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Wat is gebed?
Door Joy Haney

Het moet haast wel dat God gebed heel belangrijk vindt. Hij verzamelt in
de hemel alle gebeden die je ooit hebt gebeden. “En toen het de boekrol
nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het
Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit
zijn de gebeden der heiligen” (Openbaring 5:8). Merk op dat Hij ze niet
in goedkope bakken plaatst. De gebeden van de heiligen zijn kostbaar
voor Hem. Hij bewaart ze in een gouden container. Hij hoort niet alleen
onze gebeden, maar Hij bewaart ze voor eeuwig.
Ons wordt gezegd om te “Bidden zonder ophouden” (I Tessalonicenzen 5:17). We
houden van de schriftgedeeltes die ons vertellen dat God in al onze noden zal voorzien
en we halen ze vaak aan en leven erbij. Soms negeren we de teksten die ons vertellen
om te bidden. We negeren ze simpelweg door ze niet te gehoorzamen. En dan
verwonderen we ons waarom we niet de overwinning hebben of waarom we geen
opwekking hebben.
Gebed is levensveranderend. Gebed is zuiverend. Gebed zorgt ervoor dat we omhoog
kijken. Gebed is vragen en ontvangen. Gebed is het antwoord voor alle dingen omdat
God antwoordt op gebed. Gebed is God aanraken.

Gebed is vreugde... Psalm 16:11
Gebed is vrede... Matthew 11:28-30
Gebed is inspiratie... Job 32:8
Gebed is kracht... Handelingen 4:31
Gebed wordt beloond... I Petrus 2:12
Gebed is reinigend... Jesaja 6
Gebed is helend... II Kronieken 7:14
Gebed is energie...Handelingen 17:28
Gebed geeft hoop...Markus 9:29
Gebeden worden voor eeuwig bewaard...Openbaring 5:8
Gebed geeft vertrouwen...I Johannes 5:14
Uit When Ye Pray door Joy Haney. Met toestemming van de auteur.
Notitie Joy Haney is de vrouw van de latere Bishop Kenneth F. Haney, voormalig General Superintendent van
de UPCI. Ze is moeder van vijf kinderen, en grootmoeder van tien kinderen. Ze heeft veel gereisd als
spreekster wereldwijd op retraites en gebedsconferenties en ze heeft zo'n 40 boeken geschreven.

Gebeds strijd
Door Mary Catherine Beek

Wanneer ik aan een strijd denk, dan denk ik aan de oude Japanse
strijders die zo toegewijd waren en toch wild en dapper. Door de hele
geschiedenis heen hebben veel culturen hun eigen type strijder
geproduceerd, elk van hen claimt de beste en de moedigste te zijn.
Allemaal volgen ze één of andere eer code en de rituelen die ze volgen
maakt hen een betere strijder.
In Deuteronomium 20:1 zien we Mozes de kinderen van Israël bemoedigen. "Wanneer
gij ten strijde trekt tegen uw vijanden, en gij ziet paarden en wagens: een volk talrijker
dan gij – dan zult gij daarvoor niet vrezen, want de HERE, uw God, is met u, die u uit
het land Egypte heeft gevoerd.”
Vandaag, hebben we misschien geen paarden en strijdwagens die achter ons aanzitten,
maar we worden wel geconfronteerd met echte strijd. Iemands strijd kan zijn dat zonden
uit het verleden maar blijven zeuren. Sommige mensen voelen zich onzeker over hun
wandel met God. Anderen worstelen gewoon met de dagelijkse beslommeringen van
het gezinsleven. Het zijn allemaal echte gevechten waar we dag in dag uit mee
geconfronteerd worden. We moeten onszelf als strijders zien – sterk, moedig, zonder
angst en gedisciplineerd in gebed.
"Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt onder mij nederbukken, die
tegen mij opstonden”.
Voel je dat je kracht je heeft verlaten, of dat de grond onder je voeten wegzinkt omdat
het ontbreekt aan toewijding in jouw leven? Onthoud, God heeft allang aktie genomen
met betrekking tot degenen die tegen ons ten strijde trekken. Wanneer ons gebedsleven

consistent is zoals dat van een strijder, dan hebben we niets te vrezen. Iedere dag
zouden we wakker moeten worden met de mindset van een koningskind om de wil van
God over onze levens en familie te bidden.
"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de
wereld overwint, namelijk ons geloof. Dit schriftgedeelte bemoedigt mij. Als een
wedergeboren christen, heeft God me al beloofd dat we overwinnaars zijn. Dit betekent
dat we onze zwakheden moeten overwinnen. Zwakheden kunnen ons verslaan – of
kunnen door gebed worden verslagen.
Strijders uit de Oudheid waren niet altijd betrokken bij een veldslag. Ze waren echter
wel, hoe dan ook, constant in hun rituelen en overtuigingen. Ze trainden elke dag,
waarbij ze op religieuze wijze een routine volgden wanneer ze niet in een gevecht
vochten. We zijn misschien ook niet iedere dag in een gevecht betrokken, maar we
moeten consequent zijn in ons gebed om onze relatie met God op te bouwen en sterker
en sterker te maken. We kunnen niet zomaar naar God rennen wanneer een situatie
zich opdoet. Het is belangrijk dat we in intieme communicatie blijven om geestelijk allert
te blijven.
Hier zijn een paar dingen die mij hebben geholpen om meer consequent te worden in
mijn gebedsleven.

•

Benoem een gebedsruimte.

•

Kies een specifieke gebedstijd (dit kan veranderen).

•

Houd een gebedsdagboek bij.

•

Gebruik een lijst met specifieke gebedsnoden (gebedskalender, lokaal, district,
wereldwijde noden).

•

Begin en eindig altijd met het prijzen van God.

Wanneer je deze structuur in je leven hebt, vertel het tegen je familie. Betrek je
echtgenoot en je kinderen in je gebedsleven. Dit zal je kinderen bemoedigen om hun
eigen gebedsleven te ontwikkelen. Dit heeft onze kinderen geholpen om de kracht van
hun gebeden te leren kennen en begrijpen.
Bij alles wat je doet zoek iets dat je helpt om je te verbinden aan gebed, zodat je in
doelbewust gebed getrokken wordt. Het zal invloed hebben op je familie, je leven,en de
toekomst.
Notitie: Mary Catherine Beek is de vrouw van een missionaris in het Verenigd Koningkrijk en Kanaal eilanden.
Getrouwd met James Beek, ze heeft twee kostbare dochters, Cayla en Alexa. De afgelopen negen jaar is
Mary betrokken geweest bij verschillende jeugdbedieningen, huwelijksseminars, vrouwenbedieningen, muziek
en leidserschaps seminars, en boven alles is zij echtgenote en moeder.

De impact van het bidden voor onze kinderen
Door Sharon Turpin

Het was een hete nacht in augustus toen hij geboren werd. Het waren
negen lange maanden geweest, en ik kon niet wachten om hem eindelijk
te ontmoeten. Je kunt je voorstellen hoe ik schrok en hoe ontzet ik was
toen de dokter ons informeerde dat onze baby, Dustin, spina bifida had.
Spina bifida treedt op wanneer de botten van de ruggengraat niet goed
genoeg om het ruggenmerg sluiten. Alhoewel ik niet veel wist van dit type
geboorte afwijking, ik wist dat het geen goed nieuws was.
Niet wetende of Dustin de nacht zou halen, riepen we onmiddellijk de gebedsstrijders in.
Jacobus 5:14 vertelt ons om een beroep te doen op de ouderlingen van de kerk. Er
werd voorbede gedaan voor Dustin en God nam de controle.
Wandelend in geloof en levend op gebed, kwamen we de eerste paar beproevende
jaren door. Vele wonderen kwamen met tijd, zoals God me beloofd had. Dustin groeide
op tot een intelligente kleine jongen.
In het begin van zijn leven, was er een speciale band die ontstond tussen Dustin en
mijn zusters man, Danny. Door de vele uren die zij samen doorbrachten ontstond een
sterke liefde die alleen maar groeide naarmate de tijd verstreek. Ze groeiden erg naar
elkaar toe die paar jaar.
Niet wetende welke impact Dustin op Danny's leven had, verraste het mij toen hij Danny
overtuigde om naar een opwekkingsdienst te gaan. Wat daarna gebeurde veranderde
het levenspad van Danny. Terugkijkend, herrinner ik mij niet dat Danny veel
kerkdiensten heeft gemist na die speciale avond. Dagen werden maanden en maanden
veranderden in jaren. God had Danny's leven een compleet andere wending gegeven,
en dat allemaal omdat een kleine jongen zijn oom in de kerk wilde hebben en niet bang
was om hem te vragen. De Bijbel vertelt ons in Jozua 1:9, "Heb Ik u niet geboden: wees
sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u,
overal waar gij gaat. " (NKJV).
We wisten niet dat onze tijd met Danny beperkt was, maar God wist dat. Hij leefde nog
maar zestien jaar na die eerste dienst toen hij terugkeerde naar God. Hij leefde voor
God ten volle uit, zijn verhaal vertellend hoe God een kleine drie jarige jongen gebruikte
om hem zijn weg terug te laten vinden.
We weten nooit hoe God door onze kinderen zal werken. Ik geloof dat bidden voor hen
investeren is in het koninkrijk. Onze gebeden hebben een krachtige impact op kinderen.
Bidden dat God hen kracht geeft om te doen wat ze moeten doen iedere dag kan het
leven van een kind veranderen. Dat deed het voor Dustin, en het maakte ook het
verschil in het leven van zijn oom.
Ik vraag me vaak af wat er gebeurd zou zijn zonder de gebeden die Dustin levend
hebben gehouden. Waar zou hij vandaag de dag zijn? Hij heeft uitdagingen aan moeten
gaan, maar God heeft hem moed gegeven door alles heen. Hij predikt vanuit een
rolstoel, anderen bemoedigend om nooit op te geven. Vanaf dat hij drie was, tot nu,
heeft hij in zijn bediening velen de Heilige Geest zien ontvangen.
Ik moedig gebed voor onze kinderen aan. De impact van gebed voor een kind, kan niet
alleen invloed hebben op dat kind, maar ook op vele anderen die op hun weg komen.

We weten nooit hoeveel levens beïnvloed worden door de gebeden die wie bidden voor
een kind!.
Notitie: Sharon Turpin is moeder van twee kinderen, Dustin en Mashella. Momenteel dient zij met haar
echtgenoot, Rev. M. Turpin, als vrouw van de pastor aan Universal Ministries of Truth in Colorado Springs,
Colorado. Sharon is momenteel Colorado District Ladies President en ook de vrouw van de superintendent..

Vauit de Postbus
Ik wilde even zeggen hoezeer ik geraakt werd door het artikel van Sis. Kim Haney in het
September nummer. Mijn leven is zeker veranderd door ochtendgebed, en ik hoop dat
vele anderen dit prachtige voorrecht mogen hebben! -Wanda Fielder, UPCI LM
Connections Director
Fijn om verbonden te zijn! Ik ben de gebedscoördinator hier in UPCI Abu Dhabi en het
zou geweldig zijn als we ook wat gebedsmateriaal van jullie mogen ontvangen. God
bless, Sis Nel
Dit is geweldig – dank u, Jezus. Ik gebruik verschillende van deze vertalingen in onze
internationale kerk in Parijs. Ze zijn zo'n zegen voor de dames... (de Tagalog vertaling is
al een paar maanden niet beschikbaar – we kijken er naar uit om het weer te
ontvangen. God zegen al de vertalers! :) -Darla Bouche
Dank u wel voor alle artikelen die u me zendt. Het helpt me om te groeien in kennis van
de Heer. -Email
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Wie we zijn . . . Sinds 1999: Ladies Prayer Intl. is samengesteld uit vrouwen wereldwijd,
die samenkomen op de eerste maandag van elke maand om gezamenlijk gericht te bidden
voor onze kinderen en de kinderen van de locale kerk en gemeenschap.
Onze missie . . . We zijn toegewijd om deze generatie geestelijk toe te rusten en de
generaties na deze generatie en de geestelijke restauratie van vorige generaties.
Onze nood . . . Toegewijde vrouwen die samen willen komen op de eerste maandag van de
maand in gefocused gebed voor hun kinderen.
Drie prioriteiten van gebed...
De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6).

Dat ze het geloof aannemen op een leeftijd waarop ze deze beslissing kunnen nemen (I John 2:25-28;
Jakobus 1:25).
Dat ze in de bediening van de Heer zullen werken (Mattheus 9:38).Text
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Optional…

O p tion al to tran slate… (as you have tim e)
E P IC – N OV 2 0 1 7
Thanks“Living”
Teach Me
Lesson
A story in Luke 17 tells of ten very sick men. The disease they suffered from, called leprosy, was easily spread
from one person to another. Because of this, they were not allowed to live within their communities, and were
separated from their families. Though they were separated from others, they heard Jesus had power to heal.
One day Jesus came to the city where they lived. When he was close, they called out to him to have mercy on
them. Jesus had compassion and healed all ten of them. The men were so excited they ran off to tell their
friends and family whom they had been seperated from. But one man turned back, returning to Jesus to bow
before him and give him thanks. The other nine never returned.
The Bible says because the one man came back to thank Jesus, he was made whole. Not only was the disease
removed, but all parts of his body were completely healed. It is important that we are thankful, and keep in
perspective the things that are truly important. There is always something we can be thankful for. We can live
a life of thanks”living”.
“In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.” I Thessalonians 5:18.

Show Me
Activity
Materials needed: paper to write or draw on and a container to store the papers in. Optional: blank journal
Thanksgiving should be part of our lifestyle. Each day set aside family time to discuss and write down things
you are thankful for. Intentionally become aware of the many blessings the Lord gives you, including the
small things that you often overlook.
To record the blessings, draw a picture of them, or write a note to the Lord thanking Him. Store the notes in a
container that is prominent in your home. You may wish to create a gratitude journal and record your praise
moments in a blank journal the family can share, write in, and decorate.
From time to time take the notes out of the container and read them again as a family.

Train me
Prayer Time
•
•
•
•
•

Thanksgiving is a type of prayer. Pray prayers of thanksgiving for the many blessings in your life.
Here are some examples:
Thank you Jesus for healing _______ of sickness.
Thank you God for the beauty of nature. The trees, flowers, sunshine, gentle breeze are all special
gifts from You for each of us.
Thank you Lord for my family and friends.
Thank you for difficult situations in my life that remind me just how much I need You every minute
of every day.
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