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De Weg Terug
Door Mary Loudermilk

"Een zekere man had twee zonen." Zo begint de gelijkenis van Jezus die
wij ‘De verloren zoon’ noemen. De twee jongens lijken te verschillen van
karakter en interesses. De jongste zou wel de zwarte schaap van de familie
genoemd kunnen worden. Hij nam zijn deel van de familie erfenis en
vertrok, op zoek naar een goed leven. De oudere broer droeg het werk in
huis voort zoals gebruikelijk.
Wat is een verlorene, of beter vertaald, een roekeloze? Het woordenboek
definieert het als volgt: verkwisten van geld of goederen aan zinloze zaken,
buitenproportionele uitgavendrift. We gebruiken de term ook om iemand te omschrijven die
van God is afgekeerd, van de gemeente, een afvallige. Zij verkwisten hun geestelijke erfenis.
Velen van ons bidden voor een afvallige voor zijn of haar herstel in de familie van God. We
begrijpen mogelijk niet altijd hun beweegredenen voor hun vertrek – desillusie, pijn,
opgegeven geloof of misschien het aanlokken van de wereld – maar we verlangen ernaar om
ze terug te zien. Vaak is het enige wat we kunnen doen, bidden dat ze tot zichzelf komen ent
terugkeren.
Soms is de weg terug lang en eenzaam. Je kunt je voorstellen met welke emoties een afvallige
moet omgaan als hij terug keert. Schaamte, afkeer, vragen…’wat zal iedereen denken? Zullen
ze me terug accepteren? Zullen ze me negeren of op me neer kijken? Zullen ze me vergeven/
Hoor ik er wel bij?
Wanneer u bidt voor een afvallige, vraag God voor een specifiek schriftgedeelte dat u kunt

bidden of claimen voor uw geliefde. Hieronder zijn wat schriftgedeelten die u misschien kunt
gebruiken.
•
•
•
•
•

Dat hij tot zichzelf mag komen en erkennen dat hij terug moet komen (Lucas 15:1718).
Dat hij zich bekeert en afkeert van zijn zonden (Spreuken 28:13; Ezechiel 18:21; II
Cor. 7:10).
Dat hij Gods barmhartigheden herinnert (Psalm 34:18; Joel 2:13).
Dat hij geestelijke honger mag ondervinden (Matth. 5:6; Joh. 6:33-35).
Dat God de vreugde van zijn heil zal herstellen (Psalm 51:12).

De verloren zoon keerde niet direct terug naar zijn vaders huis. We weten niet hoe lang hij er
over deed in die afgedwaalde plek tot de wanhoop hem een stap huiswaarts liet maken. We
moeten doorzettingsvermogen ontwikkelen als het gaat om gebed en niet moe worden terwijl
we bidden en wachten (Gal 6:9). We moeten ons ook voorbereiden op liefdevol uitreiken, op
barmhartigheid en vergeving. Laten we hen in hun terugkeer tegemoetkomen en
verwelkomen.
"Maar toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem, en met innerlijke ontferming, rende hij, viel
om zijn nek en kuste hem" (Luke 15:20).
Notitie: Mary Loudermilk uit Hazelwood, Missouri, geniet van het lesgeven en onderwijzen uit het Woord van God, zij
is de gastschrijfster van het tijdschrift Reflections Magazine

Bidden voor Verlorenen
Door Carla Calhoun

Bijna iedereen met wie we spreken, kent iemand in hun leven die verloren
is.
Hier komen zoveel emoties bij kijken. Misschien ervaren we schuld,
boosheid, verdriet, schaamte of spijt als we hebben toegezien hoe ze
keer op keer dezelfde zonden begingen of voortdurend verkeerde keuzes
maakten. Het is niet moeilijk om bitter te worden. Toch moeten we
beseffen dat God meer van hen houdt dan wij doen.
Blijf bidden, ze rekenen op ons. Onthoud dat gebed als munitie is die
afgeschoten kan worden om de gevaren te breken die onze verlorenen bedreigen.
We mogen hopen op een terugkeer van onze kinderen uit het land van de vijand, God heeft ze
niet vergeten. Zijn plannen zijn niet geannuleerd omdat onze kinderen in een afvallige staat
verkeren. Jer. 31:16-17 belooft, "Weerhoud je stem van wenen, je ogen van tranen, want er is
loon voor je arbeid, luidt het woord des Heren, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand.
Ja er is hoop voor jullie toekomst, luidt het woord des Heren, de kinderen zullen naar hun
gebied terugkeren”.
Verwerp angst. Een acroniem voor angst is "vals bewijs wat echt lijkt." Het meest effectieve
wapen van de vijand is verleiding. Als wij satans leugen accepteren en aannemen dat ons kind
nooit verandert, dan zijn we gestrikt door één van de oudste trucjes, De vijand weet dat de tijd
kort is en hij draait overuren. Wees de ergste nachtmerrie van de duivel! "Gedenk de Heer,

groot en geweldig, en vecht voor uw broederen, uw zonen en dochter, uw vrouwen en uw huis"
(Neh. 4:14).
Omarm vreugde. Het is een vital wapen in de geestelijke oorlog van voorbeden die wij
strijden. Wanneer onze kinderen een pad kiezen wat haaks staat op hetgeen we hen geleerd
hebben, mogen we ons nog steeds verheugen in hetgeen Hij reeds volbracht heeft en wat Hij
gaat doen. Vreugde is niet gebaseerd op gevoerl. Nehemiah 8:10 verzekert, "De vreugde des
Heren is uw kracht."
Bid tegen twijfel. Twijfel stelt onze omstandigheden tussen ons en God terwijl geloof God
tussen ons en de omstandigheden in zet.
TWIJFEL= U - Omstandigheden - God
FAITH = U - God - Omstandigheden
Bouw een gebedsteam. Kies wat mensen die u vertrouwt en die u oprecht willen steunen.
Geef hen specifieke verzoeken, deel met hen beantwoordde gebeden en bedank hen.
Laat schuld en schaamte los. Laat het verlangen los om de schuld op uwzelf te leggen,
iemand anders of God voor wat er is gebeurd. Besef dat bezorgdheid niets kan veranderen,
niet voor u of voor hen. Werp uw bekommernissen op Hem.
Bid gericht en specifiek. Bid regelmatig voor bescherming van uw kinderen voor losbandige
seks, verslavingen, valse religies en andere vernietigende krachten. Bid voor bescherming
voor verleidingen, boosheid, mensen die kwaad doen, negtieve invloeden, satan en verkeerd
denekn. Vertrouw God dat hun slechte ervaringen ervoor kunnen zorgen dat hun ogen voor de
waarheid geopend worden en hen leidt tot wijzere beslissingen.
Onze grootste invloed op onze zonen en dochters is om Gods genade, Zijn waarheid en liefde
te reflecteren. Zolang onze kinderen leven, is er hoop. Houdt vast aan de hoop dat ze
terugkeren. Onthoud, God houdt meer van hen dan wij doen!
Notitie: Carla is getrouwd met Allan Calhoun fvoor 25 geweldige jaren. Zij hebben twee mooie dochters, Janessa (23)
en Amy(19). Zij zijn voorgangers in Barrie, Ontario voor 17 jaar, waren AIMers in Ierland voor twee jaar en zijn op dit
moment zendelingen in Nederland.

Blijf bidden voor de Verlorenen
Door Cathy Conn

De basale betekenis van verloren is verspilling. Het Bijbels verhaal van de
verloren zoon zegt dat hij alles verspilde wat hij had.
Die kleine baby die we vasthielden, verspilt nu zijn tijd ver weg van God.
Hoe kan dat? Het lijkt alsof de last van het omgaan met een verloren kind
soms bijna ondragelijk is.
.
Als moeder van een verlorene, moeten we leren omgaan met
schuldgevoelens, verdriet en een gevoel van falen. We ervaren diepe pijn als we onze
kinderen slechte keuzes zien maken, wetende dat ze zoveel verdriet met zich mee zullen
brengen. Het is moeilijk om toe te kijken en stil te blijven. Als we de klok konden terugzetten
naar de tijd dat we ze in slaap wiegden en hun kleine handjes vasthielden om ze van pijn af te
schermen. Dat zou onze ziel wat geruststellen.

Hoe bid je voor je weggelopen kind? Wat kunnen wij doen om verandering van koers te
brengen? Ten eerste zijn we zo gebroken en kapot dat we alleen maar kunnen huilen in
gebed. De pijn lijkt te groot.
De Bijbel zegt dat de verloren zoon alles opmaakte wat hij had en toen gebrek leed. Ik geloof
dat die zoon uiteindelijk besefte dat hij niets meer had en zich toen herinnerde wat was om in
zijn vaders huis te zijn. Dus we moeten beginnen te bidden dat de Heer de onze verlorenen
laat herinneren aan de tijden dat zij de geweldige, krachtige aanraking van God ervaarden.
Vraag de Heer, "Zodra de verlorenen op staan in de ochtend, laat hen denken aan de kostbare
momenten die ze hadden toen ze de zalving van de Heilige Geest ervaarden. Als ze ‘s nachts
gaan slapen, breng dan terug in gedachten de tijden die ze in vrede met God hebben
doorgebracht. Herinner ze aan de mooie vakanties en momenten rond de eettafel samen met
familie. Heer verwijder de pijn, genees hun bitterheid en laat ze tot zichzelf komen. Verwijder
de boosheid en vervang het voor vreugde. Verwijder de hardheid van hun hart en vervang het
voor zachtheid, Verwijder trots en geef nederigheid. Vernieuw de kennis van Uw Woord en
geef ze een liefde voor Uw Woord. Verwijder alles wat hen hindert om terug te komen naar U
Heer.”
De Bijbel zegt dat de vader de verloren zoon al van veraf aan zag komen. Zou het zo kunnen
zijn dat de vader nooit heeft opgegeven? Ik geloof dat wij met verwachting zouden moeten
uitkijken naar de terugkeer van onze verlorenen. Gods beloften falen niet. Los van wat uw
verloren kind doet, blijf van hem houden, zoals Jezus dat zou doen.
Een ding is zeker, stop nooit met bidden voor uw verloren kind. De vrouw die bij de
onrechtvaardige rechter bleef terugkomen, heeft gekregen waar ze om vroeg.
Notitie: Cathy Conn is getrouwd met Rev. Mike Conn, voorganger van The Apostolic Church of Topeka. Ze hebben
twee mooie dochters en twee knappe kleinzonen. Zij is ook president van Kansas Ladies Ministries.

Van de brievenbus
Zus. Akers,
Gegroet in de wonderbaarlijke naam van Jezus! Ik ben zo dankbaar om de nieuwsbrief in het
Spans te mogen ontvangen aangezien ik veel Spaanstalige vrienden heb die er door
gezegend worden.
Ik wil graag de nieuwsbrief in het Spaans ontvangen, beginnende bij de laatste brief. Ik wil de
brieven graag doorgeven.
Moge God uw zegenen en voorspoed geven in alles wat u doet in het Koninkrijk!
Judy Schreckhise, Zendeling

Van de redactie

God is doet machtige dingen! God opent vele deuren en deze
nieuwbrief 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.

Debbie Akers

Wilt u deze brief in één van de bovengenoemde talen ontvangen,
stuur uw verzoek dan naar: LadiesPrayerInternational@aol.com
en we voegen u graag toe aan de verzendlijst!
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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 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.
2.
3.

De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).
Dat ze op een verantwoordelijke leeftijd bezit van het geloof nemen (1 Johannes 2:25-28; Jakobus 1:25).
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 zijn.

See what's happening on our social sites:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-3734482|LadiesMinistries.org

