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De Bijbelmand voor Drukke Moeders
Door Melani Shock

Kort na de geboorte van mijn eerstgeborene, Kendra, en de geboorte van haar
broer Bradyn, besefte ik dat me één van de grootste levensuitdagingen
gegeven was; de uitdaging van het opvoeden van goddelijke kinderen in een
goddeloze wereld zodat ze volwassenen worden die van God houden, begrijpen
en geloven wat het Woord van God zegt en een partner kiezen die hetzelfde
geloof en inzicht deelt. Ik had snel door dat ik er tot over mijn oren in zat.
Waarden worden meer opgevangen dan aangeleerd. Als je wilt dat je kinderen
een waarde aanleren dan moet je die leven, je moet het begrijpen, je moet ervan overtuigd zijn
en je moet de methode kennen waarop je met kinderen communiceert om hen zo op juiste wijze
te laten vatten wat je hen leert. Sjonge, wat een uitdaging!
Het enige antwoord op dit ogenschijnlijke onoverkomelijke, overweldigende dilemma is gebed en
het Woord. In mijn menig kunnen we gebed niet scheiden van het Woord. Gebed is wij die
praten met God. Het Woord is God die praat tot ons. Het is een relatie. Er is geen krachtigere

manier om onze kinderen op te voeden dan middels gebed voor en met hen. En er is geen
krachtigere manier om te bidden voor onze kinderen dan gebeden die direct uit het eeuwige
Woord van God komen.
Hier zijn wat suggesties voor moeders die het moeilijk vinden om het Woord te studeren en
bidden gedurende een drukke, krankzinnige periode in het leven.
Zorg voor een mand op een belangrijke plek in je woning, daar waar je regelmatig bezig bent
(zoals de keuken). Het kan een mand, een schaal of iets dergelijks zijn.
Noem het Bijbelmand!
Schrijf een kaart voor iedere categorie, zoals de uitgeputte moeder, de dorre moeder, het
eigenzinnige kind, het disciplineren van je kind, de onverwachte zwangerschap enz. Geef titels
aan kaarten zoals dat voor jouw leven van belang is, waar je kracht, helderheid en leiding in
nodig hebt. Schrijf op deze kaarten zoveel Bijbelteksten als je kunt die een gebed voor deze
specifieke situatie bevatten.
Iedere keer dat je overweldigd bent, ga je naar je Bijbelmand. Kies een kaart die past bij de
huidige omstandigheden. Bid het Schriftgedeelte, niet eenmalig maar zo vaak als je nodig hebt
om Zijn aanwezigheid en Zijn vrede te ervaren.
Ga iedere morgen als EERSTE naar de Bijbelmand. Neem in de middag een kaart uit de mand
of zodra je van werk thuiskomt. Voordat je naar bed gaat, loop je langs de Bijbelmand en eet van
het Levende Brood.
Het werkt het beste door de hele tekst uit te schrijven op de kaarten. Schrijf zoveel teksten als
passen op de kaart en heb zoveel kaarten met verschillende onderwerpen als nodig. Dit zal je
dagen vullen met kracht en het leert je kinderen ook door het voorbeeld wat je geeft, hoe zij
kunnen vertrouwen op het Woord door Gods wil voor hun leven te bidden.
In plaats van hen bevattelijk te maken voor je frustraties, laat hen bevattelijk zijn voor je
vertrouwen in het bidden van Schriftgedeeltes voor iedere nood.
Notitie: Melani Shock komt uit Alexandria, Louisiana en vindt het het fijnst als ze in dezelfde ruimte is met haar man,
Terry, haar twee kinderen, Kendra en Bradyn en haar schnauzer, Roxy. Als coördinatoren van Leadership Development
International voor de UPCI reizen zij en haar man fulltime om leiderschap en pastorale ontwikkeling te leren in NoordAmerika en wereldwijd.

Leer ons te bidden
Door Barbara Hilderbrand

De muur naderend, dacht ik wat te horen. Een kreun dat leek te komen vanuit de
stenen. Deze zekere gedempte plaats en heilig waar de vurig toegewijde waren
samengekomen was heel dicht bij de plek waar Jezus gezegd heeft, “En Hij,
antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen
haast roepen zullen.” (Lucas 19:40)
Wat ik hoorde natuurlijk, kwam vanuit de kelen van de paar honderd met sjaal beklede Joden,

welke stem gaven aan de stenen van de Westerse Muur in Jeruzalem die nacht. Het was een
hartroerend gezicht. Letterlijk. Mannen en jongens aan een kant van de muur en vrouwen en
meisjes aan de andere kant van de muur, alle gezichten gericht naar de muur. Allemaal
huppelend, slingerend, lopend, knikkend terwijl ze hun gebeden uitstorten aan de Almachtige.
Precies zoals Joden al eeuwen hebben gebeden. Onze tourgroep had maar een paar minuten
om te blijven hangen, dus wilde ik dat mijn gebeden daar mijn beste, mijn hoogste, mijn meest
welbespraakte zouden zijn. “Here Jezus, leer MIJ te bidden - HIER”
" En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van
Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen
geleerd heeft. "(Lukas 11:1).
Iets drong tot me door terwijl mijn blik naar de andere biddenden om heen ging die nacht. Deze
waren voornamelijk Joden. Als er iets is wat een observerende Jood leert op een hele vroege
leeftijd, dan is dat hoe ze moeten bidden. Jodendom is altijd een religie geweest van het huis.
Bidden is een fundamenteel element van hun vroegste training – zeker voor de jongens. Voor
talloze generaties is het jongste Joodse kind geleerd de woorden te fluisteren “Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai echod" voordat hij ook maar iets anders leert.
Hoe komt het dan dat twaalf – zeker te weten goed opgevoede Joodse jongens – vroegen aan
hun rabbi, Jezus, hun te leren bidden? Zeker, voordat ze leerde te vissen, netten te maken of
belastinggeld te tellen, zouden ze hebben geleerd om te bidden!
" Leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft."
Zoals iedere goed rabbi, zou Johannes hun geleid hebben om de woorden van de geschriften te
bidden. Hun gewoonte was niet alleen de woorden te bidden van de Torah en de Tehillim
(Psalmen), maar ze hadden waarschijnlijk ook een groot deel van dit gememoriseerd. “Wie slim
is zal zijn gebeden onderwerpen zoals Koning David” was een van hun leringen.
In een reactie op hun verzoek leidde Jezus hun direct in wat voor hun misschien eruitzag als een
nieuwe manier van bidden. In plaats van herhalende voordrachten, leerde Hij hen te bidden met
woorden direct vanuit hun hart. Jezus gaf hen niet weer een ander gegenereerd gebed om te
onthouden; veeleer bemoedigde Hij hen om simpelweg te bidden door hun persoonlijke en
hedendaagse omstandigheden. “Vader geef ons heden ons dagelijks brood – vergeef ons –
bevrijd ons.” Niet zozeer een formule van hoe we, of waar we naar, of wanneer we moeten
bidden. Jezus leerde ze simpelweg TE bidden. Om spontaan prijs, dank, voorbeden en
verzoeken van de dag, toe te voegen. Elke dag. Jezus, leer ons simpelweg TE bidden.
Notitie: Barbara Hilderbrand woont en werkt in Waussau, Wisconsin. Ze is Wisconsin District Ladies Ministries president,
en ze dient de Lighthouse Pentecostal Church, waar haar man Derrald voorganger is.

Leer door voorbeeld
Door Fanny Cooney

Onze zoon Jaylon is meertalig, door Engels en Frans te spreken. Vanaf
zijn geboorte heb ik met hem gesproken in het Frans zodat hij met zijn
familie in Frankrijk kon communiceren.
Ik heb ook in het Frans gebeden met hem, omdat het makkelijker is voor
mij. Dit kreeg als resultaat dat ook hij ook in het Frans ging bidden, niet
alleen thuis, maar ook in de kerk. Tot een paar maanden geleden, was
gebed min of meer een herhaling van hetzelfde, bijna volledig uit het hoofd
opgezegd en men zou kunnen denken, zonder enige overtuiging.
Afgelopen kerst konden we wat tijd besteden met onze familie. Voor onze tijd van gebed
namen Jaylon en zijn nichten/neven beurten om te bidden.
Een paar weken nadat we naar huis in Noord-Ierland waren gegaan, begon Jaylon af te
dwalen van zijn “opgezegde” gebed en te bidden vanuit zijn hart voor de mensen om hem
heen, vrienden die worstelden met school, kerkleden, etc. Ik realiseerde me die avond en
elke avond sinds de terugkeer van het familiebezoek, hoe invloedrijk die gebeden van zijn
neven/nichten waren in zijn leven. Zijn neven/nichten zijn ouder dan hij is; en ook al vroeg
hij hen niet hem dit te leren, hij volgde hun voorbeeld.
De discipelen waren allemaal samen toen Jezus aan het bidden was. Terwijl ze Hem
hoorde, vroegen zij, “Heere, leer ons ook zo te bidden” (Lukas 11:1)
Ook al is tijd besteden in helemaal alleen te bidden essentieel, gezamenlijk gebed is net
zo belangrijk. Ik heb persoonlijk geleerd hoe ik mijn gebeden kan uitbreiden van andere
gebeden tijdens de bidstonden. We leren van elkaar, door te luisteren hoe verzoekingen
en smekingen worden gemaakt voor specifieke noden.
Nee, onze gebeden hoeven niet lux en uitgebreid te zijn, maar als we groeien in onze
relatie met God, zouden onze gebeden niet hetzelfde moet blijven als toen we voor het
eerst begonnen met bidden.
We moeten bidden voor onze kinderen, maar ook bidden met onze kinderen. Laat ze jou
herhalen vanaf een vroege leeftijd. Neem ze mee naar bidstonden. Jouw gebeden en de
gebeden van anderen zullen hun beste leraren zijn.
"Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en
met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En
gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op
den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat
" (Deuteronomium 6: 5-7).
Notitie: Fanny Cooney was geboren en opgevoed in Frankrijk. Samen met haar man Joe en hun zoon Jaylon
dienen zij als zendelingen in Ierland.
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Van de redactie
God doet grote dingen!
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Help ons alsjeblieft om een permanente Servische en Bulgaarse vertaler te vinden. Als u
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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 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)

Bedieningen die we ondersteunen...
TUPELO Weeshuis Kinderen leven in een omgeving waar ze de mogelijkheid
hebben om geestelijk, lichamelijk en emotioneel te groeien.
NEW BEGINNINGS Moederschapstraining voor moeders die adoptie
overwegen.
HAVEN OF HOPE Een programma voor meiden van 13-16 met gedrags- en
emotionele problematieken.
LIGHTHOUSE RANCH voor jongens die genezing nodig hebben van innerlijke
beschadigingen.
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