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De doden nog steeds doen opstaan 
Door Rhonda Burk 
  

Zonder het te beseffen, onderwijzen wij onze kinderen voortdurend met de 
woorden die we spreken, de daden die we doen en wat ze horen in het huis 
van God. Deze dingen vormen onze kinderen voor de rest van hun leven. 
Spreuken 22:6 zegt ons “Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, 
ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken”. Dit vers is een 
belofte waar velen van ons aan herinnerd moeten worden. Houd hieraan vast! 
 
Broeder Erik was opgevoed door een moeder die hem leerde bidden. Hij was 

niet alleen getuigen van een schitterend gebedsleven, maar nu, nu hij zelf kinderen had, bracht hij 
in praktijk wat hem was voorgedaan. Hij, zijn vrouw Tara en hun kinderen Meagan, Nolan en 
Mason hielden ervan om buitenaf te leven. Eén van de voordelen van een buitenleven is dat zij het 
voorrecht hadden om een eigen boerderij met dieren te bezitten. Meagan had een grote liefde voor 
kippen en kocht er een paar voor haar zelf. Dit verhaal gaat over één van de kippen die, ironisch 
genoeg, “Duisternis” heette. 
 
Toen het gezin zich opmaakte om op een dag het huis te verlaten, dacht niemand aan de bak met 
water die dicht bij de kippen werd achtergelaten. Duisternis was iets te nieuwsgierig en viel in het 
water terwijl het gezin de hele dag weg was. Bij hun terugkomst vond Meagan de verschrikkelijke 
aanblik van Duisternis, drijvend, stijf als een plank, in het water. Hij was lang genoeg in het water 
geweest om al zijn leven en licht weg te nemen. Verdriet sloeg om het hart van deze ouders, maar 
geloof, dat van oma was doorgegeven, vatte het hart van Meagan. 
 
"We moeten bidden papa," gilde Meagan. Ze namen een paar minuten tijd voor gebed, terwijl ze 
de stijve Duisternis vasthielden in hun armen. Niets. Geen beweging. Dit was het moment waarop 
Meagan stevig op het fundament van geloof ging staan wat haar was aangeleerd sinds ze Engels 
begrijpen kon. “Maar u zei dat God alles kan doen, als we bidden in Jezus Naam is alles mogelijk. 
Alstublieft papa laten we nog een keer bidden!” In geloof stak Meagan haar ongeknipte haren uit 
over Duisternis.  
Het was een paar uur later toen de sputterende, schokkende geluiden van leven terugkwamen in 
het lichaam van Duisternis. Gebed keerde zich om in lofprijs. God had opnieuw Zijn Woord en 
belofte vervuld, Duisternis was vol van leven en Meagans geloof was voor de rest van haar leven 
gegrondvest. 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts


  
"Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw 
grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont." (II 
Timotheüs 1:5). 
 
Opmerking: Rhonda Burk, Illinois Vrouwen District Hoofd, is een zondaar gered door genade, ten eerste een student en 
daarna een leerkracht, een gezegend echtgenote, moeder van drie, oma van vijf, gecertificeerd spreekster in de UPXI en 

voorgangersvrouw in Landmark, Bethalto, Illinois.  

  

Geloof in de Wonderwerker doorgeven aan de volgende generatie. 
Door Mariann Starin 
  

 "Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw 
kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg 
gaat, als u neerligt en als u opstaat." (Deuteronomium 6:6-7).  
  
"Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond 
heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd 
dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in 

u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een 
geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor 
het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking 
om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen 
met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen 
voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen," (II 
Timotheüs 1: 5-8). 
  
Op de begrafenis van mijn moeder gaf een voorganger, die een product was van het pionierswerk 
van mijn ouders, een getuigenis van mijn moeders ongewone gebed in combinatie met haar 
eenvoudige geloof en hoe dit een ongewone verandering had gebracht aan de manier waarop hij 
gebed bekeek in zijn beginnende wandel met God.  
  
In een al moeilijke financiële situatie werd zijn huis leeggeroofd. In zijn buurt waren er vele 
drugverslaafden die cash geld stalen om deze direct te gebruiken voor het zetten van een 
drugspuit. Hij kwam gebroken naar de gemeente, niet wetende hoe hij de komende week moest 
doorkomen. Mijn moeder adviseerde om te bidden tot Jezus zodat de dieven het geld terug 
zouden brengen. Het klonk belachelijk gezien de omstandigheden. Maar zonder een andere optie, 
bad hij halfhartig met haar mee in haar onverschrokken geloof gevulde gebed. 
 
Bij zijn thuiskomst vond deze jongeman tot zijn verbazing het geld en een excuusbrief. Dit 
veranderde voor altijd zijn gebed en relatie met God. Hij besefte dat God werkelijk ongewone 
dingen kan doen; we moeten ze eenvoudigweg geloven en we moeten erom vragen. 
 
Hoe kon mijn moeder, die was opgegroeid tijdens de Grote Crisis, en zo weinig had, geloven in het 
simpele feit dat we eenvoudigweg Jezus verwachten (geloven) en vragen (vertrouwen). Hij is de 
Wonderwerker Die het wonder doet. 
Haar vader was door God gebruikt om voor de zieken te bidden en had zelfs ervaren dat de doden 
op wonderlijke wijze tot leven waren gebracht. Zijn levende voorbeeld bracht haar het inzicht dat 
bidden voor wonderen een normaal voorrecht is voor elk kind van God. Zijzelf is wonderbaarlijk 
genezen van astma. 
  
Ook al waren de financiële omstandigheden in mijn kindertijd veel beter dan in de tijd van mijn 
ouders, hun levensstijl heeft mij geleerd om zorgen als eerste bij de voeten van Jezus te brengen. 

 

 



Onverschrokken geloof-gevuld gebed is de altijd beschikbare conversatie van leven met 
antwoorden en oplossingen. 
 
Toen ik een geregistreerde professionele verpleegkundige werd, bevestigde mijn leven en mijn 
baan dat mensen minder moeite zouden hebben met het vertrouwen van God als ze wisten hoe 
weinig de medische professionals weten. Een patiënt koos mij ooit uit het medische team om mij te 
bedanken voor het stille gebed, wat alleen door God aan haar geopenbaard had kunnen worden. 
Het gebed wat de oorzaak was voor haar herstel in levensbedreigende omstandigheden. 
  
Uw levensvoorbeeld overwint twijfel en toont een patroon van onverschrokken geloof-gevuld 
gebed tot de Wonderwerker voor de volgende generatie. Leer een kind vanaf zijn geboorte door ze 
eenvoudigweg altijd te betrekken in het gebedsproces van alle levensomstandigheden. Bid voor en 
bid met uw kinderen, laat uw kinderen voor u bidden. Jullie zullen beiden versteld staan van Jezus, 
de Wonderwerker. 
  
Opmerking: Mariann Starin is de dochter van pionier kerkplanters en een geregistreerde verpleegkundige. Zij en haar man, 
Mark, zijn sinds 1984 de vertegenwoordigers van Wereldzending in het Midden-Oosten. Ze is moeder van Angelica en 
Alexander en oma van twee.  

Wonderen gebeuren nog steeds vandaag.  
Door Anne Johnston 
 

"En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij 
nog spreken, Ík zal horen." (Jesaja 65:24) 
  
Het woordenboek definieert een wonder als “een buitengewone gebeurtenis, 
een manifestatie van een goddelijke interventie in menselijke zaken”. Een 
wonder is een geweldige gebeurtenis die van boven gezonden lijkt te zijn. 
 
Soms beseffen we pas dat we een wonder hebben ontvangen als we later 
terugkijken en ontdekken hoe gebeurtenissen zijn uitwerking hebben 
gekregen. “God neemt omstandigheden en voegt de kracht van het 

wonderbaarlijke daaraantoe.” 
 
Een paar jaar geleden had ik veel pijn aan mijn borst en armen. De cardioloog gaf mij een 
verwijzing voor een hart scan. Ze konden niets ontdekken met mijn hart maar rapporteerden de 
huisarts dat er vermoedelijk een gezwel kon zijn. 
  
Na een aantal mammogrammen en echo’s werd er een gezwel ontdekt en werd een operatie 
gepland. Gelukkig konden ze alles verwijderen met het gevolg dat ik geen chemo of bestraling 
nodig had.  
Preventieve mammogrammen worden in Quebec niet gedaan voor iemand van mijn leeftijd. Indien 
de hart scan niets had opgeleverd was de kanker waarschijnlijk pas ontdekt in een veel verder 
gevorderd stadium. Goddank was het klein en snel ontdekt. 
 
Door gebed gaf God mij gedurende het hele proces vrede en zekerheid dat, wat er ook zou 
gebeuren, Hij volledig in controle was. 
  
"Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in 
een veilige vesting zetten. Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom en u ondersteunen uit Sion." 
(Psalm 20:2-3). 
  
Het is zo geweldig om bij het gezin van God te horen en te weten dat we kunnen rekenen op hun 
gebeden wanneer we situaties in ons leven hebben die moeilijk zijn. Goddank voor mijn wonder. Ik 
geloof in wonderen en ik weet dat de Heer er één in mijn leven gedaan heeft. Hij was volledig in 

 

 



controle gedurende het hele proces. Ik geef Hem dank en heerlijkheid voor hetgeen Hij heeft 
gedaan. 
  
Opmerking: Anne Johnston is afgestudeerd van UPBI (tegenwoordig Northeast Christian College) in New Brunswick. Zij is 
een zendingskind die bijna haar hele leven betrokken is geweest in veel aspecten van het evangeliewerk. Een moeder van 
drie en oma van zes. Ze gaat naar de West Island United Pentecostal Church in Pointe Claire, QC en is lid van The King's 
Translators.  

Van de Redacteur 
God doet machtige dingen! 

God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in de talen Engels, 
Arabisch, Chinees, Tsjechisch/Sloveens, Nederlands, Fiji, Frans, Georgië, Duits, Grieks, 
Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Spaans, Swahili, Zweeds, Filipijns, Thais, 

Cree, Sinhala en Singalees. 

Help ons bidden voor meer vertalers! 
 

Indien u één van de bovengenoemde vertalingen wilt ontvangen, kunt u dit 
verzoek sturen naar LadiesPrayerInternational@aol.com  

En we zullen u met veel plezier toevoegen aan onze verzendlijst!  

Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!  

 

 

Beste gebed teamleider, bezoek alstublieft onze Ladies Prayer International op 

Facebook en "Like" onze pagina!!    Facebook Ladies Prayer International Link 

 

Nodig tevens uw groep uit om te abonneren op onze GRATIS 

nieuwsbrief:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl of 
email uw verzoek naar: LadiesPrayerInternational@aol.com  

 

Deel deze informatie met uw gemeente, vrienden en familie. Bedankt dat u deel 

uitmaakt van deze bloeiende gebedsbediening en bedankt voor uw hulp om het nieuws van de gratis 

nieuwsbrief en de Facebookpagina te verspreiden! 

 

 

 

  

Wie wij zijn . . . Sinds 1999: Internationaal Dames Gebed bestaat uit vrouwen wereldwijd, die 
elkaar op de eerste maandag van iedere maand ontmoeten om zich te verenigen in 
geconcentreerd gebed voor hun kinderen en de kinderen van de plaatselijke gemeente en 
de samenleving. 
 
Onze Missie . . . We zijn toegewijd aan het geestelijk behoud van deze en toekomstige 
generaties en het geestelijk herstel van vorige generaties. 
 
Onze Nood . . . Toegewijde vrouwen die willen samenbinden op de eerste maandag van de 
maand en geconcentreerd willen bidden voor hun kinderen.  
  

Drie hoofd gebedspunten... 

•     De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6). 

•     Dat zij zich het geloof toe-eigenen op een toerekenbare leeftijd (I Johannes 2:25-28; Jacobus 1:25). 

•     Dat zij de bediening van Gods oogst binnenstappen (Matthew 9:38). 
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