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Bidden voor verloren geliefden
Door Shelley Suppan

Je ziet toe hoe je zoon of dochter een verkeerde en leven veranderende
beslissing neemt. De weg die ze kiezen is een vaak kozen pad en leidt hen
van de heiligheid en zekerheid van thuis en een relatie met hun Hemelse
Vader rechtstreeks naar een pad van geestelijke vernietiging.
Misschien ga je terug in de tijd, in gedachten, toen je kind op je schoot zat en
gemakkelijk en graag luisterde en gehoorzaamde. Nu worden lange nachten
doorgebracht met de gedachte “Wat had ik anders kunnen doen?" of "Welke invloed had ik
van ze weg moeten houden?" Deze vragen brengen geen antwoord meer, maar kwelling.
Waarschuwende woorden, uit liefde en zorg, worden in de wind geslagen. Je kunt de
onheilspellende storm zien, hen recht in tegen de klif aanblazend. Schipbreuk dreigt!
Gelukkig voor jou, besef je dat je dat je geen controle over de situatie hebt. Je poging om ze
schuldig te laten voelen, heeft niet gewerkt en zal niet werken. Je moet beseffen dat je een
stap terug moet nemen. Je kunt geen mensenhart veranderen; alleen God kan dat.
Er is hoop. Veranderen van een negatieve gedachtegang naar een gedachtegang van geloof
en verwachting. Heb geloof in God. (Zie Marc. 11:22.)
Stop nooit met bidden (1 Thess. 5:16); volhard (Luc. 18:5); breng geloof in actie (Jac. 2:17).
Geef nooit, nooit, nooit op. Spreek het in zijn bestaan alsof het er al is (Spr. 18:2). Spreek
leven in een ogenschijnlijk hopeloze en geestelijk dode situatie. Door geloof, als (vul de naam
in) hier is, zullen we allemaal bij het altaar aan het aanbidden en juichen zijn.
Laat de vijand geen schuld op je leggen. Hij zal proberen om twijfel in je te brengen, zoals “Ze
komen niet meer terug” en “het gaat gewoon niet meer gebeuren”. Herinner hem aan de
leugenaar die hij is.
We moeten bedenken dat de Heer zo veel van ons allen houdt en dat Hij ernaar uitziet om
opnieuw een relatie aan te gaan met de verloren zoon. Hij blijft voortdurend je kinderen
zoeken, ook al zoeken ze niet naar Hem.
Houd dit in gedachten als je bidt.

•
•
•
•
•
•
•

Bid voor een haag rondom hen (Hosea 2:6-7).
Bid voor specifieke gebeden.
Bid dat de algemene vloek wordt verbroken (Exodus 20:5).
Wijd ze opnieuw toe aan de Heer (Jes. 57:18).
Accepteer ze en heb ze lief. Manipuleer ze niet of probeer niet het werk van de Heilige
Geest te doen.
Verklaar de beloften van God.
Zoek een gebedspartner (Gal. 6:2).

Weet dat je niet alleen in de geestelijk strijd sta. Vraag de Heer voor specifieke
Schriftgedeelten; neem je Bijbel in je gebedskamer. Jezus weende (Joh. 11:35). Ween voor je
verloren kind.
Tenslotte, blijf op de uitkijk, ogen beschermd tegen de zon, op de uitkijk voor de verlorene. Ze
zullen thuiskomen en wat een heugelijke dag zal dat zijn!
Notitie: Shelley Suppan, uit Austin, Texas, is getrouwd met Bernhard, een Australische. Ze is moeder van drie mooie
kinderen, Joshua, Savannah, en Sophie, en een geweldige schoondochter, Lela. Shelley is een voorgangersvrouw,
hoofd van de kinderbediening en gepassioneerd over de verkondiging van het Evangelie. Naast haar betrokkenheid in
de gemeente en evangelisatie, houdt ze van het uitproberen van recepten in de keuken, het lezen van
geschiedenisboeken en buiten wandelen.

Omwille van onze kinderen
Door Donna Ten Eyck

Gebed: een ontmoetingsplek voor hemel op aarde; een plek waar het
onmogelijke mogelijk wordt.
"Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot
God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem
zoeken." (Hebr. 11:6).
God in gebed ernstig zoeken, richt in ons een geloof op in Wie Hij is,
vernieuwt hoop in zaken die we nog niet zien en positioneert ons
uiteindelijk aan de goede zijde van het geloof.
Ondanks tegenstand houdt gebed vast, ook al is er niets om vast te houden dan ‘het geloof’.
"Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die
men niet ziet."(Hebr. 11:1).
Geloof geeft ons de gelegenheid om ons te verbinden met de tijdlijn van Gods goddelijke plan
voor de toekomst van onze kinderen. God wil met ons samenwerken in de ontdekkingstocht
van onze kinderen naar wie zij zijn en waar hun pad hen leidt.
Terwijl ik kortgeleden in gebed worstelde en nergens kwam, werd ik opgeschrikt door deze
woorden. Donna, je moet stil zijn en weten dat Ik God ben." Direct las ik Psalm 46:11. "Laat af,
en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden
op de aarde..."
Wanhopig gebed bracht mij in een worsteling met God om zodoende mijn zin te krijgen. Ik was
door de Geest gedreven (alleen maar kijkend naar een vooringenomen uitkomst) en niet
Geest-geleid (vereenzelvigd met Zijn uitkomst). Toen ik besefte dat ik tegen Gods wil bad,
begon ik de emotionele angst over de uitkomst aan de kant te leggen en stond ik God toe om
door mij heen te bidden. Mijn gebed werd er één van onderwerping. Gelukkig was de Heer zo
genadig om mij te herinneren dat Hij soeverein is op elk gebied.

Voordat we bidden, moeten we "stil" zijn (loslaten) en "weten" (erkennen dat Hij soeverein is).
We geven vooringenomen ideeën op over hoe God moet en zal antwoorden en laten los,
weigerend om te worstelen met iets wat wij niet kunnen veranderen. We erkennen dat God de
controle heeft over het plan voor Zijn eigen doel.
We kunnen verzekerd zijn dat God het einde kent van het begin. We zullen altijd succesvol zijn
in het gebed voor onze kinderen als we toepassen wat Jezus zei:" Indien gij in Mij blijft, en Mijn
woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden." (Joh. 15:7).
Waarom bidden? Omwille van onze kinderen!
Notitie: Donna Ten Eyck is erkend prediker in de United Pentecostal Church International. Ze dient in het Mississippi
Ladies Committee als directeur van Ladies Prayer International en Ladies Promotions. Donna is ook assistent
administrateur voor de Mississippi Prayer Force en assisteert Pastor Dobbs en zijn vrouw bij Word Alive Revival
Center in Wiggins, Mississippi.

Ik Versus Slaap
Door Neil Jamison

Op dit uur ben ik het in de strijd tegen slaap.
Geen test van spier- maar van wilskracht.
Een grote worsteling ontstaat diep in mijn geest.
Moet ik de strijd nog eenmaal aangaan?
Mijn vijand fluistert... Oh wat doet hij zijn best.
Om mij op te laten geven door zijn zoet klinkende leugens.
“Bidden is niet zo belangrijk als je rust, op dit moment.
Maak je niet zo druk... Je wordt heus wel gezegend."
Zijn woorden komen in veel vermommingen.
In eerste instantie is het verleidelijk maar dan besef ik:
Als ik niet op kom dagen, dan wint de vijand.
De strijd is dan verloren voordat hij is begonnen.
Dus besluit ik om in de ring te stappen.
Ik ben klaar om te bidden in dienst van mijn Heer en Koning.
Maar de vijand is sluw en hij geeft niet op.
Hij laat me knielen maar laat me niet beginnen.
De klappen komen snel. De eerste aanval heet afleiding.
Mijn hoofd zwemt en het lukt me niet om in gebed te komen.
Ik begin aan mijn werk te denken, mijn kinderen en het huishouden.
Mijn gebedstijd verandert in dagdromen.
"Focus!" Roep ik mezelf toe in mijn hoofd.
Ik weer de aanval af en begin te bidden.
Mijn tegenstanders volgende beweging is werkelijk zo subtiel.
Ik merk het niet totdat ik al in de problemen ben gekomen.
Oh nee wat is dat wat ik voel komen.
Ik open mijn mond en gaap enorm.

Mijn ogen worden zwaar als ik wegdommel.
Niet langer alert om mijn bidstond vast te houden.
Door de genade van God word ik uit mijn sluimeren opgeschrokken.
Mijn God belt mijn geestelijk telefoonnummer.
"Oh Heer help me, ik heb U vandaag nodig!
Help me te focussen en echt te bidden!"
"Weerhoud me van in slaap te vallen en afleiding en zonde!
Ik moet strijden en vechten om te winnen!"
Wanhoop staat op en het vuur van de Heilige Geest zwelt aan.
Plotseling word ik vervuld en de geest gaat bewegen.
Ik bekeer en breng dank en breng wat lofprijs.
Ik smeek en breng voorbeden en begin Zijn wegen te zoeken.
De tijd vliegt voorbij terwijl ik door bid.
Ik beweeg in de geest terwijl de Heilige Geest stroomt.
Voordat ik het weet is mijn gebedstijd voorbij.
Het is een dagelijkse strijd die ik vecht, maar deze keer heb ik gewonnen!
Ingediend door Geanice Langley, Oregon LM President

Text Link

Uit de postbus

Beste zuster Akers,
Ik zou graag de nieuwsbrief ook in het Spaans ontvangen, indien dit mogelijk is.
Mijn man en ik zijn zes jaar geleden een Spaans werk begonnen in Mexico MO en omdat ik
zelf van de Engelse versie houd, zou ik het ook in het Spaans willen printen en de Spaanse
vrouwen uit de samenkomst willen zegenen.
Ik wil u bedanken voor de prachtig goed geschreven nieuwsbrieven iedere maand en voor al
het werk wat er in gaat zitten om het samen te stellen. Het raakt mijn hart voortdurend, het
zegent en bemoedigt me enorm zowel in de bediening als in de rol van biddende vrouw,
moeder en grootmoeder!
Bedankt,
Adriana Camp, voorgangersvrouw

Bekijk de Ladies Prayer International 1-minuut Videoclip.

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,
Persich, Tjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch,
Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi, Georgisch, Japans, Zweeds,
Vietnamees en Bangla. Help ons alsjeblieft om een permanente 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 email-lijst!
Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!
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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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