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Zegevieren door Gebed
Door Wanda Fielder

Doordat ik vanaf mijn geboorte ben opgegroeid in de gemeente, heb ik altijd
Gods Woord als waarheid aangenomen maar vaak geleund op de gebeden
en het geloof van mijn ouders om mij staande te houden. Het is een
voorrecht, dit blinde geloof, maar er komt een tijd in ieders leven dat hij of
zij een persoonlijk bezit neemt van dit geloof. Vaak is er een periode van
crisis nodig om een persoonlijke relatie met de Heer met ijver te gaan
najagen.
Mijn zoektocht van geloof werd gerichter toen ik een ouder werd aangezien
ik vanaf dat moment de verantwoordelijkheid kreeg over iemand anders dan mijzelf. De
wetenschap dat je verantwoordelijkheid over iemand draagt, kan overweldigend zijn, maar ik
kende de perfecte bron en koos ervoor om Hem te zoeken voor leiding.

Vanwege mijn trouwe vraag voor leiding, verwachtte ik de bocht niet die zich later op de weg
voordeed.
Wanneer we kinderen in de vreze des Heren opvoeden vanaf het allereerste moment, dan
verwachten we niets anders dan een complete overgave van hun leven aan Hem. Toen onze
oudste zoon begon af te dwalen van de Heer, waren we totaal geschokt en rouwde we ten
diepste. Toen hij experimenteerde met wereldse zaken en afweek van de weg die wij verwacht
hadden voor hem, huilden we voor de Heer. Zeker kon dit niet gebeuren in ons Godvrezend
huis. Het was tijd om ons geloof op de proef te stellen.
Ik begon mij te richten op het Woord van God, het toe te passen op een heel persoonlijke manier
in onze situatie. I Johannes 5:14 en 15 belooft: “14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem
hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.
15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden
verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben." Ik wist dat het Gods wil was voor onze zoon dat
hij God zou dienen en daarom bad en claimde ik dat vers. I Petrus 5:7 is altijd een krachtsbron
voor mij geweest en ik gehoorzaamde dat bevel: " Werpt al uw bekommernis op Hem, want
Hij zorgt voor u."
In ons geloof toegenomen, baden en pleitten mijn man ik het bloed van Jezus over onze zoon.
Ik herinner me nog goed dat ik verklaarde dat Satan onze zoon niet zou krijgen terwijl ik op de
grond onder één van de kerkbanken lag. Terwijl ik het bloed van Jezus pleitte, claimde ik hem
voor de Heer en weigerde Gods beloften los te laten. Middels veel vasten en bidden ontvingen
we ons antwoord van de Heer. Hij keerde onze zoon om en gaf hem nieuw leven in Hem.
Dit gebeurde meer dan zeventien jaar geleden. Het ontroert me te zeggen dat onze zoon de
Heer trouw dient sinds die bekering. God heeft hem met een vrouw en kinderen gezegend die
ook voor de Heer leven. We zijn onmetelijk dankbaar.
U kunt overwinnend zijn door gebed. Geef nooit op.
Notitie: Wanda Fielder, stichter en eindredacteur van de website en nieuwsbrief Tealightful Inspirations, dient sinds kort
als Connections Director voor de UPCI Ladies Ministries. Ze is getrouwd met James Fielder en zij zijn voorganger
geweest in Portage, IN in de afgelopen 37 jaar. Ze is de gelukkige moeder van twee zonen, Brent en Bryan, en oma van
Maddi en Lincoln.

Zegevierend over afleidingen in Gebed
Door Liane Grant

Ons verlangen om zegevierend in gebed te zijn is soms gedwarsboomd, omdat
we moeilijkheden hebben als we omgaan met dingen die ons afleiden voordat
we beginnen aan en gedurende ons gebedstijd. Om te zegevieren betekent
overwinnend of succesvol zijn. We kunnen tijdsdruk overwinnen door tijd om
elke dag te bidden apart te zetten. Dan kunnen we succesvol zijn over de
afleidingen door onze focus op God te houden gedurende die special tijd.
Ironisch, soms komen de afleidingen van de kinderen die we liefhebben en
voor wie we bidden. Na de geboorte van elk van mijn drie zonen verlangde ik

naar tijd met God alleen. “O God, Gij zijt mijn God, Ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst
naar U; mijn vlees verlangt naar U” (Psalm 63:2) Maar het zag ernaar uit dat hoe vroeg ik ook
opstond, de baby zou wakker worden terwijl ik aan het bidden was. Wat een zegen was het toen
mijn man aanbood om elke dag een uurtje apart te zetten zodat hij tijd nam met de kinderen en
mij tijd gaf voor mijn persoonlijke devoties. Het was tenslotte in zijn belang een biddende vrouw
te hebben.
Susanna, moeder van de bekende predikanten John en Charles Wesley, had een unieke
oplossing voor ongestoord gebedstijd. Ook al voedde ze tien kinderen en was haar man vaak
afwezig. Susanna was toegewijd aan twee uur gebed per dag. Ze leerde haar kinderen dat
wanneer.
Als we werkelijk willen zegevieren in gebed, zullen we manieren vinden. Tegenwoordig, hebben
we naast onze kinderen e-mail, sms-berichtjes, Facebook notificaties en Twitter die schreeuwen
om onze gebedstijd te onderbreken. We kunnen deze elektronische afleidingen uitzetten om zo
te focussen in gebed, maar soms is het moeilijk om onze afleidende gedachten uit te zetten.
In de vroegere jaren van het huwelijk kreeg ik een geweldig advies van mijn pastors vrouw over
het omgaan met verleidingen gedurende bidden. Ze adviseerde ons dat we elke taak of
informatie die in onze gedachte kwam gedurende gebed zouden opschrijven in een notitieboek.
2 Korintiërs 10:5 spreekt over “dat we onze gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid
van Christus”. Door snel een notitie te maken konden we weer terug in gebed gaan zonder er
constant te denken; “Oh, dit moet ik na het bidden niet vergeten te doen”
Dus, zegevieren in gebed begint bij het overwinnen van zaken die ons gebedsleven hinderen.
We zullen overwinnend blijven als we afleidingen tijdens ons gebed te boven komen. Dan zullen
we ten volle in een positie zijn waarin we overwinnen door gebed. " En Gode zij dank, Die ons
allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle
plaatsen." (II Korintiërs 2:14).
Notitie: Liane en haar man Scott zijn carrière kerkplanters in Montreal, Quebec, onder het UPCI Metro Missions
programma. Liane dient als de Quebec Damesbediening president en is de grondlegger en opziener van The King's
Translators, een groep vrijwilligers die toegewijd is aan het beschikbaar stellen van apostolische literatuur in de Franse
taal. Zij is op dit moment bezig met haar doctoraal in onderzoek met deze vertaalgroep.

Zegevieren door de Kracht van Gebed
Door Tanya Harrod

" Hoor, o God! mijn stem in mijn geklaag; behoed mijn leven voor des vijands
schrik. " Psalm 64:1
Ik was gezegend door op te zijn gegroeid in een gezin wat zocht naar God, wist
hoe ze moest bidden, geloven en vertrouwen. In onze jeugd hebben we veel
dingen zien gebeuren door de kracht van gebed.
Toen ik acht jaar oud was, was ik in een wedstrijd met mijn zussen en
buurkinderen. We renden in de buurt om te zien wie de snelste was. Ik weet nog dat ik dacht “Ja,

ik ga winnen”. Het was juist op dat moment dat ik op de grond viel en dat mijn knie tot het bot toe
openscheurde. We waren zendelingen zonder verzekering. Mijn moeder wist niet beter dan voor
me te bidden en een verband om mijn knie aan te leggen. Binnen het uur was ik terug in de
wedstrijd. Mijn knie was volledig genezen op een kleine plek die ik tot op vandaag heb als
herinnering aan Gods beantwoorde gebed.
Vaak kunnen we zo druk in het leven zijn dat we geen oog hebben voor de geestelijke aanvallen
die ons tegemoet komen. Een paar weken geleden, toen ik onze achtjarige dochter instopte,
werd ze nerveus. Ik negeerde het, bad voor haar en legde haar in bed. De drie daaropvolgende
nachten warden haar vader en ik gefrustreerd omdat ze al de nachtrust van ons leek te roven en
niet alleen wilde slapen. Uiteindelijk op de vierde ochtend, tijdens het bidden, bedacht ik me dat
het een geest van angst was en niet alleen een ‘eng moment” wat kinderen weleens hebben.
Ik ben met Alaina gaan zitten en heb haar gevraagd waarom ze de bedtijd aan het uitstellen
was. Ze brak in tranen uit om te vertellen hoe bang ze was alleen in het donker en dat het veel te
stil om haar heen was. Toen wist ik dat ze aangevallen werd door een geest van angst. We
begonnen te bidden met haar en bonden de angst, bonden de leugens van Satan en bevrijdden
vrede over haar. We belden de voorganger die voor haar gedachten bad en samen hebben we
haar geleerd hoe ze het Woord van God kan bidden en Zijn beloften kan gebruiken. Het nam
nog drie nachten voordat het haar volledig met rust liet maar door gebed zegevieren we.
Alaina heeft nu persoonlijk geleerd hoe ze kan zegevieren door de kracht van gebed omdat God
haar vrede heeft gegeven en ze slaapt nu iedere nacht gezond. Los van de situatie die we
tegenkomen in onze gezinnen, het antwoord is gevonden in gebed.
" Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij
zullen u geworden. " (Marcus 11:24).
Notitie: Tanya Harrod is getrouwd met zendeling Nathan Harrod en gezegend om de moeder te zijn van Alaina en
Lincoln. The Harrods hebben de afgelopen dertien jaar in Spanje gediend en zijn voorganger over drie gemeentes in de
Catalonische Regio. Zij zijn bezig met uitbreiding. Ze geeft haar kinderen thuis les en probeert op elke plek in de
gemeente, waar hulp nodig is, betrokken te zijn (muziek, jeugd en lesgeven).
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Van de redactie

God doet grote dingen!
God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in Engels,
Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch,
Perzisch, Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch,
Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi, en Georgisch. We hebben
een tijdelijke Japanse vertaler; help ons alsjeblieft om een permanente
Japanse, Servische en Bulgaarse vertaler te vinden.
Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw verzoek alstublieft
naar LadiesPrayerInternational@aol.com en we zetten u graag op onze
email-lijst!
Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!

Debbie Akers

Ministry Links
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries
Ladies Prayer International on Facebook

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 lokale 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 bijeenkomen en gericht voor hun kinderen
bidden.

Drie prioriteiten waarvoor wij bidden...

•
•
•

De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6).
Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het geloof op een leeftijd waarop ze toerekeningsvatbaar
zijn (I Johannes 2:25-28; Jakobus 1:25) (I Johannes 2:25-28; Jacobus 1:25).
Dat ze mee gaan doen in de bediening voor de oogst van de Heer (Mattheüs 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.

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!

