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De erfenis van een biddende grootmoeder 
Door Stacy Gaddy  
 

Mijn grootmoeder (of 'oma' zoals ze door iedereen werd genoemd) was een trouwe 
gebedsvrouw - dat wil zeggen, ze stak trouw haar kaarsen aan en citeerde oprecht haar 
dagelijkse gebeden. Ik hoorde haar vaak haar "Weesgegroet" mompelen terwijl ze haar 
rozenkrans-kralen vasthield. Rozenkransgebeden waren alles wat mijn oma wist te bidden. Dit 
was waarschijnlijk mijn eerste kennismaking met het gebed. Ik ben zo dankbaar dat mijn zoon 
en dochter gezegend zijn met twee krachtige apostolische grootmoeders 'die weten hoe ze het 
aangezicht van God moeten zoeken. Deze vrouwen hebben een enorme impact op mijn 
kinderen gehad. 

 
Ik moet denken aan een grootmoeder in de Bijbel die ook van grote invloed was op het leven van haar kleinzoon. 
Haar naam was Lois en hoewel haar in 2 Timotheüs 1: 5 maar één eigenschap werd toegedicht, is het een 
krachtige; "Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw 
grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont…” 
	
Ze was een vrouw van waar geloof. Ze leefde niet met een been in de kerk en daarnaast een ander leven thuis. 
Haar geloof in God was consistent. Ze gaf dit voorbeeld niet alleen aan haar familie, maar blijkbaar werd het 
opzettelijk onderwezen en doorgegeven (2 Timotheüs 3: 14-15). Wat een groot compliment gaf Paulus aan 
Timotheüs toen hij zei dat hij hetzelfde geloof in hem herkende als in zijn grootmoeder. 
 
In Titus 2: 3 wordt vermeld dat de bejaarde vrouwen leraren van goede dingen zijn. Dit toont de waarde die wordt 
gehecht aan oudere vrouwen vanwege hun wijsheid, perspectief in het leven en jarenlange ervaring. Kinderen 
worden vandaag geconfronteerd met een wereld die zo compleet anders is dan die van hun grootouders, of zelfs 
ouders. Onze samenleving als geheel ondersteunt steeds minder godvruchtige principes. Daarom is het grootste 
geschenk dat een kleinkind kan krijgen, om voor hen te bidden. 
 
Lois 'erfenis van het geloof heeft ongetwijfeld duizenden mensen beïnvloed door Timotheüs heen tijdens zijn jaren 
van reizen en het prediken van het evangelie. De enige keer dat het woord 'grootmoeder' in de Bijbel wordt 
genoemd, verwijst naar Lois. Haar naam betekent 'meer gewenst'. Omdat ze overal godvruchtige grootmoeders 
vertegenwoordigt, geven we aan dat ze meer wenselijk zijn dan welk ander aards bezit dan ook. 
 

 

 



Dit is de maand waarin we grootouders vieren. We eren en zijn dankbaar voor alle grootmoeders die de weg naar 
de waarheid blijven wijzen en trouw bidden voor hun familie. Wat een enorme invloed zijn godvruchtige 
grootmoeders op het koninkrijk van God! 
 
Opmerking: Stacy Gaddy woont in Cabot, Arkansas, waar ze samenwerkt met haar man, Tim at New Life, de kerk die ze samen zijn begonnen 
in 1999. Ze is ook actief in verschillende rollen in het district Arkansas als de vrouw van hun superintendent. Stacy houdt ervan om met 
vrouwen te praten, reist intensief en staat op het punt te ontdekken wat het betekent om een huis met uitgevlogen kinderen te hebben. 
 

  

Gebeden sterven nooit 
Door Dr. Robbie Crawford 
 

Toen we door de vurige beproevingen van het pastoorschap gingen, zei een predikant tegen 
mij: "De gebeden van je grootouders ondersteunen je nu." Mijn vrome grootouders waren al 
vele jaren overleden, maar ik geloof dat hun gebeden voortleven en nu voortleven in mijn 
kinderen. 
  
Mijn dochter woonde onlangs een conferentie bij en vertelde me dat iemand daar over haar 
had geprofeteerd. "Ze zeiden dat de gebeden van mijn moeder zouden gebeuren, ik kon niet 

wachten om je te bellen om erachter te komen wat je voor me hebt gebeden." Ik weet niet zeker wat ze 
verwachtte, maar mijn gebeden voor mijn kinderen zijn niet voor bezittingen, posities of onderscheidingen. Mijn 
consistente verzoeken komen uit een combinatie van achttien teksten die de fundamentele kernwaarden bevatten 
die ik van mijn ouders en grootouders heb gekregen en die ik hoop door te geven aan de volgende generatie. 
 
Mijn gebeden voor mijn kinderen, waarvan ik hoop dat het hun zal worden doorgegeven, gaan meestal zoiets als 
dit: 
  
Onze Vader, die in de hemel is, wij eren Uw naam! 
  
Laat Uw koninkrijk duidelijk zijn in mijn kinderen en laat Uw wil worden gedaan in hun leven. 
Help ze om oprecht te zijn, de waarheid te kennen, de waarheid lief te hebben en ze te laten bevrijden. 
  
Jezus, voorzie in hun behoeften. 
  
Vergeef hen zoals ze anderen vergeven. 
Help hen om van anderen te houden en hen te respecteren, zelfs als het niet verdiend is. Laat de zon niet 
ondergaan over hun toorn. Help hen om hun vijanden in Uw handen te leggen, wrok of pijn te laten varen. 
  
Behoed ze voor verleiding en bevrijdt ze van het kwade. 
Zalf mijn kinderen. Help hen om het kwaad te vermijden door mentale helderheid en integriteit te hebben, en door 
goede keuzes te maken. 
  
Liefde 
Omring mijn kinderen, verzadig hen en absorbeer ze met Uw liefde. 
 
Emotionele volwassenheid 
Help hen om in U te rijpen en een zekere basis te hebben. Help hen om voorbeelden te zijn en niet te verzwakken 
in de dag van tegenspoed. Geef ze vreugde! Help hen om vreedzaam te zijn en niet snel boos te worden. Help ze 
om aardige woorden te gebruiken en benaderbaar te zijn. 
  
Onbevreesdheid 
Ik bid dat mijn kinderen zullen wandelen in Uw kracht, vrijmoedigheid, vertrouwen en autoriteit. Help hen om geen 
kwaad te vrezen. 
  
Zelfdiscipline 

 

 



Leer mijn kinderen om te bidden en om Uw Woord te bestuderen. Bewaak hun hart. Stel een wachter over de 
dingen die in hun gedachten komen, maar vooral die uit onze mond komen, want dit zijn verontreinigingen. 
Bescherm ze tegen invloeden van de wereld terwijl ze opgroeien in een leuke, gezonde en godvruchtige 
omgeving. 
  
Geloof 
Moge mijn kinderen een groot geloof hebben zodat niets onmogelijk voor hen zal zijn 
  
Nederigheid 
Ik bid dat mijn kinderen het goede zullen doen, van genade zullen houden en nederig voor God zullen wandelen. 
 
Dankbaarheid  
Help mijn kinderen om altijd dankbaar te zijn voor hun redding, hun spirituele nalatenschap en erfenis, hun 
vroegere tradities en toekomstige beloften.   
  
Van U is het koninkrijk, de kracht en de glorie voor altijd!  
 
Wat ons huis betreft, we zullen de Heer dienen! 
 
Opmerking: Dr. Robbie Crawford heeft meer dan vijfentwintig jaar als docent, onderwijskundig beheerder, gediplomeerd predikant en 
medewerker predikant gewerkt. Ze promoveerde in het onderwijs aan de University of Missouri-St. Louis, waar ze werd opgenomen in vier 
erelichamen. Ze is momenteel de directeur van New Life Preschool in St. Louis, Missouri en ook de voorganger van de kinderen en de 
directeur van de zondagsschool. 

  

Het huis gebouwd door gebed 
Door Anita Harding 
 

"Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de 
HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” Psalm 127: 1). 
  
Ik herinner me de tranen over mijn gezicht toen Gods aanwezigheid de kamer vulde. Het was 
de dag dat ik "de zegen" ontving van mijn oma. Het was ook de dag dat ik mijn oma voor de 
allerlaatste keer omhelsde. Vele jaren zijn verstreken, maar het lijkt erop dat ik nog steeds de 
warmte van die knuffel voel. 
  

De herinnering aan mijn oma, die me dicht naderde om een zegen over mij te bidden, zal voor altijd in mijn hart 
leven. Ze keek mij recht in de ogen en zei: "God wil dat je mijn accordeon krijgt en de zalving die daarbij hoort." Ik 
was overweldigd door dit geweldige geschenk! 
	
Ik herinner me dat oma's accordeon en opa's viool altijd in het middelpunt van onze familiebijeenkomsten stonden. 
We zongen evangelieliedjes en zongen uren samen in de woonkamer van mijn grootouders. Deze gekoesterde 
zegen houdt me verbonden met mijn verleden en laat me mijn toekomst zien. Als ik hoor dat mijn kinderen en 
kleinkinderen God aanbidden, merk ik vaak dat ik naar de hemel kijk en zeg: "Luister je, grootmoeder?"    
 
Mijn oma zegende mijn man en mij ook met nog een speciale zegen. Terwijl ze ons vasthield, sprak ze deze 
woorden tegen ons. "Je gaat het huis bouwen dat opa en ik begonnen zijn."  
 
Door de jaren heen zijn we de waarde van die zegen gaan begrijpen. Tot op de dag van vandaag zijn we toegewijd 
aan het bouwen van het huis dat oma en opa begonnen. Ik ben zo dankbaar dat we ervoor kozen om onze familie 
te bouwen op gebed, aanbidding en het Woord van God. We verheugen ons en danken God dat al onze kinderen 
en kleinkinderen God vandaag dienen. 
 
Afgelopen kerst gaf ik mijn oudste kleinzoon een bijbel die mijn man me op onze eerste verjaardag had gegeven. 
Mijn kleinzoon begon te huilen onder de zalving toen hij mijn geschenk opende. Door tranen van vreugde heb ik 

 

 



hem uitgelegd hoe hij moet doorgaan met het bouwen van het huis. Ik geloof in mijn hart dat hij het begreep. Het 
was een dag die onze familie nooit zal vergeten. 
  
"Maar verzamelt u schatten in de hemel ..." (Mattheüs 6:20). 
  
Zegeningen over mijn familie bidden en hun 'eeuwige gaven' doorgeven is een van de belangrijkste dingen die ik 
kan doen. Niets geeft me meer vreugde dan bidden voor mijn familie. Mijn gebeden verbinden mij met mijn 
verleden en zullen voortleven lang nadat ik naar mijn hemelse huis ben gegaan. Ik bid dat we nooit moe worden 
van het bouwen van het huis, want onze geestelijke nalatenschap hangt ervan af. 
 
Opmerking: Anita Harding is sinds 1976 voltijds werkzaam bij haar echtgenoot. Zij is de moeder van twee en grootmoeder van zeven 
kleinkinderen. Ze is een gepensioneerde kleuterjuf die nog steeds lesgeeft via mentoring. Ze is momenteel secretaris van de Western District 
Ladies Ministries. Haar liefde en toewijding voor God, familie en vrienden schijnt helder door haar leven. 
 

  

Gebeden van een grootmoeder 
Door Jill Patterson 
 

 Gebed - mijn geschenk! 
  
Het duurt niet lang voordat een nieuwe grootouder begint met het kopen en geven van 
geschenken aan hun kleinkind. Het is normaal. Kleine kleding ziet er zo schattig uit! Grootouders 
willen dat hun kleinkinderen het beste hebben. Dus, voor zover geld het toelaat, is er hulp met 
het babybedje, kinderstoel, wiegjes en de lijst gaat maar door. 
  
Als een zendeling woon ik ver van mijn kleinkinderen vandaan. Ik heb niet de mogelijkheid om ze 
dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks te zien. Ik kan niet met de auto naar hen toe reizen. En 

het tegenovergestelde is waar. Ze kunnen niet gemakkelijk naar mij toe komen. Dus, ik kan het "geschenk van het 
zelf" niet geven zoals veel grootouders. Grootouders die dicht bij hun kleinkinderen wonen, kunnen oppassen, 
uitnodigen voor logeerpartijtjes, speciale maaltijden koken, ze laten verblijven tijdens vakanties, enz. Wel, ik zou 
de "gift van bezorgdheid" kunnen schenken. Is dat niet gemakkelijk? We weten echter dat bezorgdheid niet van 
God is. Dus, wat te geven? 
 
Ik heb persoonlijk aanspraak gemaakt op het gebed als mijn geschenk aan mijn kleinkinderen. Gebed gaat voorbij 
de afstand! Voor de troon van God noem ik ze 'onze kinderen'. God is de gever van het leven. Hij heeft onze 
kleinkinderen aan ons gegeven en vervolgens keren ze op hun beurt terug naar God. Veel kerken hebben baby-
toewijding waar moeders, vaders, grootouders, vrienden en kerkgezinnen in symbolische dienst hun kinderen aan 
God geven. Ik heb het echter niet over een eenmalige symbolische dienst. Ik heb het over herhaaldelijk geven (of 
weggaan) van het kind in de zorg van de hemelse Vader door gebed. Een gebed van grootmoeders voor de Heer 
om in het leven van haar kleinkinderen te zijn, thuis, in de kerk, op school en tijdens het spelen - in hun harten en 
geest; om een doornige heg van bescherming rondom hen te plaatsen en voor Zijn engelen om over hen te 
waken. Wat een geschenk! 
 
De Schrift gevonden in Jacobus 1:17 weerspiegelt de waarde van een hemelse gave. “Alle goede gave, en alle 
volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw 
van omkering.” 
De erfenis van een grootmoeder wordt door Paulus genoemd in 2 Timotheüs 1: 5: "Als ik mij in gedachtenis breng 
het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; 
en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont…” 
 
"Laten we de goede hemelse gaven doorgeven aan onze kleinkinderen! Dit kunnen we!! 
 
Valita Jill Patterson woont in Oost-Europa en werkt in Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Zij en haar man zijn al 28 
jaar zendelingen. 

 

 



 
Van de Redactie 

God doet machtige dingen! 
 

God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, 
Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Perzisch, Tsjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, 

Indonesisch, Roemeens, Italiaans, Noorweegs, Pools, Hindi, Georgisch, Japans, Zweeds, Vietnamees en 
Bangla. Help ons alsjeblieft om een permanente Servische, Bulgaarse en Hebreeuwse vertalers te vinden. 

 
Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw verzoek alstublieft naar LadiesPrayerInternational@aol.com en we 

zetten u graag op onze email-lijst! 
 

Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina! 

 

 

  

 
 
Beste Gebedsteamleider, bezoek alstublieft Ladies Prayer International op Facebook en "Like" 
onze pagina!! Facebook Ladies Prayer International Link 
Nodigt ook uw groep uit zich te abonneren voor de GRATIS-nieuwsbrief op: 
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl of verstuur een e-mailverzoek naar: 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Deel deze informatie alstublieft met uw gemeente, vrienden en familie. Bedankt voor uw deelname aan deze vurige 
gebedsbediening en voor uw hulp bij het verspreiden van de mogelijkheid om de gratis nieuwsbrief te ontvangen en 
onze Facebookpagina te bezoeken! 
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Wie we zijn . . . Sinds 1999: Ladies Prayer Intl. is samengesteld uit vrouwen wereldwijd, die samenkomen op de 
eerste maandag van elke maand om gezamenlijk gericht te bidden voor onze kinderen en de kinderen van de 
lokale kerk en gemeenschap. 
Onze missie . . . We zijn toegewijd om deze generatie geestelijk toe te rusten en de generaties na deze 
generatie en de geestelijke restauratie van vorige generaties. 
 
Onze nood . . . Toegewijde vrouwen die samen willen komen op de eerste maandag van de maand in 
gefocussed gebed voor hun kinderen.  

  
Drie prioriteiten van gebed... 

• De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6). 
• Dat ze het geloof aannemen op een leeftijd waarop ze deze beslissing kunnen nemen (I Joh 2:25-28; Jakobus 1:25). 
• Dat ze in de bediening van de Heer zullen werken (Mattheus 9:38). 

 

• Text LinkUPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org.Tink 

 

 

 

	


