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Wonderen gebeuren als je Bid 

 Door Larissa Havens 
 

“Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; 
want alle dingen zijn mogelijk bij God.” (Markus 10:27) 
 
Is dat geen fantastisch vers? Meestal denken we bij wonderen aan de blinde ogen die 
geopend worden en de lamme die lopen, maar er zijn zoveel wonderen die we over het 
hoofd zien. Een wonder is wanneer God iets laat gebeuren dat niet natuurlijk zou 
plaatsvinden. Onze gedachten kunnen vele mogelijkheden bedenken, maar Gods creatieve 
kracht kan zoveel meer doen dan enige verbeelding van ons. (Efeze 3:20) 
 

Toen ik een klein meisje was leerde onze zondagschoollerares ons bidden. Ze had een lijst met landen die 
kerken nodig hadden. Ze gaf elke student een land en wij begrepen het. Het was onze verantwoording om te 
bidden voor dat land voor een bepaalde tijdsperiode. Ik bad voor het land dat mij gegeven was, maar ik zag 
geen directe resultaten. Een paar jaar later ontmoette ik de zendelingen die waren gestuurd naar het land 
waar ik voor had gebeden. Het bemoedigde mijn geloof om de mensen te zien en met hen te praten  die het 
antwoord waren op mijn gebed. De volgende keer dat ik weer bad was het makkelijker om te geloven dat God 
mijn gebeden hoorde en dat ik verschil maakte. 
 
Jaren later gingen mijn man en ik naar een conferentie waar de stoelen toegewezen waren. Toen ik ging 
zitten besefte ik dat ik naast het zendelingenkoppel zat die nog steeds werkte in dat land waar ik voor had 
gebeden vele jaren geleden. Het bemoedigde mijn geloof opnieuw. God hoort zelfs simpele gebeden. Niets is 
te groot of te klein voor Hem. 
 
“Zie, Ik ben de Heere, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:27) 
 
Wanneer we bidden hoort God onze gebeden. Hij zal misschien niet altijd antwoorden op de manier of in het 
tijdsvlak dat we willen, maar Hij doet het elke keer opnieuw perfect. Wanneer wij bidden, onderwijzen we de 
kleine oogjes die ons zien (onze kinderen of jongeren) om te bidden. Ik heb nu een klein meisje en soms 
vraag ik me af hoe ik haar kan onderwijzen. Ik begrijp  dat het tijd neemt, dat zij mama en papa moet  zien 
bidden en boven alles heeft zij  haar eigen momenten met God nodig. Jij en ik hebben een invloed op hen om 
ons heen, dus laten we ons best doen om te bidden en Gods kracht te tonen aan de volgende generatie. 
(Psalm 145:4) 
 
 
Notitie: Larissa Havens is getrouwd en moeder. Zij en haar echtgenoot dienen als zendelingen in Letland. 

 

 

 

 

 

  

  



Waar zijn de Wonderen? 

 Door Jessica Marquez 
 

“En waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben.” (Richteren 

6:13) 

  

In Richteren vinden we Gideon discussiërend met een engel, gezonden uit de 

Hemel; speciaal gezonden om een goddelijk woord tot hem te spreken. Hij was 

gekozen om Gods volk in strijd te leiden, die gewonnen zou worden op zo’n 

manier dat alleen God glorie zou kunnen krijgen. 

  

Maar Gideon, zoals velen van ons die gekozen kunnen zijn, vroeg meteen. “Maar waar zijn de 

wonderen?” We zijn een generatie die tekenen zoekt; we zoeken het wonderbaarlijke; we roepen 

uit naar wonderen. Gedurende onze tijden van moeilijkheden, verlies en dwang, vergeten we dat 

we niet zijn gekozen om te zoeken, maar geselecteerd zijn om de wonderen en tekenen te hebben, 

welke hen volgen die geloven. 

 

In oktober diende ik in Castroville, Texas. Ik voelde me onder de indruk van de Geest om degenen 

die leden aan diverticulitis naar voren te vragen voor gebed. Een man kwam naar het altaar en ik 

keerde me om en vroeg mijn echtgenoot om mee te bidden. Ik wist dat ik zou bidden en de ziekte, 

die zijn lichaam aan het aanvallen was, zou berispen. Na de dienst gingen we verder op reis. 
 

In december ontving ik een bericht. Die man, broeder Levi, schreef, “Zuster Marquez. Jaren heb ik 

geworsteld met diverticulitis. Vele evangelisten zijn langsgekomen, u ook. God heeft nooit een 

wonder voor mij gedaan. Later die week ging ik mij voorbereiden voor de operatie. Ik vertelde mijn 

arts, wees niet verrast als je niets vindt. Ik was volledig onder de indruk dat ik zou zijn genezen na 

uw gebed. De arts belde me later op en zei, ‘meneer. Levi. uw diagnose is er niet één die ik graag 

geef. U heeft misschien nog maar 10 jaar nog te leven’.” (Toen ik dit voorlas aan mijn echtgenoot 

zei ik, “nou dat is niet echt het verslag dat je graag zou willen horen, nadat je het gebed van geloof 

hebt gebeden, maar laten we doorlezen”) 

  

Broeder Levi schreef verder, “ik vertelde mijn vrouw, als ik nog maar een paar jaar te leven heb, zal 

ik alles doen voor het koninkrijk van God voordat Hij me terugroept naar huis. We zijn op een 

jubileum uitje geweest. Zuster Marquez, met de diagnose die me gegeven was, moest mijn arts 

naar een specialist gaan. Ze hebben samen gekeken naar mijn testen en onderzoeken. Mijn arts 

heeft me gebeld terwijl ik op de veranda zat. Ze zei, ‘meneer Levi, ik weet niet wat voor diagnose ik 

u heb gegeven, maar iets is er gebeurd. U hebt geen operatie nodig. Uw diagnose is veranderd, u 

zal de levensspan hebben zoals elk ander mens, die voor zichzelf zorgt zoals men dat zou moeten 

doen.’ Broeder Levi zei haar, “ik weet wat er is gebeurd. God heeft mijn lichaam genezen!” 

 

Ik schreef broeder Levi’s voorgangervrouw, Deanna Sibley en zij zei, “Zuster Marquez, het was een 

wonderbaarlijke ommekeer van gebeurtenissen.” Ik reageerde, “Zuster Sibley, dit zijn de 

getuigenissen waar ik het meest van houd. Wanneer een arts moet bellen om hun diagnoses terug 

te nemen. Want GOD krijgt ALLE glorie!”  

Een wonderbaarlijke ommekeer van gebeurtenissen. Dat is wat mijn God kan doen.  

 

 

 

 

 



Als je jezelf herkend in Gideon, “waar zijn de wonderen,” kijk dan om je heen, mijn vriendin. Mijn 

God kan elk scenario en elke diagnose omdraaien in een moment. 

  

  
Notitie: Jessica M. Marquez is een aangestelde dienaar van de UPCI. Ze is de stichter en directrice van Women Ministering 

to Women, International en is een internationale conferentie spreker en evangelist. Ze is samen met haar echtgenoot 

voorganger in Little Rock, Arkansas. Ze noemt zichzelf het meest gezegend om echtgenote voor Antonio te zijn en moeder 

voor haar jongvolwassen kinderen, Antonio Jr., Lexy, en Joey. 

   
 

  

  

Ze zag een wonder 

 Door Lesa Lashbrook 
 

Terwijl ik begin met bidden over wat God graag zou willen dat ik met jullie deel, vulde 
mijn hoofd zich met herinneringen van de tijden dat mijn kinderen de  wonderen 
ontvangers waar ze voor hadden gebeden. We zijn gezegend met vijf kinderen. Ik heb 
ervoor gekozen om de ervaring van mijn oudste te delen, maar weet dat al mijn kinderen 
wonderen hebben ontvangen. De anderen zijn voor een andere keer 
 
Sophia was vijftien jaar toen mijn echtgenoot zijn eerste openhartoperatie kreeg om een 
aortaklep te vervangen. De procedure zou zonder problemen verlopen vanwege zijn 
jonge leeftijd van negenendertig jaar. Toen de operatie klaar was kwam de chirurg om 

met me te praten en zei, “Er was veel verkalking en we hebben ons best gedaan, maar er is een kleine kans 
op een beroerte in de komende paar uur. We bellen u als er complicaties zijn.” 
 
Mijn dochter koos ervoor alleen thuis te zijn die dag terwijl haar jongere broers en zussen naar vriendjes zijn 
gegaan. Ik vertelde Sophia wat de chirurg had gezegd en ze keek me met complete vrede en zelfvertrouwen 
aan en zei, “Mam, hij zal een beroerte krijgen, maar je moet weten dat het goed gaat komen.” Wow. Ik wist 
niet hoe ik moest reageren. Was dit geloof? Was ze werkelijk aan het spiegelen wat ze geleerd was? 
 
De volgende ochtend liep ik de hart intensieve care unit op en werd gegroet door de chirurg, die erg geschokt 
was dat niemand mij had gebeld om te zeggen dat mijn echtgenoot een hersenstamberoerte had gekregen en 
niet wakker was geworden. Haar woorden klonken door mijn hoofd; “geen zelfbeademing, drie procent 
hersenfunctie, geen reacties, verlamd.” 
 
De negen dagen daarna was mijn hoofd vol mist van informatie en medische termen terwijl mijn hart zocht 
naar vrede en kracht. Mijn dochters geloof wankelde geen moment. Ze stond sterk en vol vertrouwen dat het 
“goed zal komen.” En het kwam goed. Op de negende dag werd hij wakker en we zagen wonder naar wonder 
gebeuren. 
 
Mijn dochter keek! Net zoals haar broers en zussen. Ze waren getuige van mama en papa die in geloof 
leefde, gebeden die ze baden door God zien beantwoord worden. Gebeden die papa had gebeden. Ze 
wandelden met ons door dit hele gebeuren, onze handen vasthoudende en naar ons kijkende voor geloof op 
onze God. Ze zagen ons op de beloftes uit Gods Woord leunen. 
 

· “Zie, Ik ben de Heere, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:27)  
· “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” (Lukas 1:37) 

 
We citeerden deze verzen terwijl we gebombardeerd werden met medische feiten die onmogelijk en te zwaar 
leken. 
 
Als onze kinderen het wonderbaarlijke en bovennatuurlijke niet zien in hun leven, zal de wereld hun namaak 
tonen in de vorm van drugs, seks, pornografie en andere dingen. Wonderen moeten een onderdeel zijn van 
onze ervaring in wandelen met Jezus. Onze kinderen moeten God het onmogelijke zien doen! Het bouwt een 
fundament in hun geest die deze wereld niet kan schudden. 
 

 

 

 

 



Mijn dochter hoorde van God. Ik weet niet waarom God haar koos om dit te tonen, maar ik weet dat Hij dat 
deed. Ze zag een wonder die voor eeuwig haar relatie met en geloof in God heeft beïnvloed. 
 
 
Notitie: Lesa Lashbrook en haar echtgenoot, Mark, gaan voor in de First Apostolic Church in Algonquin, Illinois. Ze is 
moeder van vijf kinderen en Mimi van drie kleinkinderen. Ze houdt ervan om voor God te leven, prijs te zingen, tijd met de 
familie door te brengen, de vrouwen van de kerk te leiden en fotografie. 

  
 

 

   

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! 
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