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Dierbare vriendin, 

Ik ben verheugd u iets te vertellen over de achtergrond van Mothers Prayers: een gebedsgroep voor moeders, die 

samen willen bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. Mothers Prayers is ook voor vrouwen die geestelijke 

moeders zijn. 

Al enige tijd voelden mijn schoonzus Sandra en ik de behoefte om meer gericht te bidden, om de problemen 

waar onze kinderen mee geconfronteerd worden het hoofd te bieden. Sandra werd in de nacht gewekt met de 

woorden: “Bid voor je kinderen”. Dit gebeurde tot twee keer toe. Ikzelf had net het Maranatha boekje gelezen 

met de titel: “Wat doen we onze kinderen in hemelsnaam aan!” (een boekje vol statistieken en bewijsmateriaal 

over de gevaren waar onze kinderen tegenwoordig mee te maken hebben) en wist dat gebed het enige antwoord 

was. 

We besloten als voorbereiding een maand lang te bidden. Daarna voegden drie andere moeders zich bij ons en 

we gingen het gebedenboekje gebruiken, dat nu door alle Biddende Moeders groepen over de hele wereld 

gebruikt wordt.  

Tijdens onze voorbereiding vroeg ik de Heer ons te leiden en ons de juiste weg te wijzen. Ik opende de bijbel bij 

Jeremia 31 v 16. Als ik de hele bijbel had doorzocht, zou ik geen beter vers hebben kunnen vinden! 

“Houd nu op met huilen,                                                                                                                                                                            

droog je tranen.                                                                                                                                                                                             

Al de moeite voor je kinderen                                                                                                                                                                          

wordt beloond:                                                                                                                                                                                                             

ze keren terug uit het land van de vijand,                                                                                                                                                      

dat beloof ik .                                                                                                                                                                                                                   

Er is hoop voor je kinderen,                                                                                                                                                                                        

ze komen terug naar hun eigen land” 

 

Vanaf het begin voelde ik dat de Heer mij op het hart drukte dat Hij de baas was en wij zijn secretaressen! Dat 

Hij ons zou leiden, alle deuren zou openen en de mensen naar ons toe zou brengen. Dit gebeurde (vaak in de 

meest onwaarschijnlijke omstandigheden). Wij hoefden alleen maar te bidden en te luisteren. Toen we voelden 

dat de Heer deze last en moeite van onze schouders nam, was dat een heerlijke opluchting. Het is zeker dat Hij 

ons op alle mogelijke manieren leidt! 

Dit gebedsinitiatief, begonnen in november 1995, is nu al verspreid in vele, vele landen over de hele wereld. En 

dat is gebeurd ondanks het feit dat wij de publiciteit niet hebben gezocht en alleen over Mothers Prayers hebben 

verteld als we hiervoor werden uitgenodigd. 

Er is zoveel zegen verkregen door Mothers Prayers: vele kinderen zijn opnieuw tot geloof gekomen, hebben 

werk en huisvesting gevonden of zijn naar huis teruggekeerd na lang te zijn weggeweest (onlangs nog hoorden 

we het verhaal van een moeder die al na de eerste gebedsbijeenkomst werd verzoend met haar dochter, die zij in 

zeven jaren niet had gezien. Dit is slechts een van de vele voorbeelden). We hoorden over verbeterde 

gezondheid van kinderen, gezonde baby’s die geboren werden nadat de moeders verscheidene miskramen 

hadden gehad, kinderen die van de drugs afkwamen en verbeterde relaties. 

De Heer houdt Zijn woord:  “Vraagt en u zult ontvangen “ 

Ook moeders hebben ons verteld over de genade die zijzelf mochten ontvangen, tijdens het samen bidden met 

andere moeders. Het is zo’n zegen voor hen om via een Christelijke weg hun pijn in vertrouwen met elkaar te 

kunnen delen. Door hun wekelijkse bijeenkomsten groeit de onderlinge liefde en verbondenheid. 
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Als we samen komen zetten we een mandje op een tafel aan de voet van het Kruis. We leggen daarin één voor 

één de namen van onze kinderen, terwijl we voor hen bidden. We stellen ons voor dat wij onze kinderen 

overhandigen aan God die voor hen zorgt. Dit is vaak een wonderbaar helend moment; we worden ons ervan 

bewust dat Hij onze problemen op zich heeft genomen. 

Gewoonlijk zijn onze groepen klein, tussen de 2 en de 8 moeders.   

En wat als er vrouwen zijn zonder kinderen, alleenstaand of getrouwd? Wij verwelkomen alle vrouwen die voor 

kinderen willen bidden. Ook veel religieuzen in kloosters bidden met ons mee.  

Wij vragen aan hen, die zich geroepen voelen een Biddende Moeders gebedsgroep te beginnen, om als 

voorbereiding eerst een maand dagelijks alleen te bidden: om de Heer te vragen hen te leiden naar de juiste 

gebedspartners. Indien katholiek, raden wij aan om te mediteren over de Heilige Familie - het 3
e
 Blijde Geheim. 

Het is voor ons een geweldige troost deel uit te maken van Mothers Prayers, vooral omdat we ons verbonden 

weten met vele andere moeders over de hele wereld die ook voor onze kinderen bidden.  

De volgende woorden zijn ons, geïnspireerd door gebed, gegeven:  

“Verheug je in het moederschap”                                                                                                                                                                              

“Wees je bewust van je verantwoordelijkheid”                                                                                                                                                       

“Vraag om bescherming”                                                                                                                                                                                       

“Vraag om leiding”                                                                                                                                                                                                

“Vraag om een zachte liefdevolle houding”                                                                                                                                                                                 

“Wees dankbaar dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijk hoeders zijn van hun zielen” 

“Begrijp dat Jezus nog veel meer van onze kinderen houdt dan wij. Hij wil hen zo graag beschermen en laten 

groeien in Hem. Omdat Hij alleen tussenbeide komt als Hij gevraagd wordt, ziet Hij uit naar onze gebeden” 

“Als we voor onze kinderen bidden moeten we ons afvragen: wat zou Hij hen toewensen? - en bidden om 

inzicht dat niet onze wil maar Zijn Wil voor hen mag geschieden” 

   *   *   *   * 

Elke  bijeenkomst wordt geleid door de Heilige Geest en daarom merken we dat de bijeenkomsten van elkaar 

verschillen. Soms ligt de nadruk op lofprijzing, andere keren op het lezen en bidden van de bijbel en weer 

andere keren wordt er meer tijd besteed aan het samen delen en aan het bidden voor elk kind. 

Elke week kunnen er verschillende redenen zijn om voor onze kinderen te bidden. Het kan ook elke week 

“hetzelfde liedje” zijn. Het is dan goed om ons het Bijbelverhaal van de onverwachte gast te herinneren (Lucas 

11 v 5-13)... en blijven vragen ... (hierdoor zullen we zelf ook groeien, omdat we de genade van het volharden 

leren kennen). We moeten beseffen dat onze gebeden altijd worden verhoord. Misschien niet op de wijze zoals 

wij verwachten, maar altijd op de beste manier: Dat Gods Heilige Wil in hun levens zal geschieden. 

Tijdens de bijeenkomsten zullen moeders soms hele persoonlijke dingen delen en het is noodzakelijk dat zij 

weten dat alles wat zij zeggen absoluut vertrouwelijk blijft. 

Elke bijeenkomst zal de leidster van de gebedsgroep dit opnieuw verzekeren. 

Er is een klein boekje, met gebeden, om te gebruiken tijdens de samenkomsten. Als u een boekje en/of onze 

nieuwsbrief wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.  

In Jezus’s liefde 

 

Veronica  


