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Vreugde voor Onderweg (In de Reis)
Door Adena Pedigo

Ik ben gezegend te zijn opgevoed door ouders die me geleerd hebben om de
grappige dingen in het leven te zien. Het lijkt alsof iedere nieuwe dag
omstandigheden zich presenteren die de mogelijkheid hebben om de
donkere, lelijkere, en nog veel meer pijnlijke kant van elke situatie of
gebeurtenis te laten zien. Maar mijn ouders hebben mij het besef bijgebracht
dat we altijd net zo goed een kans hebben om het goed, de plezierige, de helderde en lichtere
kant zien.
Mijn vader en moeder vertellen verhaal op verhaal over de grappige dingen die hen zijn
gebeurd of die ze langs hun levens tochten gezien hebben. Wat slechte situaties leken, kozen
mijn ouders in plaats daarvan ervoor om de humor erin te vinden.
Het leven kan soms hard zijn, maar de mogelijkheid om het goede, de vreugde, - en misschien
ook de humor - in een slechte situatie te vinden, kan zoveel veranderen in hoe we de moeilijke
dingen in het leven voelen en ermee omgaan.
Het leven is een reis, en het goede en slechte overkomt ons allemaal. De apostel Paulus
herinnert ons in Romeinen 8, dat als we stevig veilig in Gods liefdevolle hand blijven, de

omstandigheden alleen maar komen om ons te vormen en kneden, maar nooit om ons te
vernietigen.
“Een ding weten wij: Voor wie Hem zouden liefhebben laat God alles meewerken voor hun
bestwil, want Hij heeft een plan met hen.” (Romeinen 8:28).
Als we onze hoop niet verliezen, als we ons geloof niet verliezen, als we doorgaan met God
lief te hebben en op zoek zijn naar Zijn wil in het goede en het slechte, alle dingen ten goede
zullen medewerken. Slechts drie verzen later, geeft Paul een duidelijke reden om altijd de
goede kant van dingen te zien:
"Wat kunnen we hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie zal dan tegen ons
zijn?" (Romans 8:31).
Ik kan in elke situatie vreugde en vrede vinden, want God is voor mij, en geen wapen tegen mij
gevormd zal bloeien. Zelfs toen ik fouten maakte of het lijkt of er een wolk me inhaalt, kan ik
een betere weg vinden, want God werkt alles voor mijn bestwil.
Als dingen moeilijk, somber, en hopeloos lijken, wees trots en sta sterk. Blijf in Gods wil
gecentreerd en kies "vreugde voor de reis." Ik hou van dit lied die mijn man schreef met de titel
"Hoe Dan Ook, Wij Winnen." Het resultaat is waar het uiteindelijk om gaat, niet wat we
dagelijks tegen komen nog het proces. Vind de vreugde en hoop in elke omstandigheid. Of we
het in dit leven begrijpen of wanneer we het naar de hemel maken – op beide manieren
winnen we.
Mijn gebed is dat ik mijn kinderen zal leren, net zoals mijn ouders mij geleerd hebben, dat God
in elke situatie in controle is. Ik hoef me geen zorgen te maken. Zoek God en Zijn wil met heel
uw hart, in elke situatie altijd op zoek naar het goede. Kies vreugde voor uw reis.

"In het Koninkrijk Gods gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de rechtvaardigheid, de
vrede en de blijdschap van de Heilige Geest" (Romeinen 14:17).
Opmerking: Adena Pedigo is president van de Indiana Dames Bedieningen. Zij en haar man, Tim, zijn assistent
voorgangers van Calvary Tabernacle in Indianapolis, voorganger van Reverend Paul D. Mooney. Ze is met twee
kinderen gezegend, Maci en Georgeon Pedigo.

Vreugde Voor (In) de Reis
Door Sandy Jordan

Websters woordenboek definieert vreugde als 'een emotie van grote
blijdschap veroorzaakt door iets uitzonderlijk goed of bevredigend; Een
gevoel van groot geluk "
Mijn man en ik waren tien jaar getrouwd en hadden geen kinderen. God
zegende ons met een geadopteerde zoon, en toen we hem voor het eerst
uiteindelijk zag - krullig rossig blond haar - herinner Ik me de vreugdevolle

emotie die ik had. Ik vroeg de dame, 'Is hij van ons, echt van ons?' Ze zei: "Ja, hij is van u!"
Over vreugde gesproken! We waren dol enthousiast.

Twee en een half jaar later, kwam nogmaals een kleine jongen in ons huis, en we ervaarden
die vreugde weer. Hij had zo'n lief karakter, erg rustig en helemaal niet veeleisend. Toen twee
jaar later, werd een vijftien maanden oud meisje lid van onze familie. Wat een vreugde deze
drie kinderen in al onze levens gebracht heeft - onze ouders, onze families, onze gemeenten,
onze vrienden - en maakte onze reis compleet. Ik las een Chinees spreekwoord dat zegt: "Eén
vreugde jaagt honderd smarten weg," en ik kan mij daarmee verenigen. We voelden dat God
ons deze drie kinderen had gegeven en de herinneringen aan kinderloze jaren uitgewist heeft.
Ze groeiden op en trouwden. Toen ik mijn oudste zoons dochter, Kinzie, geboren zag worden,
huilde ik tranen van vreugde. Er gaat niets boven kleinkinderen! We bleven zeer dicht bij
elkaar door de jaren heen en toen ze acht jaar oud was, nam ik haar mee naar Ohio kamp
waar ze de Heilige Geest ontving. Ik kon met Jesaja delen toen hij in Jesaja 61:10 schreef:
"Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt! Want Hij heeft mij gekleed in
gewaden van heil en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een
bruidegom in zijn trouwpak of een bruid met haar sieraden.
De volgende januari, toen we op de conferentie “Because of the Times Times” waren, vroeg ik
haar overgrootmoeder om me te helpen bidden dat op een of andere manier Kinzie de
noodzaak zou voelen om zich te laten dopen. We hadden samen afgesproken dat we allebei
zouden bidden. De daaropvolgende januari, waren we weer in Louisiana en zouden een paar
dagen met Kinzie doorbrengen terwijl we daar waren. Ik vertelde haar moeder over haar
dopen. Enkele dagen later belde ze terug en zei Kinzie wilde zich laten dopen, ze wilde papa
de eer hebben om het te doen. God beantwoordt onze gebeden en we zagen haar n de
kostbare Naam van Jezus onder gaan, haar zonden weg gewassen. Psalm 95: 1 zegt: "Kom
laten we lofliederen zingen tot eer van de Hére; laten wij Hem loven, want Hij is de rots van
ons heil."
Ik zag een boek met de titel, "Vreugde in de Reis: Vreugde vinden in de alledaagse
momenten." Elke dag in onze reis van het leven, kunnen we "de emotie het grootste genot"
vinden - vreugde - en dit was zeker een van de grootste vreugden van mijn reis!

Opmerking: Sandy Jordan heeft voor het grootste deel van haar leven in Toledo, Ohio gewoond. Haar ouders, Fred
en Vera Kinzie waren dertig jaar voorgangers van First Apostolische Kerk. Zij en echtgenoot Mark Jordan werd daarna
voorgangers en dienden zij veertig jaar vóór ze onlangs afscheid namen als voorgangers. Broer Jordan is dient nog
altijd als Ohio District Superintendent. Ze reist met hem en past ook op haar kleinkinderen zo vaak als ze kan. Ze
wonen nog steeds de gemeente in Toledo bij en houden ervan daar deel uit te maken en nieuwe voorganger en zijn
vrouw, Kris en Jen Dillingham te helpen.

De Vreugde Van De Heer
Door Clara Brett

"Nu de godzaligheid met tevredenheid is een groot gewin" (I Timotheüs 6:
6). Het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook blij bent met alles
wat je hebt. (Het Boek)
Er was een tijd dat ik nooit gedacht zou hebben dat tevredenheid zo’n
strijd zou kunnen zijn. Drie kinderen later, voorganger zijn, en werken begrijp ik de strijd om de "tevredenheid." De valstrik van het depressieve
gevoel alsof ik niet naar ander mensen, en mijn eigen, onrealistische verwachtingen op kan
leven is gewoon te gemakkelijk om in te vallen.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat vierentwintig uur in een dag gewoon niet genoeg zijn om
alles te doen wat ik zou willen doen: bouwen van een kerk, de waarheid aan mijn volk
brengen, follow-up, lunchboxen pakken, luiers verschonen, kleren wassen, gebed, zijn vrouw,
adem, werken, leren, koken - en doe het allemaal weer opnieuw overweldigd.
Dus wat doe je als er niet genoeg uren zijn om slechts een klein deel van deze dingen een
beetje dicht bij het niveau en de manier waarop gedaan moet worden? Wat doe je als je je
overweldigt en onbekwaam voelt?
Er is slechts één perfect antwoord. Luister naar de zoete, geduldige, liefdevolle stem van mijn
Heer, Die mij roept van de waanzin die ik of anderen rondom mezelf creëren. Ik zoek een
moment in de ochtend om tot Hem uit te roepen en vraag Hem mijn dag te begeleiden. Geef
Hem de ‘moeten doen’, ‘eigenlijk zou moeten doen’ en de ‘zou willen doen” lijsten. Hoe meer ik
Zijn stem hoor, hoe beter ik ben in staat ben om mij te kunnen concentreren en te prioriteren.
Hoe meer ik op Zijn kracht vertrouw, hoe beter iets gedaan wordt.
God was niet van plan voor ons om over de dagelijkse dingen te piekeren. Hij was niet eens
van plan om ons over de moeilijke dingen te piekeren. "Mijn broeders, telt het voor grote
vreugde wanneer je in verschillende beproevingen valt" (Jakobus 1: 2 NBG). “Beste broeders,
is uw leven vol moeilijkheden verleidingen? Wees dan maar blij; want als de weg ruw is, kan
uw geduld groeien.” (Het Boek Jacobus 1:2-3) De reis van ons leven brengt ons door
verschillende proeven en testen van ons geloof. In ruil, produceren deze testen geduld in ons.

Ik begrijp dat de seizoenen veranderen en dit seizoen is op dit moment perfect en goed voor
mij. De reis van het leven verschuift en verandert. Op een dag zullen de kinderen volwassen
zijn en dingen zullen veranderen. Maar dit jaar is een geschenk van God, net als de
voorgaande jaren waren en de komende jaren zullen zijn. Vreugde voor de reis is afkomstig
van elke dag het leven met volle teugen te leven, omdat "de vreugde van de Heer is uw
kracht" (Nehemia 8:10). Het kan 02:00 ‘s nachts zijn en lakens verschonen voor een zieke
peuter of als mijn vijf jaar oude thuis van school komt en me vertelt dat hij zijn klasgenoot
leerde te bidden.

"Het is mijn verlangen dat God, Die ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal maken van
blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige
Geest. (Het Boek Romeinen 15:13)
Note: Clara Brett is de vrouw van een voorganger in haar vaderland van Denemarken. Ze is ook een moeder van drie
en een rechter. Ze probeert alles te doen wat nodig is zoals muziek, Zondag School en onderwijs.

Strijder van het Gebed
Door Jean Tir

Haar collega's noemde haar "Geregistreerde Verpleegster 'en' Kolonel
Potter"; Ik noemde haar "Mam" en "Strijder van het gebed." Als een
verpleegkundige, wist ze hoe ze bevelen moest geven, grafieken invullen en
beheren, en tedere, liefdevolle zorg te verlenen. Belangrijker nog, ze wist
hoe te bidden en op Gods antwoord te wachten. Ik herinner me een kritiek
moment in mijn leven toen Mam, de kenmerken van zowel verpleegkundige
en gebedsstrijder combinerend, me de belangrijkste principes van het gebed;
voorbereiding, en lof leerde.
Toen ik twaalf jaar oud was, lag ik een paar dagen herstellende in het ziekenhuis na mijn
tonsillectomie. Alles leek goed; maar mama had gebeden en het naar God geluisterd, die haar
in een droom had gewaarschuwd en liet zien dat ik een tweede keer naar de operatiekamer
moest te gaan. Natuurlijk maakte ze me niet bang door met mij vervolgens de informatie te
delen. In plaats daarvan, bleef mama bidden en op God vertrouwen. Ze stond op de belofte
van Gods Woord: "Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en
zorgt voor u." (1 Petrus 5: 7).

Hoewel de Strijder van het gebed God vertrouwd, de Verpleegster begreep dat bepaalde
preparaties moesten worden gemaakt. Moeder wist dat ze niet de hele tijd bij mij kon blijven en
mijn jongere zus alleen laten, ze huurde haar vriend, die een privé-verpleegster was om bij me
te blijven en in het ziekenhuis te overnachten. De Bijbel leert ons in Jakobus 2:26 dat "geloof
zonder werken is dood." geloof in God werd in moeders praktische voorbereidingen
geopenbaard. Toen mijn wondhechtingen braken, veroorzaakte dat een grote bloeding, maar
ik was niet alleen. God was bij mij, en een verpleegster was bij mij. Na de tweede operatie,
werd ik wakker om het zorgzame gezicht van mijn moeder te zien en haar troostende woorden
te horen "Jean, het gaat nu goed met je, lieverd."
Door haar acties en houding in het midden van de crisis, heeft mamma me geleerd dat de
waarde van het gebed en de voorbereiding door de kracht van lof wordt versterkt. Hoewel ze
de artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers die voor me zorgden dankte;
de hoogste lof was voor haar Heer Jezus Christus voorbehouden. De getuigenis deelde ze
met haar collega's over mijn operaties en aan hen bleek een liefdevolle en zorgzame Redder
die zich ook manifesteerde als Meester Genezer. Door het voorbeeld van haar moeder, leerde
een twaalf-jaar-oud kind om lof te geven aan een God die van haar hield en voor haar zorgde.

Hoewel Mam eerder dit jaar van dit leven naar de hemel ging, haar erfenis blijft achter. De
lessen die mijn moeder me leerde toen ik net twaalf jaar oud was, bieden vandaag nog steeds

kracht en uithoudingsvermogen in mijn leven als missionaris. Ik dank God voor mij een moeder
te geven die mij de onschatbare principes van het gebed, de voorbereiding en lof onderwezen.
Opmerking: Jean Tir is voor meer dan twintig jaar betrokken geweest bij missie werken in Slowakije, ze begonnen in
het kader van het AIM-programma, dat ontwikkelde tot aanstelling als Intermediate en carrière Missionaris. Zij en haar
man Steven Tir zijn nu aangesteld om zowel de naties van Slowakije en Servië te vertegenwoordigen. Jean houdt
ervan mensen te bereiken in Oost-Europa, vooral als een Dames Bedieningen leidster en als een Bijbelschool
instructeur.

Uit De Brievenbus
Moge de Heer u rijkelijk zegenen voor alles wat u doet voor dit zeer nodige
gebedsbedieningen. Het ver strekkend en een zegen voor zoveel wereldwijd. Heb een
gezegende week. -Dianna Tuttle, EME Ladies Ministries Coordinator

~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Lieve Zus Akers,
Groeten uit Libanon! Prijs de Heer voor 'Internationaal Dames Gebed Nieuwsbrief'!
Zegeningen, Zuster Mariann Starin, LPI Arabische vertaler

~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui viennent a point rencontrer mes multiples
question! j'étais sur le point de me laisser submergée par le doute et l'inquiétude. les partages
inspirants de nos sœurs viennent me rassurer et me redonner la force de continuer! Merci
sœur Cornnie,merci sœur Miriam, merci sœur Linda Que le Seigneur vous bénisse!
Vrij vertaald ... Hartelijk dank voor deze bemoedigende woorden die mijn vele vragen hebben
ontmoet! Ik was verdiept (overwelmd door) in twijfel en angst. Deze geïnspireerde artikelen
van onze zusters stellen me gerust en geven me vertrouwen om verder te gaan! Dank u zus
Cornnie, dank u wel zuster Miriam, dank u zus Linda Que Lord zegent u!

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

Van De Redaktie
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, Pools, Hindoe en Georgisch. We
hebben een tijdelijke vertaler voor Japanse.
U kunt ons helpen bidden voor Servische, Bulgaarse en Japanse vertalers.
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!
Debbie Akers

God is opening many doors and this newsletter is now available in English, Spanish, French, German,

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page!
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Wie we zijn . . . Since 1999: bestaat intl Dames Gebed uit dames het 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 verantwoordelijke 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)

Ministries we support...
TUPELO CHILDREN'S MANSION
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually,
physically and emotionally.
NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers 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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