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Standvastig in gebed
Door Linda Poitras

"Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk
van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”
(1 Korinthe15:57-58).
Als volgelingen van Jezus, zouden we allemaal iets moeten weten over gebed...die geweldige
communicatie tussen ons en de geliefde van onze ziel. We hebben bekering ervaren (een paar keer), en we
waarderen het voorrecht om dagelijks tot onze beste vriend te spreken, wanneer we bidden en Hem onze zorgen
vertellen en Hem prijzen.
Maar “standvastig in gebed”...wat betekent dat? Volgens het Websters woordenboek, betekent “standvastig”:
stevig staand in positie, niet te verplaatsen; niet te veranderen, sterk in geloof, vastberaden, of trouw; erg
toegewijd of loyaal aan een persoon, geloof of zaak.” Hoe standvastig zijn wij als het gaat om gebed volgens deze
definitie?
Je staat voor een grote beslissing: “Zal ik gaan studeren? Waar?” “Is hij de juiste man om te daten of trouwen?”
“Moet ik me in de schulden steken voor deze auto?” “Moeten we verhuizen naar deze stad waar je een nieuwe
baan kunt krijgen?” “Is deze promotie goed voor mijn gezins- en geloofsleven?”
Al onze pogingen om deze levensvragen te beantwoorden vinden plaats in de slapeloze nachten waarin je piekert
en je zorgen maakt, ontelbare uren aan de telefoon, of dagen waarin je googelt en op Facebook bezig bent. We
praten over deze complexe problemen met vrienden, familie, en zelfs met geestelijk leiders, maar in onze gebeden
komt het maar in 2 zinnen aan bod.
In ieder van ons moet de loyaliteit en rotsvaste toewijding om gebed de topprioriteit te maken, waarop we onze
beslissingen baseren, geboren worden. Waarom? Omdat God om ons geeft, Hij ziet alles wat er in ons dagelijks
leven gebeurt, en Hij ons wil helpen met iedere beslissing en keuze. Te vaak hoort God een beetje van ons over

wat we hebben besloten en vragen wij Zijn goedkeuring NADAT we allang hebben besloten. God zou nooit iemand
moeten zijn die we alleen maar een beetje informeren over onze keuzes.
Paulus herinnerde ons eraan in 1 Korintiërs 15:57 dat onze overwinning door Jezus komt. Dat komt niet door Hem
te vertellen over de keuzes die we allang gemaakt hebben. Het komt wanneer we standvastig HEM op de eerste
plaats stellen. Praat met Hem over de keuzes die voor ons liggen. Hij weet het allang en Hij geeft echt om je. Zijn
antwoord is het best mogelijke antwoord. Zijn directie leidt ons op het pad dat het beste voor onze ziel is om te
volgen. Zijn liefde zal ons dichtbij houden en zal deze beslissing om “trouw in gebed te zijn” tot één van de meest
waardevolste beslissingen ooit gemaakt maken.
Noot: Linda Poitras is gezegend door getrouwd te zijn met Jim en de moeder van Melinda en Candra. Na 28 jaar als zendingswerker in Afrika,
heeft ze zich nu in St. Louis MO gevestigd, waar Jim de directeur is van Education/AIM for Global Missions. Ze nemen deel aan New Life in
Bridgeton waar Linda lesgeeft op de zondagsschool voor basisschoolkinderen en ze is de president van the Ladies Ministry voor de lokale kerk
die voor gegaan wordt door Aaron Batchelor.

Opgeven is geen optie!
Door Chrystal Wallace

"En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de
moed verliezen. (Lucas 18:1).
Alhoewel de dag begon als iedere andere dag, deze dag zou niet eindigen als iedere andere.
Zoals gewoonlijk, zou ze voor de rechter verschijnen...de rechter die geen respect had voor God of
mensen. Tot nu toe had hij haar compleet genegeerd, maar ze liet zich niet afschrikken. Ze had
gerechtigheid nodig en het is zijn baan om het mogelijk te maken.
Direct toen ze het bureau naderde waar hij zat, ze had haar mond nog nauwelijks opengedaan, voordat ze nog
een keer haar verzoek neerlegde, stak hij zijn hand op en stopte haar midden in een zin. Met boze ogen staarde hij
naar haar en met veel irritatie in zijn stem, brulde hij, “U weet wat voor soort rechter ik ben. Ik heb geen respect
voor God, en ik hou niet van mensen. Maar u maakt mij gek met uw dagelijkse verzoek. Ik geef u het recht waarna
u op zoek bent! Zaak gesloten!”
Wat zou er gebeurd zijn als deze vrouw die dag had besloten dat ze de rechter niet zou zien? Wat als ze
ontmoedigd zou zijn geweest door zijn gebrek aan reactie en opgegeven had? Wat als ze niet standvastig was
gebleven in haar doel en in haar verzoek? Ja, ze wist dat de rechter een onrechtvaardig man was, toch ergens
diep vanbinnen had ze geloof dat hij zou antwoorden. Ze had geen geloof in zijn karakter, maar ze had geloof in de
autoriteit van zijn positie als rechter.
Als een onrechtvaardig rechter weet hoe hij het verzoek van een standvastige vrouw moet honoreren, hoeveel te
meer zal onze hemelse Vader onze verzoeken tegemoetkomen als we standvastig blijven? Het karakter van onze
hemelse vader is compleet het tegenovergestelde van het karakter van deze rechter. God heeft aandacht voor
iedere roep om hulp van ons, bewogen met iedere nood die we hebben, en het is Zijn genoegen om te geven aan
Zijn kinderen.
Opgeven is geen optie. We moeten standvastig blijven, onwankelbaar en sterk in onze gebeden voor onze
kinderen en in het godsdienstige leven dat we onze kinderen voorleven. Ongeacht hoe ontmoedigd we ons voelen,
we kunnen ons niet laten leiden door onze gevoelens. We moeten doorgaan in geloof – geloof dat de
Rechtvaardige Rechter niet alleen onze verzoeken hoort, maar dat het Zijn goed genoegen is om onze verzoeken
tegemoet te komen. Onze gebeden zijn nooit tevergeefs!

Noot: Crystal Wallace is 34 jaar getrouwd met Kevin, de liefde van haar leven. Ze zijn ouders van twee prachtige dochters en schoonzonen, en

vinden het fantastisch om zich te bekommeren over de meest prachtige kleindochter van de wereld, Maleah. Crystal is een gecertificeerde
minister in de UPCI and is een geregistreerde christelijke counselor bij National Christian Counselors Association. Ze heeft gedurende haar
leven verschillende bedieningen gehad, maar haar passie is gewonde mensen les te geven en hen te bedienen/hulp te geven. Kevin en Crystal
zijn nieuw aangestelde zendingswerkers in Frankrijk.

Verander je perspectief...Kies vreugde
Door Shannon Trzcinski

Mijn negenjarige zoon, Isaiah, houdt van muziek. Ik bedoel dat hij er echt dol op is. We zijn een erg
muzikale familie, dus daar komt het eerlijk gezegd door. Hij houdt er ook van om op de iPad te
spelen. Eén app begint met een lied als het start. Hij houdt van dat lied. Hij start de app, luistert
naar het lied, sluit hem weer af, opent het weer – alleen om het lied steeds weer te luisteren.
Op een dag, nadat hij dat lied al een paar keer had geluisterd, dacht ik, “Ga nou maar gewoon dat
spelletje spelen”. Ik was er niet door gestoord, maar ik lette er wel op. Sommige mensen zouden er
echter erg gestoord door zijn. In een fractie van een seconde, dacht ik, “Isaiah zou doof zijn, maar hij is het niet! Hij
hoort de muziek!” Weet je, Isaiah was een prematuur geborene met 22 weken. Ons werd verteld, dat hij door zijn
vroege geboorte doof zou zijn en, alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg hij op een gegeven moment tijdens zijn
ziekenhuisopname, een behandeling met Lasix IV. Een bijwerking daarvan is gehoorverlies.
Dus, laten we nog een keer naar Isaiah kijken, met zijn iPad, steeds hetzelfde liedje spelend, nog een keer en nog
een keer. Iets wat zou irritant kan zijn, dat iemand gek zou kunnen maken, nu, denk ik, “Ja! Speel dat liedje!” Weet
je waarom? Omdat mijn zoon hoort! Wanneer ik nu dat liedje hoor spelen, brengt dat letterlijk een lach op mijn
gezicht en mijn hart loopt over van dankbaarheid.
Wat irriteert jou? Wat maakt je gek? Een echtgenoot die te hard kauwt? Een zoon die de hele tijd met een bal loopt
rond te dribbelen? Een collega die met zijn vingers op het bureau trommelt? Verkeer? Wat als je ervoor kiest om er
anders naar te kijken en draai die irritatie om in vreugde? Wanneer je je echtgenoot hoort kauwen, dan is dat dan
een geheugensteuntje dat hij/zij leeft en bij jou is. De bal die stuitert is een geheugensteuntje dat je zoon gezond
en sterk is. Je luide collega laat zien dat je een baan hebt. Omdat je een auto hebt, heb je het voorrecht om in dat
verkeer te rijden.
Wanneer we veranderen hoe we naar dingen kijken, verandert je perspectief. Die irritatie wordt een bron van
vreugde.
Zelfs als we niet een typisch positief persoon zijn, kunnen we hiervoor kiezen. Zelfs als we het niet voelen, kunnen
we dit kiezen.
De Bijbel vertelt ons om:
Ons in de Heer te verheugen (Filippenzen 4:4).
Altijd vrolijk te zijn (I Thessalonicenzen 5:16).
Schenk offers van vreugde (Psalmen 27:6).
Dit is het wonderlijke, wanneer we voor vreugde kiezen, dan verandert dat onze hele dag. Wanneer we vreugde
kiezen, dan zullen onze emoties volgen en beginnen we het ook te voelen. Die irritatie, die frustratie zal een bron
van vreugde worden, die een lach op je gezicht brengt, zelfs als we hetzelfde liedje al voor de honderdste keer
gehoord hebben die dag.

Maak vandaag een keuze om te kiezen voor vreugde.
Aantekening: Ingediend door Sandy Jordan

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip.

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.

Debbie Akers

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!

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: Ladies Prayer Inernationaal is samengesteld uit vrouwen
wereldwijd, die samenkomen op de eerste maandag van iedere maand om in gericht
gebed voor hun kinderen en de kinderen van de lokale kerk en samenleving zich te

verenigen.
Onze missie . . . We zijn begaan met het geestelijke behoud van deze generatie, maar nog verder dan dat, ook de geestelijke
restoratie van voorgaande generaties. Wat wij nodig hebben...Toegewijde vrouwen die zich bij ons willen voegen op de eerste
maandag van iedere maand en die gericht gebed willen bidden voor hun kinderen.
Drie prioriteiten van gebed...
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).
Dat ze mee gaan doen in de bediening voor de oogst van de Heer (Mattheüs 9:38).t Link

Ministeries die we ondersteunen...TUPELO CHILDREN'S MANSION
Kinderen leven in een omgeving met de kans om geestelijk, lichamelijk en emotioneel
te groeien.
NEW BEGINNINGS Zorg voor kraamvrouwen die adoptie overwegen en kind plaatsing
voor adoptie koppels.

HAVEN OF HOPE Een programma voor meisjes in de leeftijd van 13-16 met gedrags- en emotionele problemen
LIGHTHOUSE RANCH voor genezing van gekwetste en gebroken levens van tienerjongens.

Abonneert u zich op Reflections Magazine?
Deze tweemaandelijkse publicatie zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn bijbels en relevant
voor de hedendaagse apostolische vrouw. Meld je aan voor jezelf, een vriend of bestel er een
aantal voor je kerk.

Abonneer online!

