
Internationale Dames Gebedsbrief 
 

 
 

  

 

 

Internationale Verenigde Pinkstergemeente            
September 2021 

 

  

 

   
 

   
 

  
 

   

Maak een connectie met de Kracht van Gebed 
Door Carla Burton 

 

  
 Opgroeiende als een zendelingskind in de Filipijnen ervaarde ik “brown outs”. Een        
gebied binnen de stad zou zijn elektriciteit uitgeschakeld hebben voor een bepaalde 
periode zodat het elektriciteitsnet niet overweldigd zou worden. Deze bijna dagelijkse 
gebeurtenis kon op elk moment van de dag of nacht gebeuren. Vaak genoeg zouden in 
het midden van de dienst alle microfoons en muziekinstrumenten nutteloos worden door 
deze “brown outs”. Ik zou een kant van mijn haar gekruld kunnen hebben en dan ineens 

geen manier hebben om het af te maken. (Ik leerde mezelf mijn haar te krullen van de voorkant naar de 
achterkant in plaats van zijkant naar zijkant, gewoon voor het geval dat) Ik leerde van deze ervaringen dat je 
kracht nodig hebt om iets te kunnen uitvoeren. 
 
Hoe gaan vele van ons gewoon simpel door de beweging van gebed zonder werkelijk aangesloten te zijn in 
de kracht van kracht? Johannes 15:4-5 zegt het het beste: “Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen 
vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt 
gij niets doen.” Jezus vertelde ons duidelijk dat de enige manier om fruit te produceren is door aangesloten te 
zijn in Hem. Het is Zijn kracht dat iets in ons leven produceert. Zijn kracht transformeert ons. Alles wat we 
moeten doen, is aangesloten blijven in die kracht. 
  
Daniël sloot zich aan in de kracht van gebed dagelijks en werd bevrijd van leeuwen en samenzwerende 
mannen. Mozes sloot aan en zag wonderen, voorziening en redding voor de kinderen van Israël. Hannah 
sloot aan en ontving het grootste verlangen van haar hart. Elisa sloot aan en zag overwinning op de berg 
Carmel. Hezkiah sloot aan en ontving genezing van een ongeneeslijke ziekte. Jezus sloot aan in de kracht 
van gebed voor kracht om Zijn grootste beproeving onder ogen te zien. Degene in de bovenkamer sloten aan 
en ontvingen redding en vrijmoedigheid om anderen te vertellen. De enige vraag is: ben jij al aangesloten?  
  
Ik ben vol van bezorgdheid voor de huidige generatie. Ze dansen en aanbidden bij het altaar. Ze komen naar 
de jeugdlessen en genieten van een les die ze uitdaagt, maar we moeten oppassen dat we een generatie niet 
verliezen omdat ze niet doorhebben wat de kracht van aansluiten in gebed doet. We kunnen niet toestaan dat 
ze misleid worden in het denken dat oppervlakkige aanbidding en creatieve lessen ooit de plaats kunnen 
innemen van een doelgericht, gepassioneerd, aangesloten gebedsleven. 
  
We moeten er zeker van zijn dat we voorbeeld geven aan een aangesloten gebedsleven voor hen die in onze 
voetsporen treden. Ze moeten onze gebedsruimtes vol voorbeden, kreunen, tongen en prijs horen ze moeten 
een altaarroep zien die langer duurt dan de aanbiddingsdienst, waar tongen en interpretatie de atmosfeer 
overweldigen totdat elke ziel op hun knieën is voor God. We hebben geprobeerd zo creatief mogelijk te zijn in 
onze toegevoegde methodes van gebed zodat zij geïnteresseerd bleven en actief bleven bidden. Maar 

 

 

 

 



dagboeken, apps, wandelingen en gebedslijstjes zullen nooit de plaats innemen van een op je knieën 
voorbiddend gebedstijd met God. Dat is wanneer de aansluiting gebeurd. We raken de hemel zodat de hemel 
de aarde kan raken. 
 
Ik bid dat je de roeping voelt om vanaf vandaag een aangesloten gebedsleven aan te nemen. Als je moe ben 
om te proberen iets te bereiken zonder de kracht te hebben om het te voltooien, dan is vandaag de tijd om 
aan te sluiten in de kracht van gebed. Een droog, herhalend en ongeïnspireerd gebedsleven is als een geheel 
huishouden runnen op enkel batterijen. In plaats daarvan, kies om op je knieën te vallen en aan te sluiten in 
de kracht van gebed.  
  
Notitie: Carla Burton is een voorgangersvrouw bij The Turning Point in Nashville, TN. Ze is schrijfster, spreekster en een erkende dienaar bij de UPCI. Ze heeft ook 
de “A Passion Approach Ministry” ontwikkeld, een online apostolische video bronnen centrum. 

 
 

   

De Kracht van Gebed 
Door Sheri Moses 

 

“Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos den zoon 
Uwer dienstmaagd.” (Psalmen 86:16). 
 
 James Abram Garfield was geboren in 1831 bij Abraham en Eliza Garfield. Twee jaar     
later overleed Abraham op drieëndertigjarige leeftijd toen hij in strijd was met een brand  
op hun boerderij. Eliza, een toegewijde volger van Christus, was vastbesloten haar 
kinderen op te voeden met gebed als haar geheime wapen. 
 

Toen James een tiener was verliet hij zijn thuis om te werken op een boot op de rivier. Op een duistere nacht 
werd hij wakker voor zijn dienst en maakte hij zijn weg naar het dek. Terwijl hij worstelt met de touwenspoel 
viel hij over de reling en zonk hij in de koude wateren. Net op het moment dat hij dacht te verdrinken, voelde 
zijn hand een los stuk touw. Hij greep het touw en trok zichzelf naar de reling en stortte in op het dek. Terwijl 
hij zijn weg naar huis baande zag James een licht. Door het raam zag hij zijn moeder op de knieën, bidden 
met haar Bijbel open op het vers, “Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos 
den zoon Uwer dienstmaagd.” James wist dat dit het gebed was wat zijn moeder elke dag voor hem bad. 
Deze woorden horende opende hij de deur en viel in haar armen. 
 
Eliza verzorgde haar zoon naar volle gezondheid en kort daarna heeft hij een dienst bijgewoond. James gaf 
zijn leven aan Christus en begon snel daarna het evangelie te prediken. Na een paar jaar begon hij een 
politieke carrière na te jagen. Op negenenveertig jarige leeftijd werd James Garfield de twintigste president 
van de Verenigde Staten. 
 
Gebed is krachtig! Bidden voor onze kinderen is krachtig! Sluit je aan bij je krachtbron. 
 
Er is geen nood te klein om voor te bidden. Er is geen situatie te moeilijk om voor te bidden. “Weest in geen 
ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij 
God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus 
Jezus.” (Filippenzen 4:6-7) 
 
God heeft je niet geroepen een volmaakte ouder te zijn. Hij heeft je geroepen een biddende ouder te zijn. Het 
beste wat je kan doen voor jouw kind is voor hem/haar te bidden. Je maakt een positieve en blijvende indruk 
op je kind door gebed. 
 
 
“Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.” (Jakobus 5:16). 
 
 
Notitie: Sheri Moses en haar man, Robert, zijn UPCI global representatives voor Rusland en Estland. Ze zijn verhuisd naar Moscow, Rusland, in August 2001 met 
hun zeven maanden oude zoon, Anthony, om hun werk te beginnen. 
  

 

 

   

 
 

   

Cassidy en het Kruis the Cross 
Door Caronda Adams 

 



Een zygoot verwekte een blastocyste; een blastocyste verwekte een embryo en een embryo 
verwekte een tiener! Keuzes bekrachtigen of verslinden. 
 
Een voorval gebeurde waarin Cassidy, mijn zeventienjarige dochter, een regel brak in ons huis. 
Niet een strafbaar feit, iets veel milder op een christelijke zondaarsschaal! Ik krabbelde een 
lijstje met boze klachten. Ze had mij teleurgesteld en ik zou haar vastgrijpen. 

Maar een onzichtbare Kracht tikte op mijn schouder en suggereerde dat ik zou bidden voordat ik haar de 
verzuurde preek zou geven. Oh dat is een goed idee bedacht ik. Bedankt voor de herinnering, ik pauzeerde 
en bad. Door tranen en transparantie hervormde God mijn lijst. 
 
Ik gooide mijn notities weg en begon Zijn notities te volgen. Ik gebruikte indexkaarten om vele van haar 
talenten op te schrijven. Toen maakte ik een stapel met notitiekaarten met Satanswensenlijstje voor haar 
leven. Met mijn houding opnieuw afgestemd, belde ik haar. Ik vroeg haar mij te ontmoeten bij Memory 
Gardens; een mooie begraafplaats, niet zo’n enge. Ze stemde in. (mijn gezin wist dat ik die vaak bezocht als 
ik schreef of las) 
 
Ze arriveerde en ik was aan het wachten op een cemente bank onder een boom. Ze sloot aan en ik trok mijn 
indexkaarten van de delicate zak.  
 
“Ik heb je talenten opgeschreven op notitiekaarten,” ik gaf ze een voor een aan haar. “Dat zijn een paar hele 
mooie gaven”. Onze harten verzachtten terwijl we over haar talenten reflecteerden. 
 
Toen haalde ik de duivel kaarten tevoorschijn vanuit de dunne stof. Ik greep een van haar kaarten. Het zei 
“Stem”. (Ze is een zangeres) Ik verving het met een gemene kaart. Ik stal nog een andere kaart. De kaart die 
zei “gevoeligheid”. Ik verving het met een gemene kaart. Met tranen stromend over mijn wangen nam ik haar 
mooie gaven en verving ze met de vijand z’n lelijke   indexkaarten. Ik zei “De Duivel zal het mooie stelen en je 
achterlaten met het lelijke”. De dief komt in de nacht om te stelen, doden en vernietigen. (Johannes 10:10) 
 
Roze bestrooiïng van Zijn kracht goot over ons. 
 
Ik hou van deze begraafplaats omdat het een mooi groot wit kruis had dat waakte over de graven. Ik had haar 
gevraagd of ze wilde zingen. We dwaalde naar het witte kruis. “Then sings my soul, my Savior God to thee…” 
(Dan zingt mijn ziel, oh Heer, mijn God) echode door de lucht. “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, 
en overvloed hebben.” (Johannes 10:10) 
 
De melodie produceerde een glorie die onmogelijk samengevat kan worden op dit papier. Vanwege gebed 
leerde Cassidy en ik iets die dag, dat ik me zal nemen tot in het graf. 
 
Gehoorzaamheid verwekt waarheid; waarheid verwekt conversatie en de conversatie verwekt vrijheid. “En zijt 
daders des Woords, en niet alleen hoorders” (Jakobus 1:22) Aansluiten in gebed betekent doen wat Hij tot 
ons spreekt. 
 
(Cassidy is een pianiste en aanbiddingsleider bij de Faith Tabernacle vandaag de dag. Zij en haar echtgenoot 
onderwijzen jeugd, waar zij duisternis vernietigt met het licht van de waarheid.) 
 
 
 
Notitie: Caronda en haar echtgenooit, Craig Adams, gaan voor in Hoxie, Arkansas. Ze heeft een MA in Engels en een BS in Educatie en is een middelbare school 
lerares voor Engels. Boeken, vlinder en Butterfingers zijn een paar van haar favoriete dingen.  

 

 

   

 

 

 

  

Van de Redactie 
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! 

 

   

 


