vervullen. Dit vertelt ons dat God poorten heeft; Hij zendt zijn hemelse gastheren.
We zien engelen Lot begeleiden, fysiek zijn vrouw en twee dochters bij de hand nemen
en hen uit Sodom leiden. Wanneer gebeurde dit? In de ochtend. Goddelijke
bescherming vindt plaats in de dageraad. (Genesis 19:15).
" En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor

het aangezicht des Heeren gestaan had" (Genesis 19:27).
Job stond vroeg in de morgen op om voor zijn kinderen te offeren, wat precies hetzelfde
zou zijn als bidden voor onze kinderen. (Job 1:5)
God vernietigt gevangenschap in de vroege ochtenduren. Mozes was door God
gezonden om Farao te confronteren, maar hij was niet vrij dit te doen op elk tijdstip van
de dag. Het was in de vroege ochtenduren. (Exodus 7:15)
David wist van de kracht van vroeg ochtendgebed (Psalm 5:3, Psalm 63:1).
Jezus zelf wist van het geestelijke geheim van vroeg ochtendgebed. “En des morgens
vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen
in een woeste plaats, en bad aldaar.” (Markus 1:35).
Denk je dat de Bijbel spreekt over vroeg ochtendgebed simpelweg om gaatjes op te
vullen? Absoluut niet! Jesaja 14;12 noemt Lucifer de “zoon van de ochtend.” Hij was
verworpen en verloor zijn plaats in de hemel, maar hij verloor nooit zijn natuur. Het is
nog steeds in zijn hart om ervoor te zorgen dat dingen zo verplaatst worden in onze
dagen, dat we zo druk worden dat we niet meer de kracht van het ochtendgebed
aanboren. Als we niet opstaan en bidden, verliezen we tijd om Hem te bezoeken en Zijn
zalving te ontvangen over onze activiteiten op die dag.
Er is een kracht die op jou zal rusten en een zalving die je zal volgen over de gehele dag
wanneer je in Gods methodes van vroeg ochtendgebed beweegt. Wandelen in de kracht
van de Geest komt van het aanboren in wat God heeft voor mij in mijn gebed. Probeer
het voor zes weken en zie hoe het jouw algehele wandel met God transformeert en
verandert. Hij verlangt er naar Zijn gemeente op te tillen in de dimensie van kracht,
sensitiviteit en autoriteit. Je zal nooit meer hetzelfde zijn.
Notitie: Kim is getrouwd met de liefde van haar leven, Nathaniel Haney. Ze is voorgangersvrouw en heeft de
leiding over de vrouwenbediening bij Christian Life Center. Ze heeft een Bachelor of Arts in Generale
Bediening bij Christian Life College en is nu een instructrice daar. Ze spreekt op verscheidene vrouwen
bijeenkomsten, heeft vier boeken geschreven en is een gecertificeerde dienaar bij de United Pentecostal
Church International – maar is “boven alles” een moeder van vijf kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 22.
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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, Perzisch, Tsjechisch, Chinees,
Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch, Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi,
en Georgisch. We hebben een tijdelijke Japanse vertaler; help ons alsjeblieft om een
permanente Japanse, 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!
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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 lokale 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 bijeenkomen
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.
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