Arise, cry out in the night, as the watches
of the night begin; pour out your heart like
water in the presence of the Lord. Lift up your
hands to him for the lives of your children, who
faint from hunger at the head of every street.
Lamentations 2:19
September 2013
Lieve biddende moeder,
Toen ik enige tijd geleden voor Europa aan het bidden was, had ik een bijzondere belevenis.
Het was alsof ik een onvoorwaardelijke, echte liefde vanuit mijn hart voelde voor deze landen,
zoals alleen God die kan hebben. Tegelijkertijd bemerkte ik een diep verdriet, dat deze kostbare
liefde zo vaak niet gezien en gedeeltelijk zelfs afgewezen wordt. Even werd ik me bewust hoe
Jezus zich moet voelen… Hij is er en wacht vol verlangen om ons, onze kinderen, hun
leerkrachten, de scholen met al zijn liefde, zijn genade en zijn liefdevolle barmhartigheid te
overstelpen, en wij zien het niet… Even schrok ik: “wat gebeurt er, als Jezus nu weggaat, omdat
hij blijkbaar ongewenst is???“ Op dat moment begon ik vanzelf te bidden. Ik vroeg Jezus “bij ons
te blijven“. Ik bad dat Hij ons allemaal nog meer verlangen zou geven om Hem bij ons te hebben,
in onze dorpen, steden, bij onze kinderen en dat Hij nog vele moeders aan zal raken.
Bij Moms in Prayer (MIP, oftewel Moeders in Gebed) is dat precies wat we doen, we komen
samen met andere moeders om Hem uit te nodigen in de levens en scholen van onze kinderen.
We prijzen Gods almacht, belijden waar we Hem verdriet hebben gedaan, bedanken Hem voor
alles wat Hij heeft gedaan en bidden onophoudelijk Zijn beloften uit over de
levensomstandigheden van onze kinderen en hun scholen.
Ik will jullie krachtig bemoedigen, hou vol! Begin na de zomervakantie weer te bidden. Elk van je
gebeden is waardevol. Zoals de discipelen Jezus vroegen: “Blijf bij ons, want het is bijna avond,
en de dag loopt ten einde. En Hij ging mee en bleef bij hen“. Lucas 24:29. De discipelen wisten
dat ze Jezus nodig hadden! Zijn nabijheid en tegenwoordigheid. Precies zo is het bij ons, onze
kinderen en de scholen, wij hebben Hem nodig, laten we daarom onophoudelijk bidden: “Blijf bij
ons, Heer, we hebben U nodig en Uw tegenwoordigheid.“
Ik bid daarvoor!
In hartelijke verbondenheid
Kathrin Larsen
Kathrin Larsen
Directeur van Moms in Prayer Europe
Enkele nieuwsberichten:
Zondag 15 september is de “Bless Our Schools Sunday“. Dit is een gelegenheid om samen in de
diverse kerken en gemeenten te bidden en op Moeders in Gebed te wijzen. Verdere informatie
kun je vinden op: www.momsinprayer.org/events/bless-our-schools
Wil je voor MIP Europa bidden?
Als je hart voor MIP Europa hebt en daarvoor wilt bidden, kun je je aanmelden bij:
jane.weber@momsinprayer.eu De gebedskalender is verkrijgbaar in het Engels
Nieuwe website voor MIP Europa
We hebben een nieuwe website. Deze is uitstekend geschikt om geïnterresseerde moeders in
contact te brengen met MIP: www.momsinprayer.eu
“Journey of faith“ (geloofsreis)
In november vindt een bijeenkomst plaats voor de leidinggevenden van Europa. De bijeenkomst
heeft tot doel MIP in de verschillende landen op te bouwen. Er zijn diverse manieren waarop je
deze bijeenkomst kunt ondersteunen. Kijk hiervoor op: www.momsinprayer.eu
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