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Beschermingsgebeden
Door Jordan Brown

Wanneer ik aan beschermingsgebeden denk, denk ik aan het boek Psalmen.
Er zijn diverse psalmen die een petitie zijn aan God voor Zijn Goddelijke
bescherming en die ik voor mijn huis en gezin heb gebeden. Enkele favoriete
verzen van mij zijn:
"Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen
zult mij doen zeker wonen." (Psalm 4:9).
"Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt." (Psalm 7:11).
"En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten
degenen, die U zoeken" (Psalm 9:11).
"Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid. En de
HEERE zal hen helpen, en zal hen bevrijden; Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze
behouden; want zij betrouwen op Hem" (Psalm 37:39-40).
"Een psalm van David. Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten
strijde, mijn vingeren ten oorlog; Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn
Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij onderwerpt!"
(Psalm 144:1-2).
De psalmist noemt veel attributen van God die naar Zijn bescherming verwijzen. Hij wordt onze
VERDEDIGING genoemd, dat betekent beschermer, schild of omheining. Hij wordt onze KRACHT
genoemd, dat betekent een versterkte plek, een rots, kei of toevluchtsoord. Hij wordt onze
VESTING genoemd, dat betekent een toren of sterke plek. Hij wordt een HOGE TOREN
genoemd, dat betekent een klif of een ontoegankelijke plek. Ik hou van het feit dat de Heer een
hoge toren is, we kunnen onszelf erin verbergen en ontoegankelijk voor de vijand worden.
Dit zijn schitterende verzen en attributen van God die we voor onze kinderen kunnen bidden. God
biedt gewillig Zijn bescherming aan degenen die Hem volgen en een rechtvaardig leven leiden.
Alles wat we moeten doen is vragen!
Notitie: Jordan Brown is vrouw van Mark Brown, moeder van drie energieke kinderen en voorgangsvrouw in de Jesus
Church in Watertown, South Dakota, en hoofd van de vrouwenbediening in het South Dakota district. Ze is een
gecertificeerde dienaar binnen de Verenigde Pinkstergemeente.

Gods Bescherming
Door Jane Fortaleza

"God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in
benauwdheden." (Psalm 46:2).
Iets wat we als gezin altijd doen als we in de auto vertrekken, is God vragen om
ons te beschermen als we onze dagelijkse dingen gaan doen.
Op een dag, na de dienst, reed ik de kinderen allemaal naar huis en hadden
lunch. Mijn 12-jarige dochter Jessica vroeg toen of we wat spullen voor school
konden halen in de winkel. Zoals gewoonlijk baden we voor bescherming terwijl mijn dochter en ik
het huis verlieten. Op onze weg, niet ver van ons huis, zag ik dat ons gebed op een hele
realistische manier beantwoord werd.
Terwijl ik op het punt stond om rechtsaf te slaan op een hele drukke straat, drukte ik op de rem,
maar er gebeurde niets. Onze auto versnelde en het stuurwiel kwam los. In plaats van rechtsaf te
slaan, ging onze wagen rechtdoor over twee drukke banen en raakte een boom. Allebei de airbags
openden zich en ergens ontstond rook. God heeft de banen vrij moeten maken, want van geen
enkele kant kwamen auto’s. Als ik rechtsaf was geslagen op een drukke straat, dan waren we
mogelijk tegen andere auto’s gebotst. We hadden in het ziekenhuis terecht kunnen komen,
anderen ernstig kunnen verwonden of een dood kunnen veroorzaken. Goedhartige omstanders
kwamen aangesneld om ons te helpen. Mijn man kwam. Ambulancedienst en politie kwam en de
weg werd tijdelijk afgesloten. Ik was zo dankbaar dat God mijn dochter en mij had gespaard voor
een ernstig ongeval.
Ik had geen idee van het gevaar dat ons die dag zou treffen, maar gebed werkt. God wist het wel,
van tevoren, en beschermde ons in onze moeilijke tijd. Wat een vrede ligt er in de wetenschap dat
God altijd voor ons zorgt. Als Hij het gevaar ziet, waar wij ons niet bewust van zijn, dan ziet hij
zeker ook degenen waar wij om geven en Hij zal hen ook helpen.
Psalm 34:8 vertelt ons: " De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en
rukt hen uit.". Dit vers is een belofte die rust en zekerheid geeft aan harten van Godvrezende
mensen. God ziet de val van het musje en Zijn Woord verzekert ons: "Vreest dan niet; gij gaat vele
musjes te boven." (Matth. 10:31).
Mijn hart is vol van dankbaarheid dat Gods bescherming en barmhartigheid ons iedere dag volgt.
Wat een voorrecht is het om een God te dienen die dagelijks naar ons omziet en ons bevrijdt van
onbekend gevaar. Hij waakt iedere dag over ons en bevrijdt ons van schade en gevaar. Vertrouw
op Zijn beloften en onthoud om Hem te bedanken voor de bescherming die we niet altijd zien
kunnen.
Notitie: Jane Fortaleza is een voorgangersvrouw en moeder van drie kinderen. Haar familie woont in Winnipeg, Manitoba,
waar ze dient als hoofd van de vrouwenbediening in het Central Canadian District. Haar grootste passie is voor God te
leven en Hem te dienen.

Gebed Werkt
Door Beth McFarland

Een gebed van een moeder kan de uitkomst van situaties veranderen. Hannah
bad en een profeet werd geboren. "Ik bad om dit kind, en de HEERE heeft mij
mijn bede gegeven, die ik van Hem gebeden heb" (I Samuel 1:27).
Raak nooit ontmoedigd als u bidt en bidt en denkt dat er niets gebeurt. God is
trouw. Zijn Woord is zeker. Als we doorgaan in het aanroepen van Zijn Naam
namens onze kinderen, zullen we te zijner tijd oogsten. Begin Hem te danken
voor de dingen die je wilt zien gebeuren in en met je kinderen. Sta op het Woord
van God, Gebed is krachtig. Als u bidt, geloof dat God je verhoort.
Het was een routine dag. De zon scheen fel. Onze vijftienjarige dochter Amanda maakte haar
voorbereidingswerk voor de komende schooldag klaar. Ik bad met haar en gaf haar een knuffel
voordat ze de bus nam naar de Angelican International School in Jeruzalem. Die dag, net als alle
andere dagen, vroeg ik de Heer haar te beschermen, haar hoofd scherp te houden en haar te
behoeden voor elk mogelijk kwaad wat op haar pad zou komen. Ze stapte de lift in, in de hal van
ons drie verdiepingen appartement. We keken vanuit het raam hoe ze de bus instapte en op weg
ging.
Ik keek naar het balkon op deze schitterende, alledaagse, dag. Mijn man Robert gaf de planten en
groenten, van onze kleine balkontuin, water. We namen wat tijd om te praten, genietend van het
zonlicht. Plotseling hoorde we een enorme explosie. Ik zei: “Oh nee! Dat kwam vanuit het centrum
van Jeruzalem waar Amanda doorheen reisde op weg naar school." We begonnen God aan te
roepen voor hetgeen er wel of niet gebeurde.
De telefoon rinkelde en het was Amanda, die ons vertelde dat ze veilig was. Een zelfmoordterrorist
had zichzelf precies voor HaNevim Street opgeblazen, heel dichtbij de school en precies op
dezelfde route als ze zojuist had gereisd. We begonnen God te danken voor Zijn bescherming
voor onze dochter. Er zijn geen woorden om mijn dankbaarheid te omschrijven, dat we iedere
morgen samen hebben gebeden voordat ze naar school ging. We weten niet hoe vaak God haar
heeft beschermd op school, maar op die dag hadden we harde bewijzen. Hij hoort de gebeden
van de rechtvaardigen.
"Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen" (Psalm 91:11).
Notitie: Beth McFarland dient als vertegenwoordigster van de UPCI in Israel/Palestine. Zij is getrouwd met Robert, moeder
van Chris, Matt en Amanda en oma van Anglina, Alayna en Connor.

Uit de postbus
Beste LPI, ik e-mail alleen om te zeggen dat de nieuwsbrieven van
onschatbare waarde zijn. Waardeer het Woord.
Ruth Maetala, National Ladies President, Solomon Islands

Bekijk de Ladies Prayer International 1-minuut 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.
Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw verzoek alstublieft
naar LadiesPrayerInternational@aol.com en we zetten u graag op onze emaillijst!
Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!

Debbie Akers
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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 1316 met gedrags- en emotionele problematieken.
LIGHTHOUSE RANCH voor jongens die genezing nodig
hebben van innerlijke beschadigingen.
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