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Verliefd worden op Jezus
Door Vercinia Reed
Liefde begint doorgaans als een enthousiast, duizelige, alles verterende stormloop
van emoties die mensen leidt tot het extatisch verklaren “Ik ben verliefd aan het
worden!”
Toen ik en mijn echtgenoot elkaar ontmoette, woonden we twee uur van elkaar
vandaan. We hadden geen mobieltjes in die tijd, dus waren we afhankelijk van vaste
telefonie, antwoordapparaten en brieven. De eerste keer dat hij belde was ik niet
thuis. Toen ik hem terugbelde, was hij niet thuis. Het nam een paar weken voordat we
eindelijk met elkaar spraken, maar toen we dat uiteindelijk deden spraken we voor uren. Van het dwaze
tot het serieuze, we raakte nooit uitgepraat. We begonnen hopen en dropen te delen en terwijl
maanden voorbijtrokken werden onze gevoelens dieper, vriendschap veranderde in liefde. Bovendien
wilden we dat mensen het wisten!
Zijn we ook verliefd geworden op Hij die het er het meeste toe doet? Hebben onze kinderen dat? Door
Zijn woord en door een voorbeeld te zijn, kunnen we hen bemoedigen ook verliefd op Hem te worden.
•

Spendeer tijd met hem te spreken. Lees de Bijbel openlijk. Bid voor en met je kinderen.

•

Laat vertrouwen in Hem zien. Hij is betrouwbaar. "Gods weg is volmaakt; de rede des Heeren
is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen." (II Samuël 22:31).

•

Praat over Hem. Hoe meer tijd we besteden om Hem te leren kennen, des te sterker onze
liefde groeit. Terwijl onze liefde en begrip groeit, zullen we Hem natuurlijker in conversatie naar
boven brengen.

•

Onderneem actie. Voed degene die honger hebben, kleed de arme, zorg voor de zieke, spreek

Sarah deed. Ik verliet mijn huis en familiaire omgeving, maar wist waar ik heen ging. Sarah moest alles
verlaten zonder te weten waar ze heen ging.
Vaak, op langer termijn, komen we op een plek waar ons geloof vermoeid raakt. We blijven doen
waarvan we weten dat het juist en goed is. We blijven vasthouden aan de beloften van de God, we
blijven positief. We eten goed, slapen goed en zorgen voor ons lichaam. We bidden, lezen en
mediteren Gods Woord. We staan voor de waarheid en heiligmaking. We evangeliseren, zijn
discipelen, houden visie en bemoedigen anderen. Het is niet dat we op willen geen maar we worden
gewoon moe, geestelijk en lichamelijk.
Terugkijkend op Abraham en Sarah moeten we onthouden dat zij vatbaar warden voor eigen ideeën en
adviezen toen hun geloof vermoeid raakte. Zij maakten keuzes waar we op de dag van vandaag nog
steeds het effect van merken. Door de slavin van Sarah, Hagar, aan Abraham te geven, werd Ismael
geboren en werd hij de vader van de Arabische volken. De langverwachte Isaak, die Sarah baarde,
werd de vader van het Joodse volk. Hun vermoeidheid leidde tot vergaande consequenties voor de
gehele mensheid.
Mijn gedachten gaan uit naar de bekende geschriften. Doch laat ons, goed doende, niet vertragen;
want te zijner tijd zullen wij maaien, ZO wij niet verslappen. Zoals de vrouw zichzelf versprak in onze
Bijbelstudie, zo kunnen we ongemerkt vervallen in vermoeid geloof. Onthoud Abraham en Sara en
besef je vatbaarheid voor de verleidingen van de vijand gedurende deze tijd. Houd vast aan de visie en
de beloften die God je heeft gegeven. Laat het gebrek aan resultaat of bewijs van geloof je niet
ontmoedigen.
Mijn man heeft vaak uitgesproken dat hij gelooft in de opwekking die God heeft beloofd, ook al zal hij
het niet met eigen ogen aanschouwen. Het draait niet om jou of om mij! We zullen nooit weten hoe
langdurig en verstrekkend onze inzet zal zijn. Wanneer ons geloof is uitgerekt en vermoeid, wees dan
verzekerd van het feit dat God met ons is. Misschien, terugkijkend, zie je waar je geloof vermoeid
raakte. Ik daag u uit wanneer uw geloof vermoeid raakt om het beproefd te laten worden!
Vermoeid of beproefd maakt een groot verschil. Het kan zo makkelijk in onze geestelijke wandel
binnenglippen zonder dat we het beseffen. Iedere dag moet ik afgestemd zijn op de Geest en
vasthouden aan de beloften van God. Ook al is mijn geloof vaak beproefd, ik laat niet toe dat het
vermoeid raakt!
Notitie: Jerolyn Kelley houdt van het zendingswerk in Noord-Europa. Ze woont in Glasgow, Schotland en dankt
de heer voor haar geweldige man, kinderen en kleinkinderen

Uit de postbus

Dios les bendiga
Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta
que también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán
siendo de gran bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la
mayoría mas que todo entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q
(Vertaling) God zegen
Dank u wel voor de post, die ik in het Engels ontvangt, maar dankzij God heb ik beseft dat ik het
ook in het Spaans hebt. Ik ben zo blij dat ik de mogelijkheid heb het in het Spaans te
ontvangen!! Ik weet dat u een grote zegen zal blijven in mijn leven en alle zusters in mijn
samenkomsten, waar de meeste Spaans spreken. Ik zal eraan denken.
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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.

Wilt u Subscribe voor Reflections Magazine?
Dit tweemaandelijkse magazine zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn Bijbels en
relevant voor de apostolische vrouw van vandaag. Subscribe voor uzelf, een vriendin of
bestel een partij voor uw gemeente
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