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Geduld in Gebed 
Door Karen Hatcher 
 

Geduld komt niet vanzelf bij mij. Het is aangeleerd gedrag. Een van mijn vroegste herinneringen 
als kind is mijn vader die citeert uit Lukas 21:19, "Karen, 'Door uw volharding zult gij uw leven 
verkrijgen.'" 
  
De Bijbel is duidelijk; we moeten geduld hebben om de belofte te ontvangen. "Want gij hebt 
volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is (Hebr. 10:36). De 
Bijbel is duidelijk. De Bijbel is eveneens duidelijk dat verzoekingen helpen om geduld te leren 
krijgen "En niet alleen dat, maar we roemen in verzoekingen ook: wetende dat verzoekingen 
geduld bewerken; En geduld bevordert ervaring; en ervaring geeft hoop" (Romeinen 5:3-4). 
  
Wanneer ik mijn probleem aan Jezus geef, dan vertrouw ik op Hem. Geduldig zijn met God toont 
aan dat ik Hem vertrouw. Vertrouw ik erop dat God voor mijn situatie zorgt op de juiste manier en 
de juiste tijd? Wanneer ik het volledig loslaat en iets overgeef aan God, waarom zou ik me dan 
gestrest voelen en me zorgen maken? Me afvragen, misschien, maar geen zorgen maken! 
  
Soms maken onze kinderen verkeerde keuzes. Hoe  ver ze ook van God verwijderd zijn, zolang 
als ze adem hebben, moeten we bidden dat God doorgaat om hen op te wekken, om te leren gaan 
met, genade te laten zien, en hen gelegenheid te geven en mogelijkheden om tot inkeer te komen. 
Geef niet op. Wanneer wij zouden sterven voordat ons kind tot inkeer komt, onze gebeden zijn 
altijd in gedachten bij God (Hand. 10:4). Hij gaat nog steeds aan het werk wanneer er gebeden 
worden gebeden. 
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Vertrouw ik God met mijn kinderen? Wacht! Zijn het niet Zijn kinderen? Was het niet God die mij 
vertrouwde om ze op te voeden? Kan ik God genoeg vertrouwen om mijn opstandige kinderen aan 
Zijn voeten te leggen? Toen ze nog klein waren, huilden mijn kinderen om een kapot stuk 
speelgoed en verwachtten van mij dat ik het zou maken. Op het moment dat ze het aan mij 
hadden gegeven, waren ze in tranen, maar ze probeerden nooit om het terug te pakken of om 
boos te worden op mij terwijl ze aan het wachten waren. Waarom kan ik niet op die manier op God 
vertrouwen? Heeft God niet het heelal gemaakt? Heeft Hij niet de voedselomloop gemaakt? Heeft 
Hij niet overal aan gedacht toen Hij het menselijk lichaam creëerde? Waarom denk ik dat Hij mijn 
probleem niet aan kan? 
  
Heeft God niet geanticipeerd en een reddingsplan bedacht voordat er ook maar één nodig was? 
Heeft God niet gezorgd voor Zijn profeten toen zij vervolgd werden? Weet God het niet wanneer er 
een musje valt? Waarom denk ik dat Hij niks om mijn probleem geeft (I Petrus 5:7)? Ik weet 
misschien niet hoe of wanneer Hij zal antwoorden. Wat ik wel weet is dat God: 1 in controle is; 2) 
het beste met mij voor heeft; 3) antwoord zal geven; en 4) mij recht zal verschaffen. "Werp uw 
bekommernis op de Here, Hij zal voor uw zorgen; Hij zal nimmer toelaten, dat de rechtvaardige 
wankelt." (Psalm 55:23). 
  
  
Notitie: Karen (Bernard) Hatcher is opgegroeid in Zuid Korea met haar ouders die zendelingen zijn. Ze begon als 
zondagsschool lerares toen ze tien jaar was en met de kerk band toen ze zestien was. Zij en haar echtgenoot, Charles 
Hatcher, waren pastors tot aan hun pensioen in 2009. Karen heeft tegenwoordig een Better Mail Service en is heel actief in 
de stad Gonzales, Louisiana. The Hatchers nemen deel aan het Centro de Vida in Gonzales. 

  

Wees Geduldig in Gebed 
Door Anne Johnston 
 

 "Oefent ook gij geduld; sterkt uw harten: want de komst des Heren is nabij" (Jakobus 5:8). 
  
We leven in een wereld die alles direct wil ontvangen. Geen tijd om te koken meer, dus stop iets in 
de magnetron en het is onmiddellijk klaar. We kunnen niet wachten op het koffiezetapparaat om 
door te lopen, dus kant en klare koffie of gebruik een koffie pad. In het verkeer, gebruiken 
ongeduldige autobestuurders hun claxon als we niet de eerste seconde gas geven zodra het 
stoplicht groen is. Het doet er niet toe dat ze alleen maar naar de volgende benzine pomp of koffie 
bar gaan. 
  
Geduld is iets wat tegenwoordig maar weinig mensen hebben, en dit kan soms ons gebedsleven 
ook beïnvloeden. We komen bij God met een vraag en we willen onmiddellijk antwoord. We willen 
geen tijd nemen om op Hem te wachten en op Hem te vertrouwen zodat Hij ons Zijn weg kan laten 
zien of kan voorzien in die urgente nood die we hebben. Wanneer we niet meteen een antwoord 
krijgen, denken we dat God niet om ons geeft of dat Hij niet naar ons luistert. 
  
God gaf Abraham en Sarah een belofte dat ze een zoon zouden hebben en dat er vanuit he een 
grote natie zou ontstaan. Maar toen zij ouder werden zonder dit te zien gebeuren, werden zij 
ongeduldig en probeerden het op hun eigen manier uit te werken. Als gevolg daarvan, is Ismael 
geboren, maar hij was niet degene die God bedoeld had. In Zijn goede timing, is Isaac geboren. 
Wat een beter leven zou het voor hen allemaal geweest zijn, als ze gewoon geduldig op de Heer 
gewacht hadden. 
  
Toen Rebekka beviel van haar twee zonen, werd de profetie gegeven dat de oudste de jongste 
zou dienen. Jacob wilde niet wachten op het plan van God, en plande om het eerstgeboorterecht 
van zijn broer te stelen. Zijn moeder werd ook ongeduldig en plande voor Jacob een manier om de 



zegen van zijn vader te krijgen. Hoeveel beter zou het zijn geweest als ze geduldig hadden 
gewacht op de Heer om dingen uit te werken in plaats van om God op te jagen.   
  
Zo vaak, komen we naar God in gebed voor onze kinderen, vragen we aan Hem om ze veilig te 
houden en of Hij Zijn weg in hun levens wil gaan. Vaak drijven ze weg van de dingen die wij ze 
geleerd hebben, en we vragen ons af wat God aan het doen is. Het lijkt erop dat de duivel zijn 
uiterste best doet om ze zo ver mogelijk af te houden van het dienen van de Heer. We herinneren 
ons de dag dat we ze hebben opgedragen aan de Heer en we Hem hebben gevraagd om hen te 
redden, maar nu lijkt het alsof ze geen interesse hebben in de dingen van God. Blijf bidden. 
  
Jacobus 5:16 zegt, "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel" Als God jou een belofte heeft 
gegeven, blijf daar sterk in staan, wetende dat God de hemel en de aarde zal bewegen om dat te 
bereiken wat Hij heeft beloofd. 
  
  
Notitie: Anne Johnston is afgestudeerd aan UPBI (nu Northeast Christian College) in New Brunswick en de dochter van 
een voorganger die betrokken is geweest bij uiteenlopende aspecten van het verkondigen van het evangelie, gedurende 
de meeste tijd van haar leven. Anne gaat naar de West Island United Pentecostal Church in Pointe Claire, QC, en werkt 
met de King's Translators (vertalers). Ze is moeder van drie kinderen en grootmoeder van zes kleinkinderen. 

 
 

Falling in Love with Jesus 
Door Debby Sanford 
 

  
"Falling in love with Jesus, 
Falling in love with Jesus, 
Falling in love with Jesus, 
Is the best thing I've ever, ever done." 
(tekst van Jonathon Butler) 
  
Verliefd worden op Jezus is het antwoord op veel van onze moeilijkheden die we vaak ervaren in 
ons leven. Als we echt van Hem gaan houden, dan wordt Hij de focus van alles wat we doen. 
  
Toen ik verliefd werd op mijn man, werd hij de persoon waar ik de meeste tijd meer door wilde 
brengen. Hij is de eerste met wie ik belangrijk nieuws wil delen. Zijn mening is de meest 
waardevolle, en hij is degene waar ik naar toe ren als ik advies nodig heb of troost vanwege de 
stress van die dag. 
  
Wanneer we verliefd worden op Jezus, zoeken we gemeenschap en willen we tijd met Hem 
doorbrengen. Gebed is geen last, maar een voorrecht en een eer als we in de aanwezigheid 
komen van Degene waar onze ziel van houdt en naar verlangt. Gelijk een hert schreeuwt naar de 
waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden 
God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? (Psalm 42:1-2). Wanneer we 
echt van Hem houden, is gebed niet langer een verplicht onderdeel van onze dag – alleen maar 
een ander onderdeel op onze to-do list die we snel afwerken. Het wordt het hoogtepunt van onze 
dag – zelfs een houding en een instelling die we de hele dag met ons mee nemen. 
  
Wanneer we van Jezus gaan houden, dan doet Zijn mening er het meeste toe. We willen Hem 
graag behagen in onze levensstijl en keuzes. Het is geen last om toe te staan dat onze levens een 
weerspiegeling zijn van de voorschriften in Zijn woord. "Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn 



aangezicht; Ik zoek uw aangezicht HERE" (Psalm 27:8). Wanneer we van Hem houden, dan komt 
onze gehoorzaamheid aan Zijn woord werkelijk uit ons hart. 
  
Wanneer we van Jezus gaan houden, dan hebben we een directe connectie tot een macht en 
kracht als geen andere. "Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte. O HERE, mijn steenrots, mijn 
vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn 
burcht. Geloofd zij de HERE, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost" (Psalm 18:1-3). 
  
We willen deze liefde en deze kracht met andere mensen delen – vooral met onze kinderen. Als 
we voor hen bidden, laten we er dan zeker van zijn dat wij een voorbeeld zijn van hoe het van 
Jezus houden ons dagelijks leven beïnvloedt. Laat hen het enthousiasme zien, de vrede, de 
kracht, en de blijdschap die ontstaat door werkelijk van Hem te houden. Laat hen weten dat 
zonder twijfel “Verliefd worden op Jezus het beste is wat ik ooit heb gedaan." 
  
  
Notitie: Debby is de vrouw van een voorganger, moeder, oma, Ladies Ministries president, lerares, en nog vele andere 
dingen. Momenteel is ze betrokken bij hun levensavontuur om, samen met haar echtgenoot  Reverend Dale Sanford, een 
kerk te stichten in Clayton, New Mexico. 

  

Van de Uitgever 
God doet grote dingen! 

We hebben Facebook volgers in USA, Hong Kong, Filipijnen, Zweden, Griekenland, Colombia, Canada, Mexico, China, Kenia, 
Kroatië, Nederland, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, Zuid Afrika, Fiji, Australië, Oostenrijk, Cyprus, Maleisië, Pakistan, Italië, India, 

Frankrijk, Chile, Engeland, Ethiopië, Libanon, Trinidad, Tobago, Noorwegen, Honduras, Sri Lanka, Nieuw Zeeland, Solomon Islands, 

Haïti, Indonesië, Puapua New Guinee, Oeganda, Rwanda, Schotland, Denemarken, Zuid Korea, Nigeria, Bolivia, Turkije, Japan 
 

 

 

 

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

  

 
Beste Gebedsteamleider, 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 

 
 
  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
of verstuur een e-mailverzoek naar: :  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Deel deze informatie met uw gemeente, vrienden en familie. Bedankt voor uw deelname aan deze drijvende 
gebedsbediening en uw hulp in de bekendmaking van de gratis nieuwsbrief en Facebook pagina! 

 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life


Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 
Ladies Prayer International on Facebook 

  

Wie we zijn . . . Sinds 1999: Ladies Prayer Intl. is samengesteld uit vrouwen wereldwijd, die samenkomen op de eerste maandag 
van elke maand om gezamenlijk gericht te bidden voor onze kinderen en de kinderen van de lokale kerk en gemeenschap. 
Onze missie . . . We zijn toegewijd om deze generatie geestelijk toe te rusten en de generaties na deze generatie en de geestelijke 
restauratie van vorige generaties. 
 
Onze nood . . . Toegewijde vrouwen die samen willen komen op de eerste maandag van de maand in gefocust gebed voor hun 
kinderen. 
  
  
Drie prioriteiten van gebed... 

•     De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6). 

•     Dat ze het geloof aannemen op een leeftijd waarop ze deze beslissing kunnen nemen (I Joh. 2:25-28; Jakobus 1:25). 

•     Dat ze in de bediening van de Heer zullen werken (Mattheus 9:38). 

Text LinkUPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org 

t Link 

           

  

  

  
Zendingswerk dat we ondersteunen... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Kinderen leven in een omgeving die hen de mogelijkheid biedt om geestelijk, lichamelijk en emotioneel te groeien. 

NEW BEGINNINGS Zwangerschapszorg voor moeders die adoptie overwegen en het plaatsen van kinderen bij adoptie ouders. 

HAVEN OF HOPE Een programma voor meisjes van  13-16 jaar met gedrags- en emotionele problemen. 

LIGHTHOUSE RANCH voor JONGENS. Het helen van gebroken levens van tienerjongens. 
 

 
 

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://www.ladiesministries.org/


 

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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