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Voor mijn geliefde man, Rle, mijn levenslange partner 
en vriend. Jouw gebeden en liefdevolle steun koester ik 

in mijn hart.

Voor mijn kinderen, Ty, Troy, Travis en Trisha. 
Jullie hebben, stuk voor stuk en telkens opnieuw, 

Gods trouw en zijn liefdevolle goedheid in mijn hart gegrift. 
Ik voel me enorm vereerd dat ik jullie moeder mag zijn.

God heeft me rijk gezegend met drie prachtige, 
godvrezende schoondochters, die ik liefheb als mijn 

eigen kinderen: Patti, Bonnie en Tara.

En voor mijn moeder, omdat zij mij geleerd heeft te bidden. 
Ik bid dat dit boek een erfenis zal zijn van Gods kracht 
door gebed, voor elke volgende generatie van ons gezin 

en het gezin van God.

‘Dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht, 
en het volk dat geschapen zal worden, zal de Here loven.’ 

(Ps. 102:19)
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  Woord vooraf

Nooit zal ik het moment vergeten waarop ik voor de eerste keer het 
Handleidingboekje in mijn handen hield van Moms in Prayer (Moeders 
in Gebed). Het was een antwoord op mijn diepste verlangen als moeder! 
Ik wist altijd al hoe belangrijk gebed is, maar Fern Nichols’ kleine 
boekje gaf me de structuur om meteen te beginnen met bidden.

In 1993 had mijn eerste kind haar eerste dag op de kleuterschool. 
Mijn man en ik brachten haar weg en toen mijn man naar zijn werk ver-
trok, voelde ik een enorme drang om voor onze dochter te bidden. Geen 
schietgebedje, maar een sterk, krachtig, voortdurend gebed. Ik wist dat 
ik een andere moeder nodig had en dus vroeg ik een buurvrouw en 
vriendin van wie het kind op dezelfde kleuterschool zou beginnen of ze 
dit samen met mij wilde doen. Tot mijn grote vreugde stemde ze toe en 
zo begonnen we. Het duurde niet lang voordat er meer moeders bij kwa-
men.

In mijn hart was nu de visie geboren dat er voor elke school en elk 
kind gebeden moest worden. Deze kennismaking met Moms in Prayer 
(Moms In Touch, zoals het toen heette) leek het begin van hoe de Heer 
mijn hart aan het voorbereiden was om uit te breiden naar heel Zwitser-
land, waar ik woon. Vandaag de dag zijn er meer dan 1500 groepen aan 
het bidden in ons kleine land. En vanaf dit prille begin riep God mij en 
mijn team, om de visie over de grenzen door te geven naar Europa en 
Israël. 

Het continent Europa wordt gevormd door landen met verschillende 
geschiedenissen en vele uitdagingen. Onze kinderen groeien op in een 
seculiere wereld. Wat kunnen we doen om hen op een goede manier op 
te voeden? Het antwoord is bidden! Elk kind heeft een biddende moeder 
nodig.
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Ferns boek is een geweldige inspiratie voor moeders en oma’s om te 
bidden, maar ook om gebedsgroepen van Moms in Prayer te starten. 

Ben jij op zoek naar een boek dat je meer leert over krachtig bidden 
voor jouw kind? Zo ja, dan is dit boek simpelweg het beste. Het heeft 
mijn gebedsleven helemaal veranderd. Fern neemt je mee op een krach-
tige reis waarin je alles leert over gebed. Maar het gebed is niet het 
belangrijkste; het gaat nog veel meer over de Persoon achter het gebed: 
Jezus Christus. Ferns diepe passie voor Jezus zal je leiden naar een die-
pere liefde en relatie met Hem. 

Om een sterke gebedsstrijder te worden, is het belangrijk om God te 
kennen, te weten dat Hij van je houdt en je gebeden zal verhoren. Maar 
zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God 
komt, moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij beloont wie Hem zoeken 
(Hebr. 11:6). Hoe kunnen we bidden als we niet geloven? 

Wát moeten we dan geloven om te bidden? We moeten geloven in 
Gods krachtige woord. Ik las eens het volgende citaat: ‘Gebruik het 
gebed als een boor, en fonteinen van levend water zullen uit het woord 
naar je toe stromen.’ Dit is precies wat Fern ons in detail leert: hoe we 
onze gebeden kunnen boren in het woord van God, in onze persoonlijke 
gebedstijd, en hoe we kunnen groeien in onze relatie met God. Daarvoor 
gebruikt Fern vier stappen: lofprijzing, om God persoonlijker te leren 
kennen; belijdenis, zodat we gereinigd worden van alle schuld en niets 
onze gebeden kan verhinderen; dankzegging, namelijk waardering en 
dankbaarheid uitspreken voor Gods antwoorden op onze gebeden, die 
ons leiden tot diepe innerlijke vreugde; en voorbede om Gods beloften 
rechtstreeks in ons leven en in dat van onze kinderen te brengen. Wat 
een krachtig wapen hebben we in Gods woord! Elk van de vier stappen 
is levensveranderend en zal je gebedsleven op verbazingwekkende 
manieren inspireren. 

Misschien vraag je je af wat de reden is om met anderen te bidden? 
Zelf heb ik gemerkt dat een eensgezind gebed, dat je samen overeen-
komt, geleid en bekrachtigd door de heilige Geest, een echte rijkdom is. 
Als de heilige Geest ons allen in overeenstemming brengt met zijn 
woord, horen wij de oprechte gedachten van anderen, en weerkaatsen 
die woorden ook in ons hart. Dit zal ertoe leiden dat we ons richten op 
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de almachtige God en niet op onszelf. Hij zal je de woorden geven om 
te zeggen. Dit soort gebeden zijn zeer krachtig en hebben een directe 
invloed op ons leven en dat van de kinderen. Proef het en je zult nooit 
willen stoppen op deze manier te bidden. 

Als moeder en oma kan ik alleen maar zeggen dat bidden de beste 
investering is in het leven van onze (klein)kinderen. 

We zouden je graag verwelkomen in de wereldwijde familie van 
Moms in Prayer.

Wil je met ons meedoen? Laat ons weten waar je bent, dan helpen we 
je graag op weg!

Directeur Moms in Prayer Europa & Israël

Kathrin Larsen-Graf 
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  Inleiding   
De geboorte van een gebedsbeweging

Toen ik opgroeide, wilde ik maar één ding: moeder worden. Ik herinner 
me dat ik als jong meisje bad dat trouwen en het moederschap deel 
mochten uitmaken van Gods plan voor mij. En ik was verrukt toen Hij 
mijn gebed verhoorde. Maar stel je mijn verbazing eens voor toen God 
me vroeg te helpen een wereldwijde bediening te ‘baren’, met gebeds-
groepen in meer dan 160 landen, waaronder 47 Europese landen en 
Israël – een gebeds bediening voor kinderen en hun scholen.

Moms in Prayer International (MIPI) (in Nederland en België: Moe-
ders in Gebed (MiG)) begon met een eenvoudig gebed in mijn keuken, 
toen ik geconfronteerd werd met een crisis. Het was 1984, we woonden in 
Brits-Columbia in Canada. Mijn man Rle (spreek uit als Arlee) en ik had-
den vier kinderen. De oudste drie waren jongens, en omdat Rle trainer was 
van het Athletes in Action-basketbalteam van Campus Crusade for Christ, 
maakten we grapjes dat we uiteindelijk ons eigen team van vijf ter wereld 
zouden brengen. Maar God, in zijn perfecte plan, gaf ons nog één kind, en 
deze keer was het een meisje.

Wat kan ik doen?!
De dag van mijn crisis viel in september, aan het begin van het school-
jaar. Ik had zojuist mijn oudste twee zoons een kus en een knuffel gege-
ven en ze naar school gestuurd, een openbare middelbare school niet al 
te ver van ons huis. Terwijl ik terugliep naar de keuken en nadacht over 
alles waarmee ze geconfronteerd zouden worden, werd ik bang. Ik wist 
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dat de school een slagveld was, waar gestreden werd om hun harten en 
verstand. In mijn verbeelding zag ik de verleidingen opdoemen: immo-
raliteit, drugs, alcohol, pornografie, vuile taal en leerstellingen die hun 
geloof zouden ondermijnen.

‘O, Heer,’ bad ik hardop, ‘bescherm hen alstublieft, stel ze in staat 
duidelijk het verschil te zien tussen goed en kwaad en help hen god-
vruchtige keuzes te maken.’

Maar zelfs nadat ik het tot God had uitgeroepen, bleef de zorg om 
mijn zoons zwaar op mijn hart drukken. De drang om hen tegen het 
kwaad te beschermen, was intens. Ik huilde en smeekte de Heer dat geen 
van mijn kinderen zich ook maar een moment in het koninkrijk van de 
satan zou bevinden, dat de satan niet het genoegen zou smaken ook maar 
iets van hun leven in te pikken, en dat hij nooit de vreugde zou kennen 
dat een van hen zijn leugens zou geloven. Met passie komt ook een visie, 
een droom, een idee. Ik wist dat gezamenlijk gebed het antwoord was.

‘Lieve Vader,’ bad ik, ‘er moet toch nog één andere moeder zijn die 
in haar drukke schema wat tijd vrij kan maken om met mij te bidden.’

Eén eenvoudig gebed en één wanhopig hart stonden gelijk aan één ant-
woord van God. Hij bracht een andere moeder in mijn gedachten: Linda. Ik 
belde haar onmiddellijk en deelde mijn angsten en zorgen om onze kinde-
ren en de school met haar. ‘Linda,’ zei ik, ‘ik heb het gevoel alsof ik ze elke 
dag opnieuw de duisternis in stuur. We moeten hun harten beschermen 
door gebed. Zou je vanaf volgende week één uur met me willen bidden?’
Ze zei onmiddellijk ‘ja’. Toen dachten we na over andere moeders die 
ook zouden willen bidden, en de week daarop kwamen we bij mij thuis 
met vijf vrouwen samen.

Ik maakte een indeling voor onze gebedstijd, die we ‘de vier stappen 
van gebed’ noemden: lofprijs, schuldbelijdenis, dankzegging en voor-
bede. We begonnen en eindigden op de afgesproken tijd. We baden, in 
plaats van over bidden te praten. En alles was strikt vertrouwelijk. Deze 
gebedstijd werd ons uur van hoop, waarin we onze zorgen en de behoef-
ten van onze kinderen in eensgezind gebed bij de Heer brachten. En toen 
de antwoorden op onze gebeden kwamen, mochten we ervaren hoe 
heerlijk het was ons daar samen over te verheugen.
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Het geboorteproces
Hoe weinig konden we vermoeden dat wij, doodgewone moeders, die 
door gebed Gods kracht losmaakten, op het punt stonden een wereld-
wijde gebedsbeweging geboren te laten worden. Zoals de schrijver 
Wesley L. Duewel zegt: ‘God heeft een fantastisch plan, waarmee u de 
hele wereld [door gebed] kunt beïnvloeden. Dit plan is niet slechts voor 
een klein groepje uitverkorenen. Het is voor u.’ Ik wist niet dat God ons 
riep om iets ter wereld te brengen. Maar grote dingen beginnen vaak met 
gehoorzaamheid in kleine dingen.

We groeiden in ons geloof, we leerden hoe we moesten bidden en we 
ervoeren de vreugde van het zien dat God onze gebeden beantwoordde; 
we konden niet anders dan het vol enthousiasme aan onze vriendinnen 
vertellen. En het nieuws verspreidde zich snel. We realiseerden ons dat 
we onze groep een naam moesten geven; dus we vroegen God ons te 
helpen er een uit te kiezen. Unaniem werd besloten de groep Moms In 
Touch (moeders in contact; in Nederland en België Moeders In Gebed) 
te noemen: moeders in contact met God, met hun kinderen, hun scholen 
en elkaar, door middel van gebed.

Precies op het moment dat deze beweging begon te bloeien, werd het 
Athletes in Action-team overgeplaatst naar Poway, in Zuid-Californië. 
‘Californië!’ jammerde ik. ‘Wonen er christenen in Californië?’ Ik miste 
Moms In Touch nu al, en we waren nog niet eens verhuisd.

Zodra we in ons nieuwe huis waren neergestreken, bad ik: ‘Heer, 
geef me alstublieft één andere moeder met 
wie ik voor de middelbare school van Poway 
kan bidden.’

Een paar weken nadat de school was 
begonnen, drong de heilige Geest er bij me 
op aan dat ik voor deze moeder zou danken, 
alsof ik haar al gevonden had. Dus bad ik: 
‘Vader, dank U dat U me vandaag een andere 
moeder zult geven om samen mee te bidden.’

Later die middag kwam een moeder die 
even verderop in de straat woonde naar me 
toe; ze was op zoek naar haar zoon. Terwijl 

Hoe weinig konden 
we vermoeden dat wij, 
doodgewone moeders, 
die door gebed Gods 
kracht losmaakten, op 
het punt stonden een 
wereldwijde gebeds-
beweging geboren te 
laten worden. 
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we op de oprit stonden, begonnen we over geestelijke zaken te praten, en 
ik vertelde Suzie over Moms In Touch.

Ze pakte mijn hand en zei: ‘Fern, al zijn we dan misschien maar met 
ons tweeën, wij zullen bidden.’

Aan het einde van het schooljaar baden tien vrouwen voor de mid-
delbare school van Poway en hadden zich ook andere groepjes gevormd.

We kregen geregeld brieven van moeders die over onze groep 
gehoord hadden en graag mijn aantekeningen wilden hebben, uitgetypt 
op A4’tjes, om zelf een groep te kunnen starten. Al snel vormden zich in 
andere staten ook groepjes. Het aantal verzoeken nam toe.

Hoe moesten we aan deze vraag voldoen en daarnaast de materialen 
en portokosten betalen? We gingen na de gebedstijd in onze groep met 
de pet rond. De vrouwen gaven bereidwillig en de kosten werden altijd 
gedekt.

Dankzij de hulp en aanmoediging van een van de groepsleden, Son-
dra Ball, verzamelde ik mijn aantekeningen in een handboekje. Zij had 
een bloemenwinkeltje aan huis en gaf geld om de eerste vijfhonderd 
exemplaren te kunnen drukken. Het Handleidingboekje kwam tot stand 
en verspreidde onze visie over de hele wereld dankzij Sondra’s visie en 
opoffering. Het wordt sinds 1987 geprint en is al vertaald in 66 talen, 
onder andere in braille. Wat kan het werk van één mens een enorm ver-
schil maken!

In deze eerste jaren waren er zoveel vrouwen als Sondra, die alle-
maal hun eigen vijf broodjes en twee vissen meenamen. En Jezus nam 
wat ze gaven, zegende het en vermenigvuldigde het. Het eerste bestuur 
van Moms in Touch International (MITI) werd gevormd door vijf huis-
tuin-en-keukenmoeders, die rond mijn eettafel vergaderden en zich 
wanhopig aan de Heer vastklampten om deze ontluikende bediening te 
kunnen besturen. Sondra Ball, Jackie Fitz, Carolyn Taylor en Charlotte 
Domville investeerden tijd en moeite om moeders in het hele land de 
gelegenheid te geven deze levensveranderende manier van bidden te 
leren kennen. Terugkijkend kan ik zeggen dat we niet altijd wisten wat 
de volgende stap was, maar we waren ervan overtuigd dat er Iemand 
was die het wel wist. We zochten voortdurend Gods aangezicht. Hij 
heeft ons nooit teleurgesteld.
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Kringen in het water
De schrijver Roy Lessin zegt: ‘Wanneer een steen in een meer gegooid 
wordt, verdwijnt hij al gauw uit het zicht, maar zijn inslag veroorzaakt 
een hele serie kringen die zich verbreden en over het hele meer reiken. 
Op dezelfde manier zal een leven dat voor Christus geleefd wordt een 
positieve invloed nalaten die het leven van vele anderen zal bereiken.’

Beatriz Grigoni, een Latijns-Amerikaanse moeder in een van onze 
groepen in San Diego, veroorzaakte zo’n kring. ‘O,’ zei ze, ‘de mensen 
in Mexico moeten ook weten hoe ze voor hun kinderen en scholen kunnen 
bidden.’ Dus de Heer zette haar ertoe aan het MIT-handboekje in het 
Spaans te vertalen. Dankzij haar komen nu niet alleen vrouwen in 
Mexico, maar ook vrouwen in Spanje, de Verenigde Staten, Midden-
Amerika en Zuid-Amerika samen om in het Spaans voor hun kinderen 
te bidden.

Een andere kring in het water werd veroorzaakt door Connie Ken-
nemer. In januari 1988 was Connie voorzitter van onze eerste MITI-
retraite. In het conferentiecentrum van Pine Valley kwamen 35 moeders 
bij elkaar om te groeien in hun geloof, getraind te worden en een opwek-
king te verwachten. We gingen in een gezellige ruimte zitten, met een 
knapperend vuurtje in de open haard. We begonnen met God te vragen 
ervoor te zorgen dat elke school in San Diego een eigen gebedsgroep 
zou hebben. Onze gebeden werden vrijmoediger. We vroegen om heel 
Californië. De heilige Geest gaf ons op het hart nog vrijmoediger te zijn. 
We vroegen God om alle staten langs de Westkust; en toen om heel 
Amerika. Maar daarna kwam de grootste stap in geloof. We vroegen om 
een MITI-groep voor elke school in de wereld.

Een vrouw bad: ‘Maar Heer, wie kan het aan al deze moeders vertel-
len? … Dr. Dobson, die kan dat! Heer, we vragen U om een plekje in 
zijn radioprogramma.’ Volgens mij begonnen een paar vrouwen te gie-
chelen.

Maar een paar maanden later kregen we een telefoontje van LuAnne 
Crane, de assistent-producer van het radioprogramma Focus on the 
Family. Ze zei dat ze alsmaar goede berichten over onze organisatie 
hoorde, en dat ze meer wilde weten. Terwijl ik het verhaal vertelde, werd 
ze ook enthousiast over de visie van onze beweging en beloofde dat ze 


