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Hij is getrouw 
Door Alice Wright 

"Weet daarom dat de HERE, uw God, de enige God en ook een trouwe God is, Die 
aan duizenden generaties Zijn beloften waarmaakt en Zijn liefde toont aan hen die van 
Hem houden en Zijn geboden gehoorzamen." (Deuteronomium 7:9). 
  
Het woord trouw betekent dat iemand standvastig is in zijn verbond. Zijn woord wordt 
met een sterke mate van zekerheid gegeven of het is bindend. 
 
We leren om het karakter van een persoon te vertrouwen door hem te leren kennen. 
We moeten samen tijd doorbrengen om onze relatie te ontwikkelen. Hetzelfde geldt 

voor God. Tijd in Zijn Woord en in het gebed doorgebracht ontwikkelt ons vertrouwen in Hem. Ik heb een 
vijfenvijftigjarige relatie met God. Hij heeft het nooit nagelaten om Zijn woord in mijn leven te houden. 
Mattheüs 24:35 zegt: " Als deze dingen gebeuren, is het einde van de tijd gekomen. De hemel en de 
aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet." 
 
Toen onze jongste zoon negen maanden was, was hij ernstig op zijn been en zijn arm verbrand. De 
ochtend dat het gebeurde, was mijn man niet thuis dus ik nam mijn zoon naar het ziekenhuis. Toen mijn 
man weer thuiskwam en wij er niet waren, wist dat hij er iets mis was. Hij begon te bidden. Tijdens het 
bidden, sprak de Heer tot hem en zei dat alles helemaal goed zou gaan. Hij had geen idee wat die 
belofte betekende. 
 
De volgende dag namen we onze zoon naar de dokter. Hij vertelde ons dat de brandwonden tweede en 
derdegraadsverbrandingen waren en dat huidtransplantaties nodig waren. We gingen naar de gemeente 
en vroeg hen om te bidden. Mijn man vertelde wat God tegen hem gezegd had. Hij verklaarde ook dat hij 
door Gods Woord geloofde dat er geen huidtransplantaties nodig waren. 
 
Toen we terug naar de arts gingen om de huidtransplantaties te plannen, was hij zeer verbaasd. Hij 
vroeg: "Wat heeft u gedaan?" Het was een heel eenvoudig antwoord. God had gezegd dat alles 
helemaal goed zou gaan. Hij is trouw aan Zijn Woord. Ons kind heeft geen littekens op zijn been en 
slechts een klein littekentje op zijn arm - een herinnering aan Gods trouw. 

 



 
"God is geen man, dat Hij zou liegen; Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit 
iets beloofd zonder Zijn belofte na te komen?" (Numeri 23:19). Als God spreekt, hebben we de zekerheid 
dat zal gebeuren. 
 
We kunnen zwakke punten hebben, maar God heeft kracht. We kunnen zondigen, maar God heeft 
genade. We kunnen falen, maar God blijft ons trouw. Ons vertrouwen is niet gebaseerd op het bezit van 
alle middelen die nodig zijn om voor onszelf te zorgen. Ons vertrouwen is gebaseerd op de waarheid dat 
God getrouw is. Omstandigheden kunnen veranderen, maar we hebben een nooit veranderende God die 
alles onder controle heeft. Er is niets te moeilijk voor Hem. 
 
Hebreeën 10:23 verzekert ons, "Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere 
mensen erover vertellen. Omdat God Zich aan Zijn woord houdt, zullen wij ontvangen wat wij van Hem 
mogen verwachten." Als we niets meer overhebben dan God, ontdekken we dat God genoeg is. 
 
Opmerking: Alice F. Wright is al vijfenveertig jaar de vrouw van een voorganger. Haar man is stichter van de gemeente in 
Annapolis, Maryland. Zij is de moeder van twee zonen, die beiden voorgangers zijn, en oma van zeven. 
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Onze God is Getrouw 
Door Susan Beek 

"Je zal altijd mijn kleine jongen of mijn kleine meisje zijn." Dat zeg ik soms tegen mijn 
zonen en mijn dochter. U heeft dit waarschijnlijk als ouder tegen uw kind gezegd. Ik 
herinner mij de eerste keer dat ik mijn kinderen in mijn armen hield, ik dacht: als ze 
toch altijd zo klein konden blijven, dan kon ik ze tegen de kwaden van deze wereld 
beschermen. Mijn familie is een van de grootste dromen die werkelijkheid werden.  
  
Ik ben in een probleemgezin opgegroeid, dus vanaf zeer jonge leeftijd droomde ik van 
een gezin waar iedereen van elkaar hield. Op dat moment dacht ik dat ik helemaal op 
mijn eigen deze geweldige moeder kon zijn. Maar als Christen, hoeven we dit niet 

alleen te doen. Psalmen 127: 3 zegt: " Kinderen zijn een geschenk van de HERE. Hij beloont u met een 
nageslacht." Onze God is de soevereine God en Hij is trouw. Hij wil onze kinderen met Zijn liefde 
omringen, dekken, en beschermen. 
  
Kinderen groeien op en beginnen hun eigen keuzes te maken. Of onze kinderen jong en onschuldig of 
ouder en met een opstandig karakter worstelen, of ze thuis wonen of buiten in de wereld, ze hebben 
onze gebeden als nooit tevoren nodig. Ze leven in een wereld waar goddeloze invloed overal om hen 
heen is; maar niet vergeten, onze God is getrouw! 
  
Soms voelen we ons machteloos, vooral wanneer onze kinderen op een dwaalspoor zijn geraakt en het 
lijkt of ze zo verloren, boos, en onbereikbaar zijn. Maar we hebben een hoop en geloof in het Woord van 
God. Spreuken 22: 6 zegt: 
" Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven." 
 
Als we op jonge leeftijd de kennis van Wie God is inboezemen, en ze leren dat Hij vergeeft en Zijn bloed 
een groot aantal zonden bedekt, kunnen ze hun weg terug naar de gemeente vinden. Onze God is 
getrouw! 
  
Als ouders proberen we in het leven van onze kinderen karakter te vormen en op te bouwen. Het is 
belangrijk dat ze goede manieren leren, maar het is belangrijker om ze te leren te bidden. Het zal geloof 
opbouwen en vertrouwen op God die hen door de uitdagingen van het leven zal dragen. Wij zijn 
verantwoordelijk om niet alleen het Woord te lezen maar het over hun levens uit te spreken. 
 
De kinderen van Israël werden geïnstrueerd om hun kinderen 's morgens en' s avonds te leren, "Hoor, 
Israël: de Heer onze God is één Heer." Zij spraken dit over hun pasgeboren kind uit omdat ze geloofden 
dat het hun zou versterken om grotere spirituele mogelijkheden te hebben. Omdat God getrouw is, 
moeten we ook getrouw zijn in het onderwijzen van onze kinderen.   

 



  
Opmerking: Voorganger Susan Beek, vrouw van missionaris John Beek, is de moeder van drie en oma van zes. Ze woont in 
Edinburgh, Schotland, en dient samen met haar man.  
 

  

 
 
Uit De Brievenbus 
Groeten uit El Salvador, God zegen u. Even om u te laten weten dat ik alle Internationale Dames Gebed 
nieuwsbrieven lees. Het is heel behulpzaam voor mij als de vrouw van de voorganger. God zegen uw bediening.  -
Esther (Voorgangersvrouw) 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I kijk ernaar uit de Swahili editie te ontvangen.  I wil ook op de Engelse lijst blijven. I zend soms bepaalde artikelen 
naar vrienden waarvan ik weet dat ze er voordeel aan zullen hebben, zoals de laatste van Leah Seagraves. Heel 
hartelijk bedankt voor uw last en uw bediening.  Een heel gezegend nieuw jaar gewenst! -Pamela Smoak 
(Missionaresse) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Zou u Zus Gerolyn Kelley kunnen laten weten dat ik haar artikel over consistentie enorm waardeerde? Het wordt 
moeilijk om in de ochtend voor school consequent in gebed te blijven - vooral wanneer u als voorganger met late 
nachten en de familie in de vroege ochtend met vermoeidheid, haastig rondrennen, boeken grijpen, ontbijt, enz. te 
maken krijgt. Dus dit was een geweldige herinnering. 
 
I vond het ook prachtig dat de gebedstijd kort was – niet iets wat moeilijk bereikbaar was – maar dat het belangrijkste 
was dat het consistent was. Helemaal perfect! Ik ben dankbaar en bemoedigd! 
 
Dank u mijn vriendin, voor de krachtige getuigenissen van gebed voor onze kinderen. Ik vind ze allemaal prachtig en 
ze hebben mij zeer gediend. Ik zal ze met de gemeente gezinnen en moedersdelen.  
 
Heel veel liefs. Dank u voor alles wat u doet (vrouw van een voorganger) 
 

  

Watch our Video 

 

  

Van de Redactie 
God doet machtige dingen! God opent vele deuren en deze nieuwsbrief 

is nu in Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russisch, 
Grieks, Arabisch, Farsi, Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, 
Indonesisch, Roemeens, Italiaans en Noors beschikbaar. We zijn op zoek 

naar Poolse om snel toe te voegen! U kunt ons helpen bidden voor 
Servische, Bulgaarse en Japanse vertalers. 

 
Wilt u een van de bovenstaande vertalingen ontvangen dan kunt u verzoek 

sturen naar LadiesPrayerInternational@ao  
 

 

Debbie Akers 
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Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 
UPCI 



My Hope Radio 
Multiculturele Bedieningen 

  

Wie we zijn . . . Sinds 1999: bestaat Intl Dames Gebed uit dames het wereldrond die 
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 
hierna 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 van Gebed...  

1. De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalm 144:12; Jesaja 43:5-6).  
2. Dat ze op een verantwoordelijke leeftijd eigenschap van het geloof nemen (1 Johannes 2:25-28; 

Jakobus 1:25).  
3. Dat ze in de bediening treden van de oogst van de Heer (Mattheus 9:38). 

 

 

 

  

Watch our Video 

 

  

  
  

Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSIONChildren live in an 
environment with opportunity to grow spiritually, physically 
and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birthmothers 
considering adoption and child placement for adoptive 

couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys.  
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