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Leef In Zijn Aanwezigheid
Door Ronda Hurst

Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken
en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover
in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart
voor de Here. Colossenzen 3:16.
“

"Laat de hele aarde de HERE met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een
loflied" (Psalm 100:2).
Er is geen plek waar ik liever zou zijn dan in de aanwezigheid van de Heer. Te vaak verbannen
we Zijn aanwezigheid naar onze kerkgebouwen, en dat is één van de beste plaatsen om in Zijn
aanwezigheid te treden. Er gaat niets boven een eredienst met de heiligen van de
Allerhoogste.”

" Het orkest en het koor prezen en dankten de HERE eenstemmig; hun lofprijzing werd begeleid
door trompetgeschal, het gerinkel van cymbalen en het luide spel van de andere muzikanten;
allen prezen en dankten de HERE. Steeds weer herhaalden zij de woorden: "Hij is goed en Zijn
goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid." (2 Kronieken 5:13).
Ik heb echter geleerd dat waar en wanneer ik begin te psalmzingen, de aanwezigheid van de
Heer nabijkomt. "Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en
geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Here" (Efeziërs 5:19).
Ik herinner me toen ik opgroeide dat mijn moeder altijd aan het zingen was of we hadden goede
gospelmuziek in ons huis. Er was daar altijd vol vrede en vreugde. Als ik terugkijk, kan ik niet
anders dan geloven dat het veel te maken had met de aard van het constante zingen en de
muziek. Ik voedde mijn familie op dezelfde manier op, en ik hoor mijn volwassen kinderen nu
praten over hoe rustig ons huis was (en is). U kunt niet verkeerd gaan wanneer u de naam van
Jezus in uw huis door middel van gebed, het lezen van het Woord, en ook door lofliedjes
verhoogt.
Zelfs de wereld begrijpt dat zingen de geest opwekt. Als we gelukkig en blij zijn, zingen en
dansen we. Hoeveel te meer moeten we die momenten van vreugde en geluk naar prijs in de
aanwezigheid van onze kinderen brengen, zodat ze opgroeien te weten en geloven dat God de
bron van onze vreugde en kracht is.
Zing tot de Heer en laat Zijn aanwezigheid uw huis vullen!

Zoek De Eeuwigheid
Door Laurie Sims

Heeft u dat ook opgemerkt? Die verscholen ontevredenheid? In uw kinderen,
man, vrienden? Misschien voelt u het zelf ook? Rusteloos? Misplaatsts? “Iets”
verlangen. . . wat dat ook mag zijn! Een lange vakantie. Nieuwe jurk. Meer
Facebook likes. En u moet zich afvragen, "Wat gebeurt er hier?"
Het is zoiets als voor de koelkast te staan met de deur wijd open peinzend wat
voor zoete of zoute traktatie uw trek zal bevredigen! Soms heeft ons lichaam
geen eens honger, maar vaak hebben we gewoon dorst naar water.
Deze diepe trek is in ons wezen. Gods Geest beweegt duidelijk op onze wanhopige harten,
maar toch zo vaak hebben we het niet door wat het eigenlijk is. Zijn Geest trekt ons naar Zich
toe. God plaatst dit verlangen in onze harten en in Prediker onthult Hij de bron van dat
verlangen.
In Prediker 3:11 zegt Hij, " Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de
mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk (vanaf het eerste begin tot het absolute einde)
niet overzien…" Onze harten verlangen naar de dingen die eeuwige waarde hebben terwijl we
ondertussen krampachtig naar tijdelijke dingen hebben gezocht. En al dit rondrennen is
vermoeiend!
Ik heb goed nieuws. God roept ons dieper naar dingen die onze zielen werkelijk verlangen. –
roept ons naar de dingen die eeuwige waarde hebben.

Laat ons die roeping beantwoorden – beslis en geef er gevolg aan. Maak uw gebedstijd krachtig
in plaats van een regiem van wensen en verlangens. Laat het lied van uw hart gezalfd zijn en
vereer Hem er mee.
Mattheüs 6:33 vertelt ons “Geef God en Zijn Koninkrijk en rechtvaardigheid de hoogste plaats in
uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen”.
Zoek Hem eerst. Ga in Zijn aanwezigheid die eeuwig is en waar alle wereldse dingen die we
dachten dat we wilden oppervlakkig worden en dimmen in vergelijking met de heldere en mooie
dingen van God. Dit is wat we echt naar verlangd hebben en wat onze ware verlangens zijn.
"Mijn hele hart verlangt ernaar Uw wil te doen, mijn God. Uw wet is mijn leven. " (Psalm 40:9).
De dingen die we ooit gewenst hebben zijn in Zijn aanwezigheid veranderd, en we wensen nu
Zijn wegen en Zijn wil. Wij wensen voor Zijn genezende regen over ons heen te stromen en ons
van de stoffige ontevredenheid van onze geest te reinigen. Spoel de modderige druppels van
uitputting van die mooie regenboog achterna te rennen weg en breng ons naar Zijn Vrede terug.
Terug in Zijn tegenwoordigheid. Terug naar de plaats waar ons hart, onze ziel, onze geest, echt
naar verlangt om te zijn.
Ik denk dat het antwoord in Jezus is. Oh, kom opnieuw in Zijn aanwezigheid. Hij wacht daar op
u.
Opmerking: Laurie Sims, een erkende bediende met UPCI, is MaMaw (Oma) van acht prachtige kleinkinderen, vrouw
van ex-predikant, muzikant/zanger, en een medisch bibliothecaris aan de Kansas City Universiteit van Medicijnen en
Biowetenschappen. Ze groeide in Zuid-Californië op, maar woont nu in Kansas City en dient met blijdschap de
Apostolische Lighthouse van Hamilton, Missouri, met haar man dominee Terry Sims.

In Zijn Aanwezigheid
Door Erin Rodrigues

"Oh God, we leven echt in een tijd waar ik Uw wijsheid en richting hard nodig
heb om mijn kinderen te leren om U en Uw woord volledig te omarmen."
Toen kwam een geest van voorbede die het over nam, toen ik tijdens mijn
gebedstijd mezelf weer overwelmd vond met een gevoel van urgentie in de
geest om de harten en geesten van mijn twee jonge kinderen te
beschermen.

We leven in een tijd waar we de samenleving snel zien verkondigen dat wat
goed is verkeerd is, en wat slecht is goed is. Er zijn dagen geweest waar ik God vroeg, "Hoe kan
ik mijn kinderen hiertegen beschermen? Oh Jezus, hoe kan ik de onschuld van mijn kinderen
beschermen?" Ik vraag me soms af of het wel veilig is om mijn kinderen de voordeur uit te
sturen.
Terwijl we onze kinderen niet van de wereld kunnen verstoppen, kunnen we wel proactief zijn in
hun bescherming door gebed en richting. U en ik k unnen bidden. We kunnen ons in Zijn
tegenwoordigheid voeren. Als moeder heb ik de sleutel van bescherming voor onze kinderen

gevonden. Efeziërs 6:10-18 herinnert ons eraan dat we niet tegen vlees en bloed vechten. Dit is
een spiritueel gevecht, ja, we kunnen voor onze kinderen in de bres staan, voor wijsheid,
bescherming, vrede en kracht bidden.
I herinner me, toen ik klein was, dat mijn moeder zich in haar slaapkamer opsloot om te bidden.
Ik zat op de vloer buiten haar kamer en luisterde toen ze naar God uitriep voor haar vijf kinderen.
Er was troost in de wetenschap dat mamma voor ons in de tegenwoordigheid van God voor ons
in de bres stond. Ik voelde me veilig. Ik voelde me beschermd. Ik voelde me geliefd. God alleen
weet waar ik nu zou zijn, was het niet voor mijn biddende moeder.
Als ik aan goddelijke kinderen opvoeden en hun onschuld beschermen denk, komt Daniel in mijn
gedachten. Goddelijk karakter en principes waren in hem als kind geplaatst. Als een jonge
volwassene was hij omringd door een eigenzinnige cultuur en toch viel hij niet ten prooi aan
verleiding. De goddelijke waarden die hij als kind leerde had hem geleerd dat God centraal was
en dat God in controle was.
Als een moeder, komt mijn kracht en vrede als ik in Zijn aanwezigheid treed. Ik weet dat in het
midden van de spirituele stormen die vandaag de dag woeden, de Heer in controle is en Hij de
beschermer van mijn kinderen is.
Opmerking: Erin Rodrigues, dient samen met haar man en hun twee kinderen als missionarissen in Portugal. Ze zijn
voorgangers van een groeiende gemeente in het hoofdstad gebied van Lissabon waar ze mannen, vrouwen en families
voor het werk van God opleiden. Zus Rodrigues dient ook als Nationaal Dames president van UPC Portugal.

Kijk naar de 1-minuut durende Videoclip van de Internationale
Dames Gebed bedieningen.

Van de Redactie
God doet machtige dingen! God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is
nu beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees,
Russisch, Grieks, Arabisch, Farsi, Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars,
Tagalog, Indonesisch, Roemeens, Italiaans, Noors en Pools.
U kunt ons helpen bidden voor Servische, Bulgaarse en Japanse vertalers.

Debbie Akers

Als u een van de bovenstaande vertalingen ontvangen stuur aanvraag naar
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zullen blij zijn om u toe te voegen
aan onze mailinglijst zijn!

Uit De Brievenbus
> Goede Morgen Zus Akers! Rebecca heeft fantastisch werk geleverd met haar artikel! Ik ben dol op jonge mensen met
dat soort van passie en verlangen om voor God te w erken! Wat een verademing! Natuurlijk zijn alle van de Ladies Prayer
New sletter artikelen altijd gew eldig, ik geniet van ieder van hen en het feit dat deze nieuw sbrief kan w orden gedeeld in
zoveel talen is een zegen die ons allen bij elkaar brengt! Liefde in alle talen ... vloeiend gesproken hier! Ik hou van u mijn
lieve vriendin! -Laurie Sims
> lieve Sis. Liane Grant, Wow , Wow, Wow! Dit artikel kw am net op tijd. (Geloof in het Midden van Wanhoop, LPI
augustus 2016) Hartelijk dank! Het lezen van dit artikel hielp me w eer op de been, en ik begon God w eer te vertrouwen
en vergat niet om "Zijn beloften" te claimen. God doe een groot w erk in mij, zodat mijn komende dagen op een
gew eldige manier zullen veranderen.
U trouw in het verzenden van deze artikelen en het bijhouden van de dames bedieningen w ordt zeer gewaardeerd.
Met dank aan Zus Warren, Zus Harding en Zus Staring en laatst maar niet het minste Zus Akers :) God zegene u, lief s,
Jolie
> Aan God zij de glorie. Dank u voor met mij te bidden voor mijn zoon Anthony hij heeft hierna vier keer de gemeente
bezocht. Toch heeft hij noch niet een beslissing genomen, maar in de naam van Jezus zal hij dat doen, God is getrouw
en rechtvaardig Hij zal nooit op Zijn w oorden terugkeren. Veel zegeningen, Sarah Anderson-Murphy
> Lieve Zus Akers, Dank u w el voor het harde w erk dat u doet om deze prachtige nieuw sbrieven in elkaar te zetten. Ze
zijn bemoedigend en verheffend. Zou u het alstublieft ook naar mij in het Spaans kunnen sturen? Onze familie zijn
voorgangers van een Spaanse gemeente en ik w eet zeker dat ze echt zullen genieten van het lezen van deze grote
brieven in hun eigen taal. Dank u mevrouw ! God zegene u voor uw onbaatzuchtige werk! -Zus Adriana Camp
> Ik heb veel genoten van de artikelen van deze maand. En ze hadden ZO VEEL WAARHEID en van de verschillende
aspecten van w anhoop.
Ik ben blij om over uw kleindochter te horen: Ze lijkt een toegew ijde en w are dienstmaagd te w orden, Moge God haar
blijven behouden en haar machtig zegenen! Ik hou van u, Sandy Negron, Duitse vertaler voor LPI nieuw sbrief>
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Wie we zijn . . . Sinds 1999: bestaat int. Dames Gebed uit dames de wereldrond die
de eerste maandag van iedere maand bijeenkomen in gericht gebed voor hun
kinderen en de lokale gemeenten en 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. ...
De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).
Dat ze op een verantw oordelijke leeftijd eigenschap van het geloof nemen (1 Johannes 2:25-28; Jakobus
1:25).
Dat ze in de bediening treden van de oogst van de Heer (Mattheus 9:38).

Bedieningen die we ondersteunen ...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Kinderen levend in een milieu met mogelijkheden om
geestelijk, fysiek en emotioneel te kunnen groeien.
NEW BEGINNINGS Moederschapszorg voor moeders
die adoptie overw egen en plaatsing van kinderen bij
adoptieouders
HAVEN OF HOPE Een programma voor meidjes met
de leeftijd van 13-16 met gedrags- en emotionele
problemen.
LIGHTHOUSE RANCH Voor jongens; om gebroken en pijnlijke levens van tiener
jongens te genezen.
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