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Consistentie ... Hebben we het?
Door Jerolyn Kelley
Consistentie! Consistentie! Consistentie! Waarom hebben we dat
zo’n ‘auw’ woord later worden? We zijn consistent met eten,
slapen, zwemmen, en werken. Hopelijk zijn we ook consistent in
gemeentebezoek, het betalen van onze tienden, getuigen, en
andere christelijke disciplines.
Jammer genoeg vallen onze goede bedoelingen vaak langs de
weg als het om het leren bidden en dagelijkse devoties gaat, die
we aan onze kinderen willen door geven. Telkens weer bevinden we ons in een
staat van spijt en frustratie omdat we de zelfdiscipline ontbreken die we daar voor
nodig hebben.
Hoe kunnen we deze barrières die ons hinderen doorbreken? Er zijn geen snelle
of gemakkelijke oplossingen. De vijand van onze ziel wil ons op een omweg sturen
om consistente tijden van gebed met onze familie te voorkomen. Hij strooit

voortdurend schijnbaar geldige smoesjes in ons dagelijks leven om ons van het
familie gebed weg te houden. Het is een dagelijkse strijd.
We vonden de oprichting van een routine, terwijl onze kinderen nog jong waren,
van het grootste belang. Ik zag dat gezinnen die altijd haast hadden en meestal te
laat zijn, niet veel familietoewijdingstijd hadden. Het maakt me bezorgd te zien dat
ouders hun kinderen, zonder voor ze te bidden, naar school sturen en zonder een
tijd van gebed naar bed sturen. Waarom maken we tijd voor zoveel dagelijkse
activiteiten, maar maken we geen tijd om met onze kinderen te bidden? Als we het
Woord niet met onze kinderen delen is het net zo slecht als ze geen eten te geven.
Toen onze kinderen nog op school zaten, wisten ze dat ze elke ochtend om tien
over acht aangekleed en klaar voor school moesten zijn. Dat was wanneer we
allemaal, voordat ze naar school gingen, in de woonkamer verzameld waren om de
Bijbel te lezen en samen te bidden. Het werd een routine die door allerlei laatste
minuten dingen boordevol kon zijn, maar we maakten het een prioriteit en een
noodzakelijk punt op het ochtend agenda - net zo belangrijk als hun tanden te
poetsen, hun haar te kammen, en hun school spulletjes gepakt te hebben. De
toewijding duurde niet lang, maar het was consistent! We gebruikten goede
devotionele voor kinderen en dan baden we voor iemand in de gemeente, iemand
in onze familie, en een zendeling. We zorgden er ook voor dat we over onze
familie baden. Om twintig over acht waren ze klaar om naar school te gaan.
Het is ook van vitaal belang voor onze kinderen om bij de gebedsbediening van
onze gemeente betrokken te zijn. Dit kan een uitdaging voor peuters zijn, maar dit
is de tijd om ze te beginnen te leren dat de gebed bediening geen optie is. Als een
familie waren we altijd aanwezig en betrokken. Ik ben dankbaar dat onze beide
kinderen deze houding in hun volwassen leven hebben voortgezet.
Onthoud altijd, het is makkelijker om een kind te leiden dan een volwassene te
repareren. Mattheus 19:14 en Spreuken 22: 6 moeten onze gids zijn om onze
kinderen aan de Heer te brengen en ze te trainen. Laten we ze jong trainen om
consistent te zijn.
Opmerking: Jerolyn Kelley houdt van het zendingswerk in Noord-Europa te doen. Ze woont
in Glasgow, Schotland, en dankt God voor haar prachtige man, kinderen en kleinkinderen.
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De Mijlpalen van Consistent Gebed
Door Leah Seagraves
Een moeder kwam in tranen naar me toe. "Ik heb gebeden totdat
ik niet wist of ik nog meer kon bidden," zei ze. "Mijn dochter heeft
zich van God verwijderd, en het lijkt dat hoe meer ik bid, hoe
meer moeite ze krijgt, en hoe verder ze van God weg gaat. Ik heb
deze belasting zoveel jaren gedragen!" Ze keek me met droevige,
vermoeide ogen aan en vroeg: "Denkt u dat er nog enige hoop
voor haar is?" Ik deed mijn best om deze biddende moeder te
verzekeren dat er hoop is! We bespraken Galaten 6: 9: "Laten we
daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken
zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is."
Een paar weken later vroeg ze: "Waarom heeft mijn dochter nog niet aan het altaar
doorgebeden? Hoe lang moet ik wachten?" Toen we de situatie besproken,
besefte ze, in haar frustratie, had ze een aantal kleine, maar zeer belangrijke
stappen van bekering, die haar dochter genomen had, had gemist! Terwijl slechts
een paar maanden geleden elke vermelding van God of de gemeente zou
veroorzaakt hebben dat haar dochter zich verder af zou wenden, begon ze om
gebed te vragen over de specifieke problemen in haar leven. De moeder gaf toe
dat, omdat ze een dramatisch "ren naar het altaar" plan voor haar dochters
geestelijk herstel in haar gedachten had, ze de mijlpalen van berouw niet had
gezien. We openden de Bijbel en lazen: "Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van
u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemelen hoger zijn dan
de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten
hoger dan de uwe." (Jesaja 55: 8 -9).
Vaak zijn er nieuwe "overwinningsrapporten." Haar dochter vroeg om Bijbelstudie
boeken. Ze bidt en God beantwoordt haar gebeden. Ze stuurde dank aan de
gemeente dat ze voor haar bidden. Met ingang van dit schrijven, was ze nog niet
helemaal terug naar God gekeerd. Maar elke week zien we een volgende
overwinning, een klein stapje, en het belangrijkste, er zijn geen stappen achteruit!
Ze blijft vooruitgaan, en laat God in haar leven werken.
Als u ooit teleurstelling of frustratie in het bidden voor een verloren geliefde heeft
gevoeld, blijf bidden en zoek naar de mijlpalen. Vergeet niet, als ze zijn
teruggevallen, ze niet maar één stap achteruit gestapt zijn. Het was een pad die ze
naar beneden liepen, en één waar ze langs moeten terugreizen om de overwinning
te voltooien. Het 'pad' is misschien niet wat je hebt gepland voor die dierbare
verlossing, maar twijfel nooit, omdat je bidt, doet God het werk. Vraag God om u
de "kleine" overwinningen te laten zien. Ze zullen er zijn. Hij heeft ons de belofte in
Jakobus 5:16 gegeven: "Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar,
zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt,
heeft dat een geweldige uitwerking. "
Opmerking: Als de dochter van een predikant opgegroeid, en nu, als de vrouw van een predikant in
SeaTac, Washington, heeft Leah Seagraves door de jaren heen de vele wonderen van de restauratie
gezien, die God heeft uitgevoerd als we bidden, uit de weg stappen, en hem laten werken.
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Van de Redactie
God doet machtige dingengs! God opent vele deuren en
deze nieuwsbrief is nu in het Engels, Spaans, Frans, Duits,
Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Farsi,
Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch,
Roemeens, Italiaans en Noors beschikbaar. U kunt ons helpen
bidden voor een Poolse vertaler!

Debbie Akers

Wilt u een van de bovenstaande vertalingen ontvangen dan
kunt u verzoek sturen naar
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zullen blij zijn om u
aan onze mailinglist toe te voegen!
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Wie we zijn . . . Sinds 1999: bestaat Intl Dames Gebed uit dames het
wereldrond die 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 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...
1. De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).

2. Dat ze op een verantwoordelijke leeftijd eigenschap 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).
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Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S
MANSIONChildren live in an
environment with 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 with behavioral and
emotional issues.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen
boys.
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