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to him for the lives of your

Stort uw hart uit als water voor het aangezicht
des Heren, hef tot Hem uw handen omhoog
ter wille van het leven uwer kinderen,
die van honger versmachten op de hoek van
elke straat.
Klaagliederen 2:19

Lieve biddende moeders, lieve groepsleidsters in Europa,

Augustus 2012

Bedankt voor de waardevolle gebeden voor de kinderen en hun scholen in Europa. Ze zijn oneindig
kostbaar!
Een bidder voor de Zwiterse regering zei een keer dat er vijf onderdelen bestaan, die de toekomst van
een land primair beinvloeden. Eén onderdeel daarvan is onderwijs. Hij bemoedigde me door te
zeggen:“ Kathrin, jullie gebeden zijn een grote zegen voor de toekomst van ons land.“ Dat heeft me
geraakt. Als we vandaag voor de kinderen en scholen bidden, hebben we invloed op de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen....!
De afgelopen weken hadden mijn team en ik de gelegenheid veel landen te bezoeken en moeders tot
gebed te motiveren. Een bijzondere belevenis wil ik met jullie delen:
We waren onderweg in Oost-Europa en ik vroeg een moeder: „Wat is de grootste nood voor jullie
kinderen?“ Ze antwoordde: „Een groot probleem hier is dat het niet uitmaakt welk diploma een kind
haalt. Er wordt niet naar gekeken en het heeft weinig zin om ijverig te zijn omdat er bijna geen kans op
werk is.“
Ik moest er steeds weer aan denken. Ik vroeg God: „Hoe kunnen deze landen ooit weer uit hun
armoede en uitzichtsloze situatie komen...??“ Plotseling werd me duidelijk hoeveel zegen gebeden
van moeders kunnen brengen. Niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook heel praktisch. We beleven
steeds weer hoe God door onze gebeden omstandigheden totaal verandert, nieuwe mogelijkheden
ontstaan en harten en houdingen van onderwijzend personeel en leerlingen veranderen.
Jezus vertelde een keer de gelijkenis van een weduwe die onophoudelijk in gebed was. Het
onmogelijke werd toen mogelijk en de rechter heeft haar in het gelijk gesteld (Lucas 18, 1-8)! Precies
zo heeft God ons beloofd onze gebeden te verhoren. Hij zorgt voor onze kinderen. Zowel in geestelijk
als ook in praktisch opzicht.
„Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en
Hij laat hen wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen.“ (Lucas 18.7)
Ik geloof dat als wij moeders de plaats in gebed voor onze kinderen innemen, voor hun scholen en
hun toekomst, dat God onze gebeden zal verhoren. Hij zal geweldige wonderen doen. Daarom wil ik je
bemoedigen om door te gaan, om na de zomervakantie weer met het MIG-uur verder te gaan.
Misschien kun je nog een andere moeder uitnodigen!
Zondag 16 September 2012 vindt „Bless Our Schools Sunday“ plaats. Dat is een gelegenheid om
samen, met verschillende kerken en gemeentes te bidden en ze op MIG attent te maken. Info vind je
op:www.momsinprayer.org/events/bless-our-schools
Met grote verwachtig en in hartelijke verbondenheid,
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