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ALTARE EN VERBONDE 
 
INLEIDING 
 
Ons gaan nou kyk na die verhouding tussen altare en verbonde: 
 
‘n Altaar is ‘n plek van offerande en ‘n plek waar kontak met die geesteswêreld 
plaasvind.  Dit is ook ‘n plek van oproepings- en verbonds-aktiwiteit.  Die altaar 
dien om verbonde te aktiveer.  Dit dien ook bestaande verbonde. 
 
Geen altaar, geen lewende verbond.  ‘n Verbond bly dormant sonder ‘n 
altaar van gebed. 
 
In die tradisionele godsdienste, is altare (afgodstempels, hoë plekke) baie 
belangrik in die uitoefening van verbondsvoordele.  Heidense priesters en 
sataniese wagters bied offerandes aan die territoriale geeste agter hul plaaslike 
godhede, en roep daardeur hul teenwoordigheid en krag aan.  
TEKENS word gewoonlik uitgeruil gedurende sulke rituele.  By 
kruispaaie, berghange, in woude of naby riviere sal mens 
hierdie verskillende sataniese altare (afgodstempels) sien, 
asook die gereelde dag na dag ‘offerandes’ van bokke, honde, 
voëls, eiers, bloed, muntskulpe, ens.  Die altare word gebruik 
om sataniese verbonde te diens. 
 
Net so, moet ons gelowiges funksionele altare hê binne ons gesinne, werkplekke 
en kerke waar ons ons offerandes van lofprysinge en die reukoffers van gebed 
moet bring, om ons verbond met God te aktiveer en te diens. 
 
In die afwesigheid van betekenisvolle daaglikse gebede en lofprysing (offerande), bly 
jou verbond dormant en God se hulp word geweier en geblokkeer.  Hy moet 
herinner word aan Sy verbonde.   
 
Jesaja 43:26:  “26Maak My indagtig; laat ons teen mekaar pleit; vertel jy, dat jy 
in die gelyk gestel kan word.” 
 
Levitikus 26:40-45:  “40Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely en die 
ongeregtigheid van hulle vaders deurdat hulle ontrou teen My gehandel het; en ook 
dat hulle hul teen My versit het, 
41sodat Ék My ook teen hulle versit het en hulle in die land van hul vyande moes 
bring; of, as hulle onbesnede hart hom dan verneder en hulle dan boet vir hul 
ongeregtigheid, 
42sal Ek dink aan my verbond met Jakob; en ook aan my verbond met Isak en 
ook aan my verbond met Abraham sal Ek dink, en aan die land sal Ek dink. 
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43Maar die land moet eers van hulle verlate wees en moet vir sy sabbatte vergoeding 
kry, terwyl dit woes lê sonder hulle; en húlle sal vir hul ongeregtigheid boet, omdat, 
ja, omdat hulle my verordeninge verwerp en hulle siel van my insettinge ’n 
afsku gehad het. 
44Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het 
Ek van hulle geen afsku, sodat Ek ’n einde aan hulle sou maak en my verbond 
met hulle sou verbreek nie; want Ek is die HERE hulle God. 
45Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat Ek uit 
Egipteland voor die oë van die nasies uitgelei het om vir hulle ’n God te wees. Ek is 
die HERE.” 
 
Psalm 106:42-46: “42en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hul 
hand moes buig. 
43Hy het hulle baiekeer gered; maar húlle was wederstrewig in hulle voorneme. 
So het hulle dan weggesink deur hul ongeregtigheid. 
44Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor 
het; 
45en Hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die 
veelheid van sy goedertierenhede. 
46En Hy het hulle medelyde laat vind by almal wat hulle as gevangenes 
weggevoer het.” 
 
Volhouding by die altaar van gebed, verseker gewoonlik volgehoue goddelike guns, 
oorwinning in die stryd, goddelike voorsiening, bevordering en goddelike 
beskerming. 
Rede:  Die verbond sal altyd in aktiewe werking wees, omdat die altaar dit aktiveer. 
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 1. DIE BEGIN VAN VERBONDE. 
 

1. NOAG SE VERBOND. 
 
Genesis 6:13, 17, 18:  “13En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het 
volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En 
kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. 

17Want kyk, Ék bring ’n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te 
verdelg alle vlees waar ’n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal 
wegsterwe. 

18Maar met jou sal Ek my verbond oprig; jy moet in die ark gaan, jy en jou 
seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.” 
 
Voordat God enigsins met die mens kan handel, om hom te seën en te bevorder, en 
voordat Hy kan begin om ‘n mens by te staan, moet daar eers ‘n kontrak wees.  
Daar moet ‘n bewustelike ooreenkoms – naamlik ‘n VERBOND wees.  
Bogenoemde gedeelte wys dat die hele mensdom hul eie pad geloop het.  God het 
na die aarde gekyk en niemand regverdig gevind, behalwe Noag nie.  Daarom het 
God aan Noag gesê dat Hy die hele aarde gaan vernietig.  Ongelukkig, in daardie 
tyd, het God geen rede gehad om Noag te spaar nie, omdat daar geen wettige basis 
was om dit te doen nie. 
 
Maar omdat Noag in geregtigheid gewandel het, het God hom gevra om ‘n wettige 
ooreenkoms met Hom te sluit.  Dus, God het ‘n ooreenkoms aangegaan met Noag.  
Die inisiatief van elke verbond is gewoonlik afkomstig van die Here. 
God het in ‘n verbondsverhouding gegaan met Noag, ook sy gesin, sowel as met 
al die diere wat die ark binnegegaan het. 
 
God het Noag belowe dat omdat hy in verbond met Hom gegaan het, dit Sy 
verantwoordelikheid en verpligting was om Noag te beskerm teen enige skade 
en die vernietiging wat op die aarde sou kom. 
 
Genesis 9:8-15 “8Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê: 

9Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle, 
10en met al die lewende wesens wat by julle is: die voëls, die vee en al die wilde 

diere van die aarde by julle—al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van 
die aarde. 

11En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van 
die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde 
te verwoes nie. 

12En God het gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en 
julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte: 
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13my boog gee Ek in die wolke; dit sal ’n teken wees van die verbond tussen My 
en die aarde. 
14As Ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, 
15dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en al die 
lewende wesens, in alle vlees. En die waters sal nie meer ’n vloed word om alle 
vlees te verdelg nie.” 
 
God het aan Noag gesê:  “Ons is nou in ‘n verbonds-verhouding, Ek sal jou 
beskerm, Ek sal jou verdedig, Ek sal in al jou behoeftes voorsien, Ek sal alles 
doen wat jy wil Hê Ek moet vir jou doen, maar Ek wil hê jy moet seker wees 
daarvan, en jy benodig ‘n waarborg hiervoor.  Dus gee Ek aan jou ‘n teken 
(bewys) in die vorm van ‘n reënboog.” 
 
Met elke verbond is daar altyd ‘n verbondsteken.  Dit is die bewys of teken en ‘n 
manifestasie van daardie verbond om te bewys dat God nie sal lieg of diegene in 
verbonds-verhouding met Hom sal mislei nie. 
 
Dus, na die vloed gesak en Noag gevestig is, het die reënboog ‘n bewys, ‘n teken 
van versekering geword aangaande God se belofte aan Noag en sy mense.  Elke 
keer wanneer hulle reënwolke gesien het of ‘n hewige donderstorm beleef het, het 
die mense begin vrees. 
Dan het Noag die verantwoordelikheid gehad om al sy mense keer op keer te 
onderrig en te sê, “Wanneer ookal die wolke begin saampak, is al wat julle moet 
doen, om te soek na ‘n reënboog in die lug, dan sal julle weet dat God ons nie weer 
sal vernietig nie.” 
Die verbond het ‘n versekering van beskerming gebring. 
 
Tekens is bewyse, of tekens dat ‘n verbond bestaan.  Dit moet iets betekenisvol 
wees en van tyd tot tyd gesien kan word as versekering dat ‘n verbond in werking is.  
Elke goeie verbond moet tekens hê. 
 
Ons voorvaders het die belangrikheid van tekens in verbonde verstaan.  Dit sou 
wees in die vorm van insnydings in die liggaam, of tatoeërings op die liggaam.   
Dit kon wees in die vorm van ‘n stam-merk of die ander op hul gesigte en diegene 
van hul kinders.  Hierdie is bedoel om fisies die bestaan van ‘n verbond te bevestig.  
In Afrika se tradisionele gemeenskappe, het mense verskeie soorte littekens of 
liggaamsmerke, of op die voorkop of iewers anders in/op die liggaam, afhangende 
van hul plaaslike stamme.  Dit dien as tekens tussen die mense en hul plaaslike 
gode (godhede).  Waar ookal die kinders van daardie families gaan, het die demoon 
of die territoriale gees of die god met wie in verbond gegaan is, ‘n 
verantwoordelikheid om hulle te monitor, te “beskerm” en aan hulle alles te gee wat 
hulle nodig het. 
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Net so, sal ‘n Christen wie daardie merke dra, alle negatiewe invloede moet verbreek 
wat daardie tekens tot die verbond in sy/haar lewe het, anders sal daar volgehoue 
en gedurige voorkoms van verskillende probleme wees.  Baie Christene het steeds 
nagmerries en ervaar ongewone aanvalle en teisteringe gedurende die nag, omdat 
diegene wie hul verbonde diens, dit nakom terwyl hulle slaap.  Hulle mag dalk nie 
bewus wees van die wortels van hierdie dinge nie, maar hulle sal nog altyd 
daaronder ly. 
 
 
2. VERBOND VAN ABRAHAM. 
 
Genesis 17:1-3:  “TOE Abram negen-en-negentig jaar oud was, het die HERE 
aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my 
aangesig, dan sal jy opreg wees. 

2En Ek wil my verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon 
vermeerder. 

3Toe val Abram op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê:” 
 
Ook hier het God toegetree tot die lewe van Abraham.  Abraham het nie vir God 
geken nie.  Dit was God wat aan hom verskyn het.  God het ‘n kontrak met Abraham 
en sy nageslag geteken en daardie verbond is nog steeds van krag wat betref die 
kinders van Israel vandag, sowel as met die Kerk, deur ons geloof in Jesus Christus. 
 
Genesis 17:9-14: “9Verder het God aan Abraham gesê: Maar jý moet my verbond 
hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. 

10Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná 
jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word— 

11julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ’n teken wees 
van die verbond tussen My en julle. 

12’n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle 
geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld 
gekoop is, wat nie van jou geslag is nie— 

13die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny 
word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as ’n ewige verbond. 

14En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid 
besny is nie—dié siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word: hy het my verbond 
verbreek.” 
 
God het aan Abraham die teken van die verbond gegee wat Hy met hom aangegaan 
het.  Abraham het aan God gevra hoedat hy sou weet dat al die seëninge vervul sou 
word?  Hoe sou sy kinders se kinders weet dat daar ‘n verbond tussen hulle en God 
bestaan? 
 



 9

God het geantwoord, “Ek gaan vir jou ‘n bewys gee, ‘n teken, ‘n sigbare bewys 
waarna jou kinders vir geslagte lank altyd na sal kyk en weet dat hulle onder ‘n 
ooreenkoms staan.  Wanneer jy ‘n seun het, moet jy hom op die agtste dag 
besny deur die vlees van sy voorhuid af te sny, sy private deel.  Dit is My 
teken:  Die merk van die mes en van die geneesde vlees.” 
 
Abraham het huis toe gegaan en op daardie selfde dag al die mans van sy 
huishouding besny, en laastens homself.  Vanaf daardie dag het die verbond in 
werking getree. 
 
 
DIE VERBOND TUSSEN DAWID EN JONATAN 
 
1 Samuel 18:1-4: “EN nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel 
van Jónatan verkleef geraak aan die siel van Dawid, en Jónatan het hom 
liefgekry soos sy eie siel. 

2En Saul het hom dié dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. 
3Toe sluit Jónatan met Dawid ’n verbond, omdat hy hom liefgehad het soos 

sy eie siel. 
4Daarby trek Jónatan sy mantel uit wat hy aangehad het, en gee dit aan 

Dawid; ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel.” 
 
Jonatan het ‘n verbond gesluit met Dawid en aan hom sy mantel, swaard, boog en 
gordel gegee as verbondstekens.  Eintlik het Jonatan hiermee vir Dawid gesê, “waar 
ookal jy gaan, moet jy onthou dat daar ‘n ooreenkoms tussen ons twee 
bestaan.” 
Hierdie tekens was die bewys van ‘n ooreenkoms tussen hulle twee.  As gevolg van 
hierdie gewyde ooreenkoms, het Jonatan selfs geheime van sy vader se huis aan 
Dawid in die woestyn vertel. 
 
As kinders van God, staan ons in verbond met Jesus Christus.  Ons verbondsteken 
is die innerlike besnydenis en die inwonende Heilige Gees.  Hulle is ons 
verbonds-bewyse.  Die Gees is die SEëL van ons redding. 
 
 
SLEGS DOOD WAARMERK DIE VERBOND 
 
Nog ‘n beginsel wat universeel van toepassing is in elke verbond, is dat die verbond 
slegs geldig is op die basis van offerande.  Hierdie algemene beginsel word gestaaf 
in Hebreërs: 
 

Hebreërs 9:16-17: “16Want waar ’n testament is, moet noodsaaklik die dood 
van die testamentmaker aangekondig word; 

17want ’n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is 
solank as die testamentmaker nog leef nie.” 
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In die volgende drie verse, pas die skrywer van Hebreërs hierdie beginsel spesifiek 
toe op die verbond tussen God en Israel wat bemiddel was deur Moses op die Berg 
Sinai: 
 

Hebreërs 9:18-20: “18Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed 
ingewy nie; 

19want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk 
aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en 
skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel 

20en gesê: DIT IS DIE BLOED VAN DIE TESTAMENT WAT GOD MET DIE 
OOG OP JULLE VERORDEN HET.” 
 
In beide gevalle, het die dood van die offerande, die dood van diegene wat 
daardeur die verbond ingegaan het, verteenwoordig.  Die diere wat deur Moses 
geoffer is, moet Israel bloot herinner aan die beginsel dat verbond slegs geldig 
was deur dood en ‘n vooruitskouing was van ‘n ander soort offer wat nog nie 
geoffer was nie.  Aan die ander kant, was die dood van Jesus aan die Kruis, 
plaasvervangend.  Hy het gesterf as die persoonlike verteenwoordiger van almal 
wat in verbond met God sou tree deur Hom.  Jesus het Homself geidentifiseer met 
elkeen van hulle in die dood, sodat elkeen op sy beurt hom kan identifiseer met 
Jesus. 
 
Soos hierdie tweeledige identifikasie uitgewerk word deur die voortgaande 
toewyding van elke gelowige, word die dood van Jesus effektiewelik en deur 
ervaring, ook die dood van die gelowige.  Hierdie beginsel word duidelik gestel deur 
Paulus in 2 Korinthiërs: 
 

2 Korinthiërs 5:14-15: “14Want die liefde van Christus dring ons, 
15omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal 

gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself 
moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.” 
 
Paulus se gevolgtrekking is beide duidelik en logies.  Dit word opgesom in die 
woorde “hulle dan almal gesterf het”.  Indien ons Christus se sterwe aanvaar as 
ons sterwe, moet ons onsself “beskou as dood”. (Romeine 6:11)  Ons leef dus nie 
meer vir onsself nie.  Ook hier het dit ‘n tweeledige toepassing:  vertikaal, tot die 
Here en horisontaal tot die Here se volk.  Toe die Here en Abram met mekaar in 
verbond getree het, het elkeen vrywilliglik die reg om slegs elkeen vir homself te leef, 
opgegee.  Elkeen het in effek aan die ander een gesê tydens die “sluiting” van die 
verbond:  “Dit is my dood.  Soos ek hierdie verbond binnetree, tree ek dit deur 
die dood binne.  Noudat ek in verbond staan, het ek geen reg op lewe nie.” 
 
Dieselfde verhouding wat op daardie gedenkwaardige aand gesluit is persoon tot 
persoon tussen die Here en Abram, word herbevestig tussen almal wie, deur die 
dood van Jesus, in verbond gebring word met mekaar.   
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Elkeen van ons herbevestig die wedersydse verbond waarvan die Here en Abram 
die prototipe is, die oorspronklike voorbeeld.  Elkeen sê vir die ander:  “Dit is my 
sterwe.  Soos ek hierdie verbond binnetree, tree ek dit deur die dood binne.  
Noudat ek in verbond staan, het ek geen reg op lewe nie.” 
 
In 1 Johannes word die uitwerking van alleen die dood wat ons verbond geldig 
maak, toegepas deur die apostel en dan ook spesifiek op ons verhouding met ons 
mede-gelowiges: 
 

1 Johannes 3:16-17:  “16Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir 
ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. 

17Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart 
vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?” 
 
Die gedeelte “ons behoort” gee uitdrukking aan ‘n verpligting – een wat ons nie 
kan vermy indien ons sê dat ons deelname het aan dieselfde verbond nie.  Wanneer 
Johannes praat van ons lewens neerlê, bedoel hy nie alleenlik – of selfs primêr – om 
‘n fisiese dood te ondergaan nie.  Hy het dit baie duidelik gestel, omdat, in die 
volgende vers het hy dit toegepas dat ons ons wêreldse goed beskikbaar moet stel 
aan ons mede-gelowiges.  Indien ons nie gewillig is om dit te doen waar daar ‘n 
geldige behoefte is nie, is ons nie gewillig om ons “lewens neer te lê nie”.   
 
Om ons lewens neer te lê, beteken om gereed te wees om te deel met ons 
Verbondsbroers en susters, beide van wat ons is en wat ons het.  Indien ons nie 
gewillig is om dit te doen nie, is ons verbonds toewyding nie eg nie. 
 
VERBONDE EN SeëLS 
 
Wanneer ons eers in die Koninkryk van God gebore is en glo, is ons afgemerk in die 
gees met die Heilige Gees Wie ‘n Seël is. 
 
Efesiërs 1:13 – “13in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die 
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, 
verseël is met die Heilige Gees van die belofte...” 
 
Hieruit leer ons dat die seël eintlik ‘n gees is – in hierdie geval die Heilige Gees – 
Hy is ‘n bedekking. 
 
 



 12

VOORBEELDE VAN GODDELIKE SeëLS 
 

1. Waterdoop is ‘n seël.  Die ou mens word begrawe met Christus en jy word 
opgewek met die opstandingskrag van die Heilige Gees.  (Rom 6) 

 
2. Die doping met die Heilige Gees deur handoplegging en die 

gepaardgaande bewys van spreek in tale is ook ‘n tipe van seël oor ons. 
(Hand. 19:6) 

 
3. Die Bloed van Jesus is die seël oor ons.  Omdat ons elke dag sondig, 

verbreek ons die seël oor ons en dit is hoekom ons moet bely en laat staan en 
gereeld nagmaal moet gebruik om ons lewens te herseël met die Bloed van 
Jesus (Herinstelling van die Verbond). 

 
4. Salf ons wonings:  God se seël kan verbreek word wanneer mense in die 

huis sondig, of selfs wanneer jy mense met demoniese bindinge  in jou huis 
bedien, kan die beskerming verbreek word;  dus moet ons bid en God se seël 
gereeld herbevestig.  Besoekers aan jou huis kan ook demone met hulle 
saambring en die seël moet herbevestig word.  (Herinstelling van die 
Verbond). 

 
Definisie van seël [Collins Dictionary and Thesaurus]: 
 

1. ‘n apparaat wat afgedruk word op ‘n stuk was op ‘n brief, ens., as ‘n merk van 
oorspronklikheid. 

2. ‘n stempel, ring, ens., gegraveer met ‘n apparaat om so ‘n afdruk te vorm. 
3. ‘n substansie, veral was, wat so geplaas word op ‘n koevert, ens., dat dit eers 

gebreek moet word voordat dit oopgemaak of gebruik kan word. 
4. enige substansie of apparaat wat gebruik word om stewig toe- of vas te maak. 
5. enigiets wat ‘n belofte of bevestiging gee 
6. ‘n teken 
7. om te endosseer 

 
Die Demoniese Koninkryk 
 
In die demoniese koninkryk is daar ‘n werklike demoon wat optree as seël oor die 
persoon.  Hierdie seël hou alle ander demone in plek totdat dit verbreek word.  
Hierdie is nie dieselfde as ‘n sterkman nie.  Hierdie demoon se funksie is om alles te 
bedek.  Sterkmanne veg en bewaak.  Die seël-demoon en sterkman stem saam 
– dus moet ons bid vir verdeeldheid en meningsverskil tussen die twee. 
 
Wanneer die seël verbreek word, word die sterkman se troon blootgelê.  Dan kan 
ons die altare wat die troon ophou, vernietig, en wanneer die troon eers gekantel het, 
kan ons die geestelike kelders binnegaan met die Sleutels van die Koninkryk om die 
siele van mense wat daar gevange gehou word, te bevry.  (Die sterkman hou die 
sleutels van gevangeneskap). 
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Openbaring 5:5  5”Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die 
Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek 
oop te maak en sy sewe seëls te breek.” 
 
Slegs Jesus is waardig om die seëls oop te breek.  Hy het die prys betaal sodat die 
seëls gebreek kan word.  Sy Bloed het gevloei en dit maak Hom waardig om die 
seëls oop te maak. 
 
Dit leer ons dat wanneer ‘n verbond gesluit word, daar bloed vloei en ‘n seël / merk 
word daaroor geplaas om al die verbonds-ooreenkomste en gevolge in plek te hou. 
 
Dit is dus baie belangrik om demoniese seëls oor mense, nasies, stamme, kulture, 
ens. te verbreek.  Dit kan slegs gedoen word in die Naam van Jesus. 
 
DRIE TIPES DEMONIESE SeëLS KAN AANWESIG WEES WAT BETREF ‘N 
PERSOON: 
 

1. ‘N NAELSTRING (GESLAGTELIKE [BLOEDLYN] SONDES) 
 
‘n Oordraging van demone in die baarmoeder deur die naelstring kan plaasvind.  
Indien die seël nie verbreek word nie, sal die oorgeërfde demone nie uitgaan nie.  Dit 
dien as poort met ‘n poortwagter. 
 

2. ‘N TOEWYDINGS SEëL 
 
Dit is wanneer ‘n baba aan satan toegewy word deur ‘n werklike, fisiese gebeurtenis. 
 
[Let asseblief op:  Dit is hoekom die toewydings van ons babas van noodsaaklike 
belang is, omdat die kind verseël kan word met seëninge of vloeke.] 
 
‘n Demoon word oor die toewydings-ritueel geplaas om dit te seël.  Soms word 
daar bloedverbonde met satan gesluit namens die kind. Ons moet die toewydings-
seël breek in Jesus Naam. 
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3. ‘N INLYWINGS-SeëL 
 
Wanneer die kind ouer is, word hy ingelyf in ‘n orde deur ‘n fisiese gebeurtenis.  Dit 
sal ‘n aksie van hul eie wil vereis, selfs al word dit afgedwing.  Hulle sal fisies iets 
moet doen soos om die boek te teken, die bloed te drink, ens.  Gewoonlik word een 
of ander rekord gehou en die kind mag dalk spesiale merke ontvang, soos 
brandmerke, snye, “seëninge” en/of name.  Indien die seël nie verbreek word nie, bly 
die verbond in plek en onaangeraak. 
 
Wanneer hierdie seëls saamgaan met bloedlating, word die verbonde sterker. 
 
MAAR prys die Here!!  Die Bloed van Jesus is ver bo enige ander verbond en Sy 
Naam is hoër as enige ander!! 
 
Sy Bloed het die finale sê! 
 
Hy is die Alfa en die Omega! 
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2. WAT IS ‘N VERBOND? 
 
‘n Verbond is ‘n ooreenkoms tussen twee of meer mense wat belowe om sekere 
dinge te doen of sekere beloftes of verpligtinge op sekere voorwaardes na te 
kom.   
In verbonde, word die krag van die sterke beskikbaar gestel aan die swakke en die 
swakke dra sy swakheid oor na die sterke.  Net so, word die rykdom van die ryke 
beskikbaar gestel aan die arme wanneer in verbond. 
Wanneer mense ‘n verbond sluit, vind daar sekere fisiese en geestelike uitruiling 
plaas. 
 
Diegene daarin of wie in die okkulte of die onderwêreld was, het een of ander tyd 
verbonde gesluit.  Daar bestaan geen geheime kultus-beweging of tradisionele 
godsdiens wat gepraktiseer word sonder ernstige verbonde nie. 
Hulle kom almal bymekaar in die geheim en hulle trek bloed uit mekaar se are, 
plaas dit in ‘n bak of kalbas, meng dit met ander konkoksies en gelukbringers, voer 
sekere spreuke of inkantasies daarop uit, en laat almal dan daarvan drink. 
Dan doen hulle oproepinge en gewyde ede.  Van daardie dag af, is hulle in ‘n 
verbondsverhouding.  Nie een van hulle durf die verbond verbreek nie.  Die 
verbreking van sulke verbonde kan ernstige nagevolge hê indien iemand dit sou 
probeer doen.  Dit is ‘n verbond wat outomaties die geinisieërde toegang bied tot 
enigiets wat aan enigiemand in die groep behoort.  Hulle maak ongehoorde 
aansprake op mekaar sonder weiering.  Hulle is in ‘n verbondsverhouding. 
 
 
VERBONDS VOORDELE (TERME) 
 
Dit sou dwaas wees om in enige verbond te gaan sonder om die terme daarvan te 
verstaan.  In verbondsverhoudings, word al die magte, krag en bronne van die 
sterke beskikbaar gestel aan die swakke.  Die twee van hulle word dus gelyk 
gemaak.  Die swak persoon kan onttrek van die krag van die sterke of trek van die 
bronne wat aan die sterke behoort, sodat hy ook sterk of ryk kan word. 
 
‘n Praktiese voorbeeld van verbonde is die huweliks verbond.  In huwelike, word 
sekere verklarings en ede gewoonlik by die preekstoel of registrasie-kantoor voor 
priesters of bevoegde amptenare afgelê.  Na hierdie ede, word sekere tekens, soos 
ringe, Bybels, ens., uitgeruil en ‘n huwelikssertifikaat (verbond) word deur beide 
partye onderteken – man en vrou. 
 
‘n Verbond is gewoonlik wettiglik bindend en al die partye betrokke moet hul deel 
nakom.  Niemand gaan ‘n verbond binne sonder om een of ander vorm van voordeel 
daaruit te trek nie.  Dit is hoekom baie in die okkulte beland.   
Niemand gaan ‘n verbond met die Lewende God aan sonder om iets goeds te kry 
van die God van Abraham, Isak en Jakob nie. 
Die twaalf stamme van Israel het almal gebaat uit die verbond van vader Abraham.  
Daar word voordeel getrek uit ‘n verbond. 
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Dit is duidelik dat die verbond van God met Abraham een was tussen twee ongelyke 
vennote:  ‘n Sterk, Magtige en kragtige God van die Hemel en ‘n swak Abraham.  
Soos opgeteken in Genesis 17, is God se verbond met Abraham verseël met die 
besnydenis van die voorhuid van alle manlike lede as ‘n teken.  Vanaf die dag van 
besnydenis, is al die bronne van God:  Sy rykdomme, beskerming, guns, mag, 
oorwinning, genade, roem en Lewe, beskikbaar gestel aan Abraham.  Dit is 
hoekom Abraham altyd as wenner uitgetree het uit enige stryd wat hy moes veg.  In 
die stryd van Sodom en Gomorra het God vir Abraham geveg, dus kon hy vyf 
volkere verslaan en vir Lot red. 
 
Verbondsterme: 
 

Genesis 17:4-8 – “4Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal 
die vader van ’n menigte van nasies word. 

5Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees 
Abraham, want Ek maak jou ’n vader van ’n menigte van nasies. 

6En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en 
konings sal uit jou voortkom. 

7En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in 
hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou 
nageslag ná jou. 

8En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap 
gee, die hele land Kanaän, as ’n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ’n God 
wees.” 
 

1. Die eerste term van hierdie verbond word vervat in vers 4;  die Here het 
gesê dat Abram ‘n vader van baie nasies sou wees. 

2. Die tweede term is in vers 5;  God het Abram se naam verander na 
Abraham.  Name is baie belangrik in die Bybel. 
“Nou, omdat ons in verbondsverhouding is, sal jy jou vader se 
verbondsnaam moet laat vaar.  Ek gee jou nou ‘n ander naam, jou naam 
sal wees ABRAHAM – ‘n nuwe verbondsnaam.  Elke keer wanneer Ek 
jou dus roep op die naam Abraham, moet jy onthou dat dit jou 
verbondsnaam as My kind is.” 
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Net so moes ook Abraham se vrou Sarai, se naam verander word na SARAH 
as haar verbondsnaam voordat sy die seëninge van God kon geniet. 

 
3. Verse 6-8 van ons gedeelte wys ons ‘n aantal profetiese seëninge wat God 

aan Abraham gegee het:  om Abraham buitengewoon groot te maak;  om vir 
hom ‘n God te wees, en ook vir sy nageslag na hom;   

4. om aan hom en sy geslag die beloofde land te gee.  Niemand het vir God 
gevra hiervoor nie, dit was bloot net verbondsterme (voordele) om aan 
Abraham te toon wat sommige van die voordele sou wees wat hy uit die 
verbond sou verkry.  Abraham moes seker baie opgewonde gewees het na 
hierdie ontmoeting, toe hy besef het hoeveel voordeel hy sou trek uit hierdie 
verbond. 

 
God het aan Israel as Nasie, Verbondsterme gegee. 
 

Deuteronomium 7:12-15: “12En omdat julle na hierdie verordeninge sal 
luister en dit hou en volbring, sal die HERE jou God vir jou die verbond en 
die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; 

13en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug 
van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en 
jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land 
wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee. 

14Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou 
onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. 

15En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes 
van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat.” 
 
Niemand tree ‘n verbond binne sonder om een of ander vorm van voordeel daaruit te 
verkry nie.  Verbond is daar vir beskerming, bevordering en voorsiening. 
 
‘n Nuwe Testamentiese gelowige behoort al die dinge wat die Skrif aan ons belowe, 
te sien as ons verbondsterme. 
Bv., die Bybel sê, “Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom”, en dit is ‘n 
term van die Messiaanse verbond. “Die Here sal al jou behoeftes vervul volgens 
Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus”, is nog ‘n verbondsterm.  “Die 
son sal jou nie steek nie, ook nie die maan nie”, is nog ‘n voordeel.  “Soos die 
berge Jerusalem omring, so sal die Here Sy volk omring”, is verbondsterme. 
Daar is nog baie meer.  Indien jy dit nie verstaan en dit doelbewus en bewustelik 
toepas nie, sal jy geeneen van hierdie terme kan geniet nie, selfs al is hulle vir jou 
bedoel. 
 
Hosea 4:6: “6My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die 
kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal 
bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders 
vergeet.” 
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Johannes 8:32:  “32En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 
vrymaak” 
 
Voordat geestelike beginsels in jou lewe kan werk, moet jy ‘n begrip hê van hul 
terme, anders sal jy slegs opeindig deur leë en vae skrifgedeeltes in gebed terug na 
God te gooi. 
“O Here, doen tog dit en doen tog dat”. 
 
Die vraag is: 
Het jy bewustelik ‘n aktiewe verbond met die Here aangegaan? 
Het jy ‘n begrip van die terme en voorsiening daarvan? 
Sonder hierdie insig, sal jy dit mis.  Jy kan dalk geen hulp of bevryding in die dag van 
onheil verkry nie.  Dit gebeur met baie mense, omdat hulle sonder begrip is. 
 
 
DIE KRAG VAN ‘N VERBOND 
 
Dit is duidelik uit die Skrif dat elke formele ooreenkoms tussen God en die mens, ‘n 
verbond is.  Dus is die Bybel ‘n verbond tussen God en die mens. 
‘n Verbond is bindend en die verbreking van enige deel daarvan deur een of beide 
partye, dra dikwels ‘n swaar straf.  Die verbond van God met Israel, bv., verklaar dat 
‘n Nasareër nie mag wyn drink nie en sy hare moenie gesny word nie.  ‘n Skeermes 
moenie aan sy hare raak nie.  Simson was so ‘n iemand.  Maar, hy het een van die 
reëls van die verbond verbreek toe hy toegelaat het dat Delila sy hare afsny.  Hy het 
duur daarvoor betaal. 
 

Levitikus 26:44-45: “44Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, 
verwerp Ek hulle nie en het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek ’n einde aan hulle 
sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek is die HERE hulle 
God. 

45Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat 
Ek uit Egipteland voor die oë van die nasies uitgelei het om vir hulle ’n God te 
wees. Ek is die HERE.” 
 
God het gesê dat Hy Sy verbond sou onthou, en nie Sy kinders sou verwerp of 
vernietig nie, a.g.v. die verbonde wat Hy met hulle gesluit het.  ‘n Verbond is ‘n 
lewende verskynsel. 
 
Baie gelowiges ondervind probleme en dit lyk asof hulle geen onmiddellike hulp 
ontvang in hul dag van beproewing nie, omdat hulle nie die geheim verstaan om in 
verbond met God te wandel nie. 
Ons moet God herinner aan Sy verbonde, ons moet Hom wettiglik benader en tot 
Hom bid aangaande Sy beloftes. 
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God se Verbond met Dawid. 
 

Psalm 89:2-5; 20, 23-25:  “2Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig 
besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. 

3Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele—
daar bevestig U u trou. 

4Ek het ’n verbond gesluit met my uitverkorene, met ’n eed aan Dawid, my 
kneg, belowe: 

5Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van 
geslag tot geslag. Sela.” 
20”Toe het U in ’n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het hulp verleen 
aan ’n held, ’n uitverkorene uit die volk verhef. 

23Die vyand sal hom nie oorval en die kwaaddoener hom nie verdruk nie; 
24maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal 

Ek verslaan. 
25En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam sal 

sy horing verhef word.” 
 
Hierdie is die verbondsterme wat God in privaatheid met Dawid gemaak het nadat 
Hy Samuel na hom gestuur het om hom te salf ten einde die verbond te bekragtig.  
God het aan Dawid gesê dat a.g.v. Sy verbond, sy vyande hom nie sou oorval en 
verdruk nie, en die bose hom nie sou treiter en verneder nie.  Kortom, geen vyand 
sou ooit vir Dawid gedurende sy leeftyd oorwin nie.  In elke stryd, of Dawid nou sterk 
of swak was, sou hy steeds as oorwinnaar uittree.  Die verbond sou dit verseker. 
 
Gebaseer op hierdie ooreenkoms dus, het Dawid die uitkoms van elke stryd vooruit 
geken.  Dit was alreeds goddelik beveel en op aarde opgeteken.  Hy het geweet dat 
hy nooit in sy lewe ‘n stryd sou verloor nie.  ‘n Tyd het aangebreek toe Dawid 
probleme in sy koninkryk ondervind het en sy sekuriteit begin betwyfel het.  Hy het 
begin bid en God het gekom en hom herverseker. 
 

Psalm 89:34-36:  “34Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem 
en my trou nie verbreek nie. 

35Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal 
Ek nie verander nie. 

36Een maal het Ek gesweer by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie 
lieg nie!” 
 
Dit was God se versekering aan Dawid.  Dit dui daarop dat daar wel baie 
beproewinge oor die regverdige wat in ‘n lewende verbond met God staan, kan kom, 
maar hy sal uit hulle almal bevry word. 
 
Alles wat God vir Dawid belowe het, behoort ook aan ons.  Jy kan op dieselfde 
verbondsterme staan waarop Dawid gestaan het. 
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God is agter elke verbond waarin jy met Hom staan.  En daarmee saam, as ‘n 
rugsteun, besit jy al Sy Heiligheid, integriteit en Sy mag.  Hy kan dus nie Sy 
verbond verbreek nie.  Die verbreking van ‘n verbond sou van Hom ‘n leuenaar 
maak en Hy sou aanspreeklik wees.  Hy verbreek nie verbonde nie, omdat hy die 
implikasie ken van die verbreking van ‘n wettige ooreenkoms.  Dit is die mens wat 
ooreenkomste verbreek.  Nie God nie. 
 
“...My verbond sal ek nie verbreek nie, en wat oor My lippe gegaan het, sal Ek 
nie verander nie ...” 
 
 
VERBONDS-VERANTWOORDELIKHEDE 
 
Verbonds-verantwoordelikhede verwys na wat ‘n mens moet doen of die stappe 
wat hy moet neem om ‘n verbond tot stand te bring.  Elkeen betrokke in ‘n verbond, 
moet verstaan wat die verantwoordelikhede is in hierdie ooreenkoms, voordat dit kan 
werk. 
 
Genesis 17:1-2: “TOE Abram negen-en-negentig jaar oud was, het die HERE 
aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my 
aangesig, dan sal jy opreg wees. 

2En Ek wil my verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon 
vermeerder.” 
 
Om die voordele van die goddelike verbond te kry, berus die verantwoordelikheid vir 
die vervulling van die verbonds-verpligtinge by die gelowige.  Jy moet dit doen.  
Diegene wie verwag dat God se verbond in hul lewens aktief moet wees, moet ‘n 
prys betaal:  heiligheid, reinheid, opregtheid in gebed, integriteit en 
nederigheid. 
 
Deuteronomium 7:11-16: “11Hou dan die gebod en die insettinge en die 
verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. 

12En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, 
sal die HERE jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou 
vaders besweer het; 

13en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug 
van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en 
jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land 
wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee. 

14Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou 
onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. 

15En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes 
van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. 

16En jy sal al die volke verteer wat die HERE jou God aan jou oorgee; jou oog 
mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou 
’n strik wees.” 
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Die sleutel tot aktivering van die verbond was om DIE GEBOOIE, INSETTINGE EN 
VERORDENINGE TE DOEN EN TE ONDERHOU. 
 
Niemand kan ontrou wees in ‘n verbond en nie duur daarvoor betaal nie.  Israel het 
dit op die harde manier geleer.  Byvoorbeeld, Israel het in die dae van Josua ‘n eed 
gesweer aan die Gibeoniete om hulle te beskerm.  Baie jare later (13 generasies 
later) het koning Saul, in sy onkunde koning Saul, in sy onkunde en militêre ywer, die 
Gibeoniete begin uitwis. 
 
In die dae wat Dawid koning was was daar ‘n erge hongersnood vir drie 
agtereenvolgende jare.  Dawid het gevolglik ontdek dat dit veroorsaak is deur ‘n 
gebroke verbond (2 Sam 21). 
Indien jy ‘n verbond met iemand sluit, word jy asof een met daardie persoon.  Dit is 
hoekom die huweliksverbond maak dat ‘n man en sy vrou een word in die oë van 
God. 
 
Alhoewel Gibeon ‘n groot stad met dapper manne was, het hulle steeds in ‘n 
verbond gegaan met Israel, omdat hulle geweet het dat niemand teen die manne 
van Israel kon staande bly nie, omdat hulle in verbondsverhouding was met die God 
van die Hemele. 
 
 
HOE OM ‘N VERBOND TE AKTIVEER 
 
Josua 10:1-7: “EN toe Adóni-Sedek, die koning van Jerusalem, hoor dat Josua 
Ai ingeneem en dit met die banvloek getref het—soos hy met Jérigo en sy koning 
gedoen het, so het hy met Ai en sy koning gedoen—en dat die inwoners van 
Gíbeon vrede gesluit het met Israel en in hulle midde was, 

2het hulle baie bevrees geword, omdat Gíbeon ’n groot stad was, soos een van 
die koningstede, en omdat hy groter as Ai en al sy manne helde was. 

3Adóni-Sedek, die koning van Jerusalem, stuur toe na Hoham, die koning van 
Hebron, en na Píream, die koning van Jarmut, en na Jáfia, die koning van Lagis, 
en na Debir, die koning van Eglon, om te sê: 

4Trek na my toe op en help my, dat ons Gíbeon kan verslaan, omdat hy met 
Josua en met die kinders van Israel vrede gesluit het. 

5So het dan die vyf Amoritiese konings vergader en opgetrek: die koning van 
Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis, 
die koning van Eglon, hulle en al hul leërmagte; en hulle het Gíbeon beleër en 
daarteen geveg. 

6Maar die manne van Gíbeon het na Josua gestuur, in die laer van Gilgal, om 
te sê: Trek u hande nie af van u dienaars nie, kom gou op na ons toe en 
verlos ons en help ons; want al die konings van die Amoriete wat die Gebergte 
bewoon, het hulle teen ons verenig. 

7Daarop het Josua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe en al 
die dapper helde met hom saam.” 
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Die oomblik toe die Gibeoniete aangeval is, het hulle hul verbond met Josua 
geaktiveer.  Hulle het tot hom geroep “red ons!”  Omdat Josua ook in verbond met 
God was, is God, Wie nie direk betrokke was met die stryd nie, ook ingetrek.  God 
sou nie toelaat dat Josua die stryd alleen aandurf nie, omdat daar ‘n verbond tussen 
hulle bestaan het.  Die uitkoms van die stryd: 
 
Josua 10:10-11: “...het die HERE hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy 
het ’n groot slag onder hulle geslaan by Gíbeon en hulle agtervolg op pad na die 
hoogte van Bet-Horon en hulle verslaan tot by Aséka en tot by Makkéda. 

11En toe hulle voor Israel uit vlug terwyl hulle op die afdraand van Bet-Horon 
was, het die HERE groot haelstene uit die hemel op hulle gewerp tot by 
Aséka, sodat hulle gesterf het; daar het meer gesterf deur die haelstene as wat 
die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het.” 
 
Dit is hoe ons verbonde aktiveer.  In die dag van onheil, moet ons ‘n oproep tot die 
God van ons verbond rig deur gebed en smeking, en dapper bly terwyl Hy die 
stryd oorneem. 
 
Ons moenie ligtelik praat oor heiligheid en gebed nie, omdat, wanneer ons dit doen, 
satan en sy helpers toegang tot ons lewens kan verkry.  Die man in ‘n goddellike 
verbond, moet nederigheid, deursigtige eerlikheid, integriteit en gebeds-gerig 
wees, omdat hierdie dinge van die mees noodsaaklike verbonds-
verantwoordelikhede is.  Indien jy jou kant van die ooreenkoms hou, is God se deel 
om jou te voorsien met krag, bevryding, voorsiening, beskerming en genesing.  
Ons deel is om Sy wette te gehoorsaam, die gebedsaltaar gereeld te diens en 
aktiveer, en ‘n heilige lewe te lewe met geloof in Sy Woord. 
 
Hierdie is verbonds-verantwoordelikhede wat almal behoort te onderhou.  Dank God 
vir Dawid.  Hy was so ‘n nougesette man.  Hy het sy oë op die Wet van God gehou.  
Hy het ‘n “gewelddadige” geloof gehandhaaf. 
Dawid was nie nalatig i.v.m. sy verpligting tot die verbond nie.  Hy het geweet hy sou 
duur daarvoor moes betaal indien hy nalatig sou wees.  Natuurlik was hy omring 
deur baie vyande.  Met al die Goliats, Amoriete, Jebusiete en al die Filistyne, kon hy 
nie bekostig om grappies te maak met die verbond nie, aangesien dit sy enigste 
vorm van oorlewing was. 
 
Die Abrahamiese verbond was die krag wat Israel besit het teen hul reuse vyande 
en al die magtige nasies wat hulle omring het.  Baie hiervan was daarop uit om Israel 
te plunder en te verslind.  Israel kon dus nie bekostig om ligtelik om te gaan met 
verbonds-verantwoordelikhede nie. 
Al die konings wat met verbonds-verantwoordelikhede gepeuter het, het aaklige 
gevolge gely. 
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HOEKOM ‘N VERBOND SLUIT? 
 
Ons doen dit wanneer ons nie langer lyding kan verduur nie.  Wanneer ons nie 
langer ons lewenslaste self kan dra nie.  Wanneer ons ‘n wettige lasdraer en helper 
nodig het. 
 

Nehemia 9:36-38:  “36Ons is vandag slawe, en die land wat U aan ons vaders 
gegee het om die vrug en die volle seën daarvan te geniet—daarin is ons slawe. 

37En dit vermeerder sy opbrings vir die konings wat U oor ons gestel het om 
ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee na hulle 
willekeur, en ons is in ’n groot benoudheid. 
38MAAR op grond van dit alles sluit ons ’n vaste verbond en beskryf dit; en 
op die verseëlde stuk het ons owerstes, ons Leviete, ons priesters 
geteken.” 
 
Die Israeliete het op ‘n dag ontwaak en besef dat hul lyding onregverdig was.  Hulle 
het gesê, “Hoekom moet hierdie swakker en kleiner nasies Israel oorheers?” 
 
 “Ons plant, maar oes nie, en al die grond wat God aan ons voorvaders gegee het vir 
‘n ewige erfenis, is van ons weggeneem.  Nog erger, ons is nou dienaars in daardie 
lande.  Wat ‘n verskriklike ding, beproewing te midde van oorvloed, vrugtelose, 
harde arbeid en gesamentlike slawerny.  Ons is moeg.  Ons het genoeg gely.” 
 
Die priesters en Leviete het dus ‘n beroep gedoen op die mense om ‘n nuwe 
ooreenkoms met God aan te gaan.  Hierdeur het hulle geglo dat die voordele van 
die Abrahamiese verbond en God se krag weer tot hul beskikking sou wees. 
 
 
DIE KRAG VAN DIE VERBOND 
 

Jeremia 33:19-22: “19En die woord van die HERE het tot Jeremia gekom en 
gesê: 

20So spreek die HERE: As julle my verbond met die dag en my verbond met 
die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, 

21dan sal ook my verbond met Dawid, my kneg, verbreek kan word, dat daar 
vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die Leviete, die 
priesters, my dienaars. 

22Soos die leër van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan 
word nie, so sal Ek vermenigvuldig die nageslag van my kneg Dawid, en die 
Leviete wat My dien.” 
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Dawid: 
 
Dit is die krag van ‘n verbond.  Jy sal wonder waarom God begin het om Dawid oor 
en oor te noem.  Dawid was baie kosbaar in die oë van God, omdat hy ‘n wonderlike 
gees gehad het.  Daar was ‘n Gees van heiligheid, integriteit, getrouheid, geloof, 
aanbidding, gebed en lofprysing in hom.  Die Bybel noem hom ‘n man na die hart 
van God.  Dit was hoekom God hom so liefgehad het, dat ten spyte van sy baie 
foute, hy steeds die geliefde van sy Vader was.  Ons moet ook weet dat Dawid se 
sukses, oorwinning en oorlewing in die stryd,  toe te skryf was aan die soort van 
verbonde wat hy met mense en God aangegaan het. 
 
Hy was werklik ‘n verbondsman. 

• Sy eerste verbond was die voorvaderlike verbond van besnydenis, 
die Abrahamiese verbond in sy vlees. 

• Die tweede was die Psalm 89 – persoonlike verbond met God. 
• Die derde was tussen hom en Jonathan (1 Sam 18). 
• Die vierde verbond was tussen hom en die stam van Juda toe hulle na 

Hebron gekom het om hom koning te maak. 
• Die laaste van die Dawidiese verbonde was die een wat hy gesluit het 

met die hele huis van Israel toe hulle hom koning gemaak het oor die 
hele land. 

 
Op ouderdom 17 het hierdie jong man ‘n reus genaamd Goliat, die Filistynse 
weermag- generaal,  doodgemaak, omdat hy in verbondsverhouding met God was.  
As nageslag van Abraham, is hy besny op die agtste dag.  Hierdie daad het 
outomaties die Ahabramiese verbond in sy lewe geaktiveer. 
 
Israel: 
 
Die oomblik toe die Abrahamiese verbond in werking tree, was Israel se oorwinning 
beklink.  Bv., Gideon het die vyande van Israel verslaan met slegs 300 man.  Hierde 
manne het onder ‘n verbond geveg.  Dit was die geheim van hul krag en oorwinning. 
 
Selfs gedurende die eksodus reis in die woestyn, het die Israeliete, wanneer hulle 
in die stryd getree het teen baie gevaarlike vyande, gevind dat pyle nie hul liggame 
kon binnedring, of spiese hulle nie kon skaad nie.  Bv., 3000 soldate sou in die stryd 
tree teen 500 000 vyandige troepe, en wanneer alles verby was, sou Josua die 
manne tel en verslag doen aan Moses:  “Nie een vermis nie!” 
 
Hulle het geen ongevalle gehad nie!  Pyle kon hulle nie skade aandoen nie, spiese 
kon hulle nie doodmaak nie, omdat hulle die verbond van Abraham in hul vlees 
gedra het.  As hulle eers besny is voor hul aanmelding, was hul stryd klaar gewen! 
 
Vandag is ons besnydenis nie dié van die vlees deur mensehande nie, maar deur 
die Gees. 
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‘n Verbond is ‘n voortdurende verhouding, dit is nie ‘n tydelike ooreenkoms nie, maar 
‘n voortdurende verhouding met God. 
 
 
HOE HERNU / HERBEVESTIG ONS ‘N VERBOND? 
 

1. Deur gehoorsaamheid (Deuteronomium 7:12-15). 
 
2. Deur sondebelydenis (eie sondes en sondes van die voorvaders). 

 
3. Deur herinnering. 

 
Levitikus 26:40-45: “40Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely en die 

ongeregtigheid van hulle vaders deurdat hulle ontrou teen My gehandel het; 
en ook dat hulle hul teen My versit het, 

41sodat Ék My ook teen hulle versit het en hulle in die land van hul vyande 
moes bring; of, as hulle onbesnede hart hom dan verneder en hulle dan boet 
vir hul ongeregtigheid, 

42sal Ek dink aan my verbond met Jakob; en ook aan my verbond met Isak en 
ook aan my verbond met Abraham sal Ek dink, en aan die land sal Ek dink. 

43Maar die land moet eers van hulle verlate wees en moet vir sy sabbatte 
vergoeding kry, terwyl dit woes lê sonder hulle; en húlle sal vir hul ongeregtigheid 
boet, omdat, ja, omdat hulle my verordeninge verwerp en hulle siel van my 
insettinge ’n afsku gehad het. 

44Maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en 
het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek ’n einde aan hulle sou maak en my 
verbond met hulle sou verbreek nie; want Ek is die HERE hulle God. 

45Maar Ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat Ek 
uit Egipteland voor die oë van die nasies uitgelei het om vir hulle ’n God te wees. 
Ek is die HERE.” 
 
Feeste (Sabbat, Purim, Paasfees, Pinkster, Fees van Trompette, Fees van 
Tabernakels, Fees van Ligte) 
 
Levitikus 23:1-2, 4: “VERDER het die HERE met Moses gespreek en gesê: 

2Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die HERE 
wat julle moet uitroep as heilige samekomste—dit is my feestye. 
4Dit is die feestye van die HERE, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op 
hulle bepaalde tyd.” 
 
 



 26

 

DIE VERBINTENIS TUSSEN DIE VERBOND, DIE LAND EN DIE STAD 
JERUSALEM EN DIE FEESTE. 
 
Eksodus 34:24: “24Want Ek sal nasies voor jou uitdrywe en jou grondgebied 
uitbrei, sodat niemand jou land sal begeer nie terwyl jy opgaan om te verskyn 
voor die aangesig van die HERE jou God, drie maal in die jaar.” 
 
Ons is geroep om God se feeste te onderhou – elke fees is ‘n 
offerande/onderhouding van ‘n gedeeltelike vervulling van die verbondsterme deur 
God. 
 
Spesifiek die Shavuot fees is ‘n her-toewyding van die tyd wanneer elkeen God en 
die Torah (Woord) aangeneem het, en ‘n wedersydse afhanklike deelgenoot geword 
het met God in ‘n taak om hierdie wêreld te verander.  Dit is waar die volk van God 
reageer het deur te sê, “ons sal hoor en ons sal doen”, d.i. hulle sluit ‘n verbond. 
 

4. Deur gebed en offerande 
 
Psalm 50:5: “5Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat my verbond by 
die offer sluit!” 
 
Hier plaas God gelowiges in kategorieë deur die heiliges wie ‘n verbond 
met Hom gemaak het deur offerandes, af te sonder.  M.a.w., daar is 
sekere heiliges wat ‘n verbond met God gesluit het en in 
verbondsverhouding met Hom wandel, terwyl ander bloot leef in ‘n 
gemaklike, informele verhouding met God.  God handel nooit ernstig 
met die mens, behalwe deur verbonde nie.  Al die handelinge van God 
met die mens is gewoonlik wettig. 
 
Sy handelinge is gebaseer op sekere terme, ooreenkomste en 
verantwoordelikhede.  God handel met die mens slegs wanneer daar ‘n kontrak 
tussen Hom en die mens bestaan.  Daar is geen manier waarop God Homself 
daaraan  kan wy om jou te gebruik, guns te betoon, te seën of te genees sonder ‘n 
wettige rugsteun vir ‘n ooreenkoms nie.  Daardie wettige ooreenkoms en/of 
kontrak, is wat ons ‘n verbond noem.  Baie gelowiges ly tallose probleme:  ontydige 
sterftes, ongelukke, ens.  Hulle het nie ‘n begrip van wat dit beteken om ‘n 
verbondsverhouding met die Here te hê en daarin te wandel nie. 
 
As gevolg hiervan, buit die duiwel hul onkunde uit om hulle te teister en te pla.  Hulle 
bid, vas, kwoteer die Skrif, maar niks gebeur nie, omdat baie van hulle nie verstaan, 
dat elke jaar en elke maand, God se kinders die bestaande verbond moet hernu, of 
herbevestig. 
 
Elke kind van God moet op gereëlde grondslag sy of haar verbond met die 
Almagtige God hernu/herbevestig. 
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3. SEëNINGE VAN DIE VERBOND. 
 

1. DIE SEëNINGE VAN LEWE. 
 
God het baie beloftes gemaak in die Bybel, vanaf Genesis tot Openbaring, om 
ons LEWE te gee, om seker te maak dat ons nie voortydig sterf nie, ens. 
 
Psalm 91:16: “16Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal 
hom my heil laat sien.”  
 
Psalm 90:10: “10Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of 
as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is 
moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg 
daarheen.” 
 
Job 5:26: “26Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos ’n 
koringgerf ingebring word op sy tyd.” 
 
Een van die oogmerke van die vyand is om jou lewe kort te knip 
en dit voor die bestemde tyd te vernietig. 
 
Johannes 10:10: “10Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek 
het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê”. 
 
Johannes 10:10 dui daarop dat die dood ‘n vyand is.  Maar Jesus het dit oorwin aan 
die kruis en ons oorwinning daaroor gegee. 
 

2 Timotheus 1:9-10: “9”...wat ons gered en geroep het met ’n heilige roeping, 
nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons 
van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, 

10maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus 
Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid 
aan die lig gebring het deur die evangelie...” 
 
Hebreërs 2:9, 14-15: “9....maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ’n kort 
tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met 
heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die 
dood sou smaak. 

14Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op 
dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon 
maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel — 

15en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan 
slawerny onderworpe was”. 
 
Jy kan jou volle lewensspan uitleef, vry van alle vorme van voortydige dood.   
Jy kan oud word, vol van dae en rykdom, indien Jesus nog nie gekom het nie. 
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a. Bid vir ‘n lang lewe en goddelike welvaart. 
 
b. Bid dat God jou sal bevredig met ‘n lang lewe. 

 
Psalm 91:16: “16Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil 
laat sien.” 
 

c. Bid vir bevryding van elke mag van dood en verdoemenis 
 
d. Bid dat God jou sal verlos van die mag van die dood, verdoemenis 

en die swaard. 
 
Job 5:20: “20In hongersnood verlos Hy jou van die dood en in die oorlog uit 
die mag van die swaard”. 
 

e. Bid dat jy nie sal sterwe nie, maar sal lewe om die Werke van die Here 
in die land van die lewendes te verkondig. 

 
Psalm 118:17: “17Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE 
vertel”. 
 

f. Bid dat God jou lewe met jaloesie sal bewaak deur Sy engele. 
 
g. Bid dat jy nie jou kinders sal verloor nie, maar dat jou kinders sal lewe. 

 
Eksodus 23:26: “26Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees 
nie. Ek sal die getal van jou dae vol maak.” 
 

h. Bid dat jy vrugbaar en voorspoedig sal wees. 
 
i. Bid teen onvrugbaarheid in enige en elke area van jou lewe. 

 
j. Vra vir genade om die gebooie van God te onderhou en in 

gehoorsaamheid aan Sy Woord te wandel. 
 

k. Vra vir die genade om regverdig te praat en te dink. 
 
1 Petrus 3:10: “10Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy 
tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.” 
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2. DIE SeëN VAN OORWINNING 
 
Genesis 22:17: “17...dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal 
vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die 
seestrand is; en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem.” 
 
1 Johannes 5:4: “4Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit 
is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.” 
 
1 Johannes 4:4:  “4Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy 
wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.” 
 

a. Dood word ingesluk deur oorwinning.  Bid vir oorwinning 
oor dood en al sy demone en mag. 

 
1 Korinthiërs 15:54:  “54En wanneer hierdie verganklike met 
onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee 
is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind 
in die oorwinning.” 
 

b. Bid dat God al jou vyande sal verjaag sodat hulle omdraai en 
vlug. 

 
c. Bid dat elke vyand van jou lewe sal struikel en val in Jesus Naam. 

 
Psalm 27:2:  “2As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet—my 
teëstanders en my vyande, ja, myne—struikel hulle self en val.” 

 
d. Bid dat God sal sorg dat jy bo is en nie onder nie. 
 
e. Bid dat God hulle sal seën wie jou seën, en diegene sal vervloek wie jou 

vervloek.  (Onthou:  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie). 
 

f. Bid dat God jou meer as oorwinnaar in Christus Jesus sal maak. 
 
1 Cor. 15: 57:  “57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse 
Here Jesus Christus.” 
 
Romeine 8:37:  “37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur 
Hom wat ons liefgehad het” 
 

g. Bid dat wanneer jy op slange en skerpioene trap, hulle jou nie sal skade 
aandoen nie. 

 
h. Ontvang die genade om in oorwinning in elke area van jou lewe te wandel. 
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i. Bid dat God jou die kop sal maak en nie die stert nie. 
 
Romeine 5:17:  “17Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood 
geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade 
en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die 
Één, Jesus Christus...” 
 

j. Bid dat God jou sal verhoog en jou sal eer. 
 
 

3. DIE SeëN VAN BESKERMING 
 
Psalm 91:1: “HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die 
skaduwee van die Almagtige”. 
 
Numeri 23:23:  “23Want daar is geen towery teen Jakob of waarsêery teen 
Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het.” 
 
Jesaja 54:17:  “17Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; 
en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die 
erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek 
die HERE”. 
 

a. Kom te staan teen die vrees vir die vyand. 
 
b. Verklaar dat: 

(i) die vrees van die nag 
(ii) die pyl in die dag 
(iii) die pestilensie van duisternis en 
(iv) die vernietiging van die middag nie jou deel sal wees nie. 

 
Psalm 91:5-6:  “5Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat 

bedags vlieg nie, 
6vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes 

nie!” 
 

c. Bid dat geen bose mag jou sal oorval en dat geen plaag naby jou huis sal 
kom nie. 

 
d. Bid dat die toorn van God oor elke vyand van jou lewe sal wees. 

 
e. Bid dat geen waarsêery of betowering uit die hel teen jou lewe of dié van jou 

gesin sal werk nie. 
 
Numeri 23:23:  “23Want daar is geen towery teen Jakob of waarsêery teen Israel 
nie. Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het.” 
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f. Bid dat geen wapen wat teen jou gevorm of gesmee word, sal slaag nie. 

 
Jesaja 54:17:  “17Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en 
elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van 
die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.” 
 

g. Bid vir goddelike bedekking van die heerlikheid van God op jou sodat 
die storm van die wêreld nie jou woonplek sal ontwrig nie. 

 
Jesaja 4:5-6:  “5Dan skep die HERE oor elke woonplek van die berg Sion en 

oor sy plekke van samekoms ’n wolk bedags en rook met die glans van 
vuurvlamme in die nag; want oor alles wat heerlik is, sal daar ’n beskutting 
wees. 

6En daar sal ’n afdak wees vir ’n skaduwee bedags teen die hitte en vir ’n 
skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën.” 
 

h. Bid dat die Naam van die Here ‘n sterk wegkruipplek vir jou sal wees, 
gedurende die dag en die nag. 

 
Spreuke 18:10:  “10Die Naam van die HERE is ’n sterk toring; die regverdige 
hardloop daarin en word beskut.” 
 

i. Bid vir goddelike beskerming van vals bewerings en beskuldigings. 
 
Job 5:21:  “21As die tong gésel, word jy weggesteek; en jy hoef nie te vrees vir 
verwoesting as dit kom nie.” 
 
 

4. DIE SeëN VAN GENESING EN GESONDHEID 
 
Jesaja 53:5: “5Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van 
ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, 
was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”. 
 
Psalm 107:20: “20Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak 
en hulle uit hul kuile red.” 
 
Romeine 8:11: “11En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, 
in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike 
liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” 
 
Eksodus 15:26: “26...en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God 
luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge 
hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het 
nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.” 
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Eksodus 23:25: “25En julle moet die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood 
en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.” 
 
Dit is God se wil dat jy volmaak genees moet wees van enige siekte en gesond 
moet bly dwarsdeur die jaar. 
 

a. Bid dat die Here jou fisies voorspoedig sal maak.  Dat jy goddelike 
gesondheid sal geniet. 

 
3 Johannes 2:  “2Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en 
dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;” 
 

b. Beveel al die siektes van Egipte om jou liggaam te verlaat. 
 
Eksodus 15:26;  23:25:  “26en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou 
God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy 
insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op 
Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak. 
25En julle moet die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, 
en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.” 
 

c. Bid dat deur die wonde wat Jesus Christus ontvang het, geen siekte enige reg 
op jou liggaam sal hê nie. 

 
Jesaja 53:4-5:  “4Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns 

smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur 
God geslaan en verdruk was. 

5Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 
ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was 
op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” 
 
1 Petrus 2:24:  “24wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, 
sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se 
wonde julle genees is.” 
 

d. Noem spesifiek elke siekte in jou liggaam by die naam en beveel dit om 
te gaan in Jesus Naam. 

 
Mattheus 18:18:  “18Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, 

sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die 
hemel ontbonde wees.” 
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e. Vra die Heilige Gees om jou sterflike liggaam aan te raak en 
jou gesond, sterk en vry van siektes en kwale te maak. 

 
Romeine 8:2,11:  “2Want die wet van die Gees van die lewe in 
Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die 
dood. 
11En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle 
woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike 
liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” 
 

f. Herbevestig dat jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is, en dat daar 
dus geen vreemde gees van siekte, kwale, kranklikheid in sal woon nie, d.i. 
siekte, kwale, kranklikhede is onwettige inwoners.  Beveel hulle om te gaan in 
Jesus Naam.  Hef hul woonreg op en gee hulle met aggressie kennis, in 
Jesus Naam. 

 
g. Sê die volgende:  “Vader, ek glo wat U Woord sê van my gesondheid.  

Omdat ek U kind is, is ek ‘n kandidaat vir U genesingskrag.  Ek ontvang 
perfekte gesondheid van U op hierdie oomblik.  Ek verbreek die mag van 
siekte en kranklikheid in my lewe.  Van hierdie oomblik af, tree ek in die 
verbonds-seën van genesing en perfekte gesondheid met U.  Bewaar my 
lewe van alle siektes dwarsdeur hierdie jaar en al die dae van my lewe.  
Ek sal nie my geld en bronne in die hospitaal belê nie, maar in U Huis en 
tot U eer.  Ek tree nou hierdie verbonds-seën binne, in die Naam van 
Jesus Christus.  Amen”. 

 
 

5. DIE SeëN VAN VOORSIENING EN OORVLOED. 
 
Filippense 4:19: “19En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom 
in heerlikheid deur Christus Jesus.” 
 

Psalm 27:3-5: “3Al word ’n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; 
al staan ’n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. 

4Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my 
lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te 
aanskou en te ondersoek in sy tempel. 

5Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die 
skuilplek van sy tent; Hy verhef my op ’n rots.” 
 

a. Dank God, vir alles waarvan Hy jou voorsien het al jou dae,ook vir hoe Hy jou 
en jou gesin verlede jaar onderhou het. 

 
b. Dank God omdat jy weet Hy wil nie hê jy moet in armoede voortsukkel nie. 
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Psalm 35:27:  “27Laat húlle jubel en bly wees wat ’n behae het in my 
geregtigheid; en laat hulle altyddeur sê: Groot is die HERE wat ’n welbehae het 
in die vrede van sy kneg!” 
 

c. Kom te staan teen alle bose geeste wat verantwoordelik was 
en is vir jou finansiële mislukkings en vernietig hul werkinge in jou 
lewe, huis en besigheid. 

 
d. Vra die Here om hierdie jaar ‘n jaar van finansiële deurbraak te 

maak vir jou.  Dat al die finansiële wonderwerke wat jy verlede 
jaar gemis het, nou heringestel sal word. 

 
Psalm 84:12:  “12Want die HERE God is ’n son en skild; die HERE sal 
genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in 
opregtheid wandel nie.” 
 

e. Vertel aan die Here dat jy weier om van nou af te bedel of te leen, en vra dat 
Hy in al jou behoeftes sal voorsien volgens Sy rykdom in heerlikheid. 

 
f. Vra God om aan jou die krag te gee om rykdom te produseer. 

 
Deuteronomium 8:18:  “18Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat 
jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy 
aan jou vaders met ’n eed beloof het, soos dit vandag is.” 
 

g. Bid hierdie gebed:  “Here, dankie omdat dit U wil is dat ek voorspoedig 
moet wees.  U het in U Woord voorsiening gemaak vir my voorspoed.  
Vandag, as ‘n afstammeling van Abraham in die geloof in Christus, 
betree ek ‘n verbonds-seën van oorvloed en voorspoed.  Ek weerstaan 
elke vloek van armoede wat in my lewe in werking is.  Ek betree vandag 
‘n verbonds-seën van voorspoed saam met U, Vader,  in die Naam van 
Jesus Christus.  Van nou af vra ek U om al my behoeftes te vervul 
volgens U rykdom in heerlikheid in Christus Jesus.  Amen”. 
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6. DIE SeëN VAN GENADE EN VERGIFNIS 
 

Hebreërs 4:16: “16Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die 
genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die 
regte tyd gehelp te word.” 
 
Sagaria 4:6:  “6Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan 
Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, 
sê die HERE van die leërskare.” 
 
2 Korinthiërs 12:9:  “9En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want 
my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede 
roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.” 
 
Hebreërs 8:12:  “12Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en 
aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.” 
 
1 Johannes 2:1:  “ MY kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie 
moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ’n Voorspraak by die 
Vader, Jesus Christus, die Regverdige.” 
 
Die seëning van Genade en Guns 
 

a. Vra vir die genade van God vir ‘n heilige leefwyse en om in die geloof te 
bly. 

 
Titus 2:11-14:  “11WANT die reddende genade van God het aan alle mense 

verskyn 
12en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, 

ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 
13terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van 

die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 
14wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir 

Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.” 
 
1 Timotheus 4:1-2:  “MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige 
van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal 
aanhang 

2deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie 
gewete...” 
 

b. Vra vir die genade van God vir vergenoegdheid in die lewe. 
 
2 Korinthiërs 9:8:  “8En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te 
laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees 
tot elke goeie werk.” 
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c. Vra vir genade ten tye van versoeking. 

 
2 Korinthiërs 12:9:  “9En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, 
want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my 
swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.” 
 

d. Vra vir God se guns. 
 

Psalm 23:6:  “6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en 
ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.” 
 

Psalm 5:13:  “13Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met 
welbehae soos met ’n skild.” 
 
Romeine 9:16:  “16So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat 
loop nie, maar van God wat barmhartig is.” 
 

e. Vra vir guns in jou werkplek. 
 
Genesis 39:21:  “21Maar die HERE was met Josef, en Hy het goedertierenheid 
aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die 
gevangenis.” 
 

f. Vra vir die genade van God se Alomteenwoordigheid. 
 

Eksodus 33:12-14:  “12Toe het Moses met die HERE gespreek: U sê nou wel 
aan my: Ek moet hierdie volk laat optrek, maar Ú laat my nie weet wie U saam 
met my sal stuur nie, hoewel U gesê het: Ek ken jou by die naam, en jy het ook 
genade in my oë gevind. 

13As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weë bekend, 
dat ek U kan ken; sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie 
nasie u volk is. 

14En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf?” 
 

g. Ontvang goddelike guns vir kontrak-toekenninsgs, werksvoorsiening en 
eksamen en sukses in onderhoude. 

 
h. Bid dat mense sal meeding om guns aan jou te bewys.  Vra dat jy van nou af 

nooit meer ‘n “nee” van mense sal kry nie. 
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Verbondsgebed: 
 
“Vader, ek dank U dat U genade oorvloedig beskikbaar is aan my in U Woord.  
Omdat ek die genade van redding ontvang het deur U Seun, Jesus, betree ek 
nou saam met U die oorvloed van U genade.  My lewe is nie langer myne nie, 
maar U s’n.  Ek maak staat op U genade en guns.  Laat U genade voldoende 
beskikbaar wees in elke area van my lewe en in elke situasie.  Laat U genade 
my lewe bewaar, laat U genade my daarvan weerhou om te misluk.  Laat ek U 
guns vind in elke area van my lewe.  Ek verseël die seëning van hierdie 
verbond vandag met die Bloed van Jesus, in die Naam van die Vader, en van 
die Seun en van die Heilige Gees. 
 
AMEN” 
 
 

7. DIE SeëN VAN GUNS 
 
Dit is moontlik vir jou as kind van God dat waar jy jou ookal draai, die deur van die 
lewe vir jou sal oopgaan.  Baie mense ervaar onguns waar ookal hulle gaan;  oral 
waar hulle hul draai, is dit altyd ‘NEE’. 
 
Wanneer God begin om sulke mense die verbond van goddelike guns te laat begryp 
en hulle begin dit aktiveer deur dit bewustelik te betree, sal hulle begin om goddelike 
gunste oral te ervaar. 
 

Psalm 103:1-5:   
”Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! 

2Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! 
3Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 
4wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en 

barmhartighede, 
5wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos dié 

van ’n arend.” 
 
Daar is ‘n onsigbare kroon wat jy op jou kop kan dra, ‘n onsigbare kroon van 
liefdevolle goedheid en tere genade. 
 

Psalm 44:2-4: “2o God, met ons ore het ons dit gehoor, ons 
vaders het ons dit vertel: ’n werk het U gedoen in hulle dae, in 
die dae van die voortyd. 

3U self het met u hand nasies verdrywe, maar húlle geplant; U 
het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit. 

4Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, 
en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en 
die lig van u aangesig, omdat U ’n welbehae in hulle gehad het.” 



 38

Die Israeliete het nie hul land verkry deur te veg of hul pyle en boë te gebruik nie.  
Hulle het die land verkry deur God se Magtige Hand.  Wie kan verduidelik hoedat 
sewe reuse nasies suksesvol gekonfronteer en verslaan is deur ‘n klein Israel?  Daar 
was ‘n verbonds-seën van guns op hulle. 
 
Sommige mense verstaan nie die geheim van lewe nie.  Dit is nie hoeveel jy 
rondhardloop of hoeveel jy swoeg en sweet wat die sukses, geld of vooruitgang 
bring nie, maar dit is die guns van ons Vader God. 
 
Prediker 9:11:  “11WEER het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir 
die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die 
wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie; want 
tyd en lotgeval tref hulle almal.” 
 

Romeine 9:9-13:  “9Want dit is die woord van die belofte: Omtrent hierdie tyd 
sal Ek kom, en Sara sal ’n seun hê. 

10En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, 
ons vader. 

11Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen 
het nie—dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie 
uit die werke nie, maar uit Hom wat roep — 

12is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 
13Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.” 

 
Volgens Sy guns en genade, het Hy aan hul moeder gesê dat die oudste die jongste 
sal dien. 
 

Romeine 9:14-16:  “14Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? 
Nee, stellig nie! 

15Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil 
wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. 

16So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar 
van God wat barmhartig is.” 
 
BETREDING EN WANDELING IN DIE VERBOND. 
 

a. Vra God om jou sondes te vergewe en jou te reinig in die Bloed van 
Jesus. 

 
Handelinge 3:19:  “19Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes 
uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag 
kom...” 
 

b. Vra God vir die genade om sensitief te wees en ook gehoorsaam  aan 
die Heilige Gees en die Woord van God te wees. 
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Jesaja 1:19:  “19As julle gewillig is en luister, sal julle die 
goeie van die land eet.” 
 
Job 36:11:  “11As hulle luister en Hom dien, dan bring hulle hul 
dae deur in voorspoed en hul jare in aangenaamheid.” 
 

c. Vra vir die genade om in die geloof te lewe. 
 
Hebreërs 11:6:  “6En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy 
wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.” 
 

d. Dank die Here daagliks vir Sy goedheid en genade. 
 
1 Tessalonisense 5:16-18:  “16Wees altyddeur bly. 

17Bid sonder ophou. 
18Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus 
Jesus oor julle. 
 

e. Weerstaan en verwerp die gees van vrees en angs.  
Ontvang die gees van liefde, krag en 
selfbeheersing. 

 
Filippense 4:6-7:  “6Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in 
alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. 
7En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en 
julle sinne bewaar in Christus Jesus.” 
 
2 Timotheus 1:7:  “7Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee 
nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

4. GEBEDE 
 
4.1 DIE VERBONDSGEBED 
 
“Hemelse Vader, ek dank U vir U Woord.  Ek dank U vir die voorreg om U te kan 
ken.  Vandag verbind ek my lewe met U in ‘n verbondsverhouding.  Ek betree in 
geloof hierdie sewevoudige seëninge. 
‘n Seëning van Lewe:  Ek sal nie sterf nie, maar lewe om die magtige werke van 
die Here te vertel. 
‘n Seëning van Beskerming:  Ek is verborge in die geheime plek van die 
Allerhoogste, onder die Skadu van die Almagtige.  Die vyand kan my glad nie 
aanraak nie. 
‘n Seëning van Genesing en Gesondheid:  Die Here is my lewensdeel, my 
gesondheid en welvaart en die sterkte van my lewe.  Jehovah-Rapha is my God. 
‘n Seëning van Voorsiening en Oorvloed:  My God sal in al my behoeftes 
voorsien volgens Sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. 
‘n Seëning van Genade:  Die Here sal my verlos van elke bose werk en my bewaar 
vir Sy ewige koninkryk. 
‘n Seëning van Guns:  Ek is aanvaar in die Geliefde.  Dus sal goedheid en guns my 
volg, al die dae van my lewe en ek sal vir ewig woon in die Huis van die Here. 
 
Vader, ek weet U is getrou aan U verbond.  Gee my die genade om getrou te bly aan 
U, al die dae van my lewe.  Ek weet ek is bedek deur U verbond, al die dae van my 
lewe.  Ek en my kinders en kinders se kinders tot die duisendste geslag.  Dankie 
Vader.  Ek bid in die Magtige Naam van Jesus. 
Amen.” 
 
Glo nou dat dit gedoen is en begin lewe en optree as ‘n verbondskind. 
 
NB.  Moenie vergeet om onmiddellik jou verbond te aktiveer deur ‘n vrymoedige en 
dapper gebed tot God te rig in moeilike tye nie.  Onthou ook om daagliks jou verbond 
met God te diens deur daaglikse gebed, lofprysing en aanbidding.  Wees altyd 
hiervan bewus:  jy is nou ingesluit in die drie dele van die Goddelike Verbond – Die 
Abrahamiese verbond, die Messiaanse verbond en jou persoonlike verbond met 
God. 
 
HALLELUJAH!!! 
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4.2 HANTERING VAN ALGEMENE, PERSOONLIKE EN FAMILIE-VLOEKE 
SOWEL AS DEMONIESE VERBONDE 
 
Skrifte om op te staan:  Jesaja 28:14-19;  Jesaja 10:28;  Numeri 23:23;  
Mattheus 15:13;  Galasiërs 3:13;  Hebreërs 8:7-13. 
 
Let asb op:  Wanneer ons die woord “ons” in ons gebede gebruik, verwys dit na 
myself, ander saam met my en die hele Hemel in ooreenstemming! 
 
Vader, ek kom voor U in die Naam van Jesus en ek vra U om my te help om met my 
familie-vloeke en demoniese verbonde af te reken.  Dankie vir die Bloed van Jesus 
wat die finale Woord in my lewe het en dat U my die mag en outoriteit gee oor al die 
werke van duisternis. 
 
In die Naam van Jesus, verbreek ek die demoniese seëls oor my lewe en bind en 
bestraf die verseëlings-demone wat al die demoniese verbonde in plek gehou het 
oor my lewe en die lewens van my geliefdes.  Ek vra U, Vader, om U oorlogs-engele 
opdrag te gee om elke bose gees te verwyder en hulle onder die Voete van Jesus te 
plaas volgens Psalm 110:1. 
 
Ek verloën, verwerp en verbreek elke bose verbond op my lewe, in die Naam van 
Jesus. 
 
Ek verwerp en maak myself los van elke bose vloek in die Naam van Jesus. 
 
Ons verbreek elke verbond tussen my en enige bose gees, in die Almagtige Naam 
van Jesus. 
 
Alle kontrakte gesluit deur my ouers namens my met enige bose bemiddelaar, word 
nou nietig verklaar en gekanselleer, in die Almagtige Naam van Jesus.  Ek is nou ‘n 
kind van God.  Ek distansieër en sny myself los van sulke verbonde en kontrakte, in 
die Naam van Jesus. 
 
Ek wend die Bloed van Jesus aan op enige bose verbond en vloek op my lewe.  
Laat hierdie Bloed van die Ewigdurende Verbond enige bloedverbond met die 
dooies en lewendes vernietig, in die Almagtige Naam van Jesus. 
 
In die Naam van Jesus, verklaar ek nietig elke belydenis, ooreenkoms, belofte of 
eed wat ek gemaak het met die duiwel of enige bose gees in die verlede – verbaal of 
geskrewe. 
 
Ek herroep alle vloeke uitgespreek deur bose mense oor my lewe, in die Naam 
van Jesus. 
 
Ek verbreek en kanselleer elke bose merk en insnyding op my liggaam a.g.v. ‘n 
verbond met ‘n bose gees, in die Almagtige Naam van Jesus. 
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Ek beveel alle bose geeste in my lewe, geassosieër met enige vloek of verbond, 
om my nou dadelik te verlaat, in Jesus Naam! 
 
Met die outoriteit van Jesus, my Here, en Sy Naam,  verklaar ons nietig elke vloek 
wat van die volgende gekom het, in: 
 
In die Naam van Jesus vernietig ons elke altaar wat ooit opgerig is op enige plek om 
enige vorm van verbonde of vloeke te diens komende van: 

i. Bose toewyding voor bevrugting, of terwyl in die baarmoeder 
was en/of tydens’n seremonie waar my naam ontvang is; 

ii. Hantering van vervloekte voorwerpe; 
iii. Kontak met sataniese agente; 
iv. Lewe in ‘n vervloekte huis of land; 
v. Gebore op/in ‘n sataniese altaar/tempel; 
vi. Drink van bloed of onheilige water; 
vii. Ontvang vreemde geld of vervloekte geskenke; 
viii. Betrokkenheid in ‘n demoniese ritueel; 
ix. Betrokkenheid in towery en ander voorvaderlike sondes; 
x. Deelname aan dorps-, kamp- en woonbuurte se sataniese 

aanbiddingsfeeste. 
 
Ek beveel alle bose geeste geassosieër met enige vloek om my nou te verlaat, in 
Jesus Naam.  Ons neem outoriteit oor vloeke van bose toewyding, hantering van 
vervloekte voorwerpe, kontak met sataniese agente, lewe in ‘n vervloekte huis 
of land, gebore in/op ‘n sataniese altaar, drink van bloed of onheilige water, 
vreemde geld of vervloekte geskenke, deelname aan kos en bloedoffers aan 
afgode en uitvoering van demoniese rituele, voorvaderlike sondes, towery, 
vloeke en geestelike onkunde.  Ek beveel dat al  hierdie vloeke onmiddellik 
verbreek word in Jesus Naam.  Ek spreek onenigheid tussen al die priesters by 
daardie altare van teistering, in die Naam van Jesus. 
 
Al julle oeroue poorte en ewigdurende deure wat toe is oor my lewe, lig jul nou op 
sodat ek my Godgegewe erfenis kan betree, in die Almagtige Naam van Jesus. 
 
Here, in U Naam en deur geloof in U Woord, betree ek nou my erfenis en neem 
besit van my besittings. 
 
Ek vernietig elke bose verbond en inisiasie deur my gemaak deur drome, in die 
Naam van Jesus. 
 
Elke ooreenkoms bereik met die sogenaamde geestes-eggenoot en geestelike 
vrou in my drome, word nietig verklaar, in die Naam van Jesus. (Incubus, Succubus) 
 
Ek breek my nou los van elke persoonlike en kollektiewe vloek en verbond, in 
Jesus Naam. 
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Ek herroep en vernietig elke bloed- en sielsband verbond wat vasgemaak is aan 
enige sataniese agent, met die Bloed van Jesus,  in die Naam van Jesus. 
 
Ek kanselleer elke fundamentele verbond wat my lewe beinvloed of enige nuwe 
verbond, eed, sameswering en verpligting wat vir my of deur my aangegaan is, 
bewustelik of onbewustelik, in die Almagtige Naam van Jesus Christus. 
 
Ek bevry myself van enige kollektiewe gevangeskap van familie, gemeenskap en 
woonbuurt, in die Naam van die Here Jesus Christus. 
 
Ek ontvang ‘n skoon breuk en bevryding van alle jukke en laste, anders as dié van 
Jesus Christus. 
 
Ek dompel myself, liggaam, siel en gees in die kosbare Bloed van die Here Jesus 
Christus. 
 
Ek bevry myself in die Naam van Jesus van die sonde en vloeke van vaderskant en 
moederskant terug tot en met tien geslagte aan beide kante in die Almagtige 
Naam van Jesus. 
 
Vader, stuur nou U vuur, donder en weerlig om alle sataniese materiale wat in 
enige deel van my liggaam gedeponeer is, te vernietig en te verbrand tot as, in die 
Naam van Jesus! 
 
Ek kanselleer deur die Bloed van Jesus Christus, alle handgeskrewes en 
instellings geskryf en teen my gekant. 
 
Ons beveel dat die donder en weerlig van God sal slaan om alle verbondstekens 
gemaak namens my, te ontwortel en te vernietig, waar hulle ookal begrawe, 
ingedompel of opgehang is, in die Naam van Jesus Christus. 
 
Ek bind en werp uit my uit, die geeste van:  mislukking, slawerny, neerlaag, 
depressie, stagnasie, teistering, dood, vertraagde seën, beperkinge, 
verwarring, frustrasie, verwerping, vrees en twyfel – in Jesus Naam. 
 
Ek is ‘n individuele, enkel persoon, ek is nie ‘n tweeling of drieling nie, en dus 
onteien ek enige vorm of duplikaat wat my verteenwoordig.  Ek verwerp en sny 
myself los van enige verteenwoordiging van myself wat hulle van my kon maak, in 
Jesus Naam. Ek beveel die donder en weerlig van God om alle vorme van beelde, 
afbeeldings, simbole, prente/foto’s en beeldjies wat my persoon verteenwoordig 
by enige afgodstempel of altaar, in stukke te breek en tot as te verbrand, in die 
Almagtige Naam van Jesus. 
 
Ek draai alle sataniese pyle van mislukking-op-die-rand-van-sukses en deurbraak 
nou om, in Jesus Naam en verander alle vloeke in seëninge. 
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Ek sny af alle geestelike naelstringe waardeur boosheid in my lewe kon invloei, in 
die Naam van die Here Jesus Christus. 
 
Vader, ek dank U dat U my in oorwinning stel bo al my vyande.  Van nou af sal geen 
wapen wat teen my gevorm word a.g.v. vorige verbonde en vloeke, slaag nie, in 
die Naam van Jesus.  My voordeel in die Koninkryk van Jesus Christus sal aan almal 
sigbaar wees, in Jesus Naam. 
 
AMEN. 
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4.3  HANTERING VAN VERBONDE MET BETREKKING TOT ONS NAME 
 
NAME is baie betekenisvol.  Die name wat ons dra, of dit nou name is wat aan ons 
gegee is, of ons familie-name, kan ons lewens positief of negatief beinvloed. 
Jou naam is jou sosiale en geestelike identiteit.  Elke naam dra ‘n positiewe of ‘n 
negatiewe salwing.  Die salwing op jou naam word gesneller elke keer as jy op 
daardie naam genoem word.  Jou naam het baie betekenis wat betref die bepaling 
van jou eindbestemming.  Name wat satan, gode, afgode en tradisie verheerlik, is 
‘n gruwel voor God en bring Sy toorn oor die draer daarvan. 
 
Mense gee name volgens hul oortuiginge.  Name is ‘n uitdrukking van ons geloof.  
Wanneer iemand na die Here vernoem word, is dit soos om ‘n stempel van God op 
daardie kind te plaas.  Net so, wanneer ons name ontvang wat geassosieër word 
met die familie- of gemeenskaps afgode, is ons verbind aan die geeste van hierdie 
afgode, en geen bose gees het ‘n goeie plan vir sy klandisie of hul nageslagte nie. 
 
Vriend, vind uit wat beteken jou name.  Ons sou aanbeveel dat jy onmiddellik enige 
naam verander wat ‘n afgod of die duiwel verheerlik.  Verloën die geeste agter 
daardie naam, en herroep alle demoniese verbonde verbind aan hierdie name. 
 
Gebeds strategie: 
 

• Vind die betekenis van daardie name uit en hoekom die name gegee 
is. 

• Salf jou voorkop en naeltjie wanneer die mag agter jou vorige name 
verbreek word.  (naeltjie is die toegangspoort in die gees vir 
geslagtelike/bloedlyn demone). 

 
Skrifte om te Bestudeer vir die Gebede:  Eksodus 23:13;  Deuteronomium 
7:25-26;  1 Kronieke 4:9-10;  Genesis 17:5-6;  32:24-30;  Psalm 16:4;  Josua 
23:7;  Jesaja 62:2 
 
My Almagtige God, ek dank U omdat U my U kind gemaak het.  Ek is vernoem na U.  
Here, ek bely voor U my langtermyn onkunde oor die gevolge van die naam wat ek 
dra. 
 
Vader, vergewe my dat ek U indirek vertoorn het deur afgodsname te dra. 
 
Ek bely en erken dat U my Maker, Geneser en Seëning, Beskermer, Bevryder, 
Voorsiener, Verdediger, Verlosser en Versterker is.  Geen afgod of god kan al 
hierdie dinge vir my doen nie.  Slegs U. 
 
Op hierdie oomblik dompel ek myself en my eindbestemming in die Bloed van Jesus 
om gereinig te word van elke afgods-besoedelings en vuilheid wat op my gekom 
het a.g.v. my naam/name. 
My lewe en eindbestemming ontvang nou ‘n algehele reiniging in Jesus Naam. 
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In die Naam van Jesus verbreek ek alle demoniese seëls wat oor my naam geplaas 
is en ek bind en bestraf die verseëlingsdemone wat aangestel is om alle demonise 
strukture in plek te hou.  Ek verloën nou al die afgodsname wat gekoppel is aan my 
en my familie.  Ek verloën al die afgode wat gekoppel is aan hierdie name.   
 
Ek kanseleer nou alle bloedlyn verbonde in die geesdemensie wat gekoppel is aan 
die naam _________________  (noem die naam). 
 
Ek het geen onderhandeling meer met jou gees van _______________ (noem die 
afgod). 
 
Alle bose geeste wat agter hierdie naam skuil, beveel ek nou om uit my lewe uit te 
gaan in die Naam van Jesus. 
 
Ek weier om langer onder jou beheer en invloed te wees.  Ek plaas jou onder die 
voete van Jesus Christus volgens Ps.110: 1.  Soos ons die mag van hierdie bose 
name kragteloos stel, neem ek nou ‘n nuwe naam (noem dit en profeteer oor dit). 
My naam is gekoppel aan God, aan sukses en voorspoed in die Here se Koninkryk 
en dit sal altyd goed gaan met my in die Naam van Jesus (Ps.23: 6). 
 
Ons vra, Here dat die Vuur van die Heilige Gees elke seël, stempel of etiket van 
boosheid wat aan my vorige naam verbind was en wat my merk in die geestesrealm 
dit sal verbrand in Jesus Naam.   
 
Ek ontvang nou die seël van die Heilige Gees op my lewe in die Naam van die Vader 
en die Seun en die Heilige Gees. 
 
AMEN! 
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Verwysings 
 
 

• Prayers that avail much  
Germaine Copeland 

 
• Kneeling on the Promises   

Jim Goll 
 

• Fighting the Battles of Life  
Grace Johnson 

 
• Victorious Warfare  

Harold Caballeros 
 

• The Secret of Breakthrough Prayers 
Moses Aransiola 

 
• Advancing in Prayer  

Moses Aransiola 
 

• Listen to me, satan!  
Carlos Annacondia 

 
• Prophetic Role of the Church in our cities  

Debo Daniel 
 

• Experiencing God’s Power 
      Derek Prince 

 


