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Inleiding 
 
God is besig om ‘n militante Kerk op te rig wat ons stede vir Hom sal inneem, mense 
wat geestelike verantwoordelikheid sal neem vir hul gemeenskappe, stede, dorpe en 
nasies.  God soek manne en vroue wie offensief sal optree teen die aantog van 
boosheid, geweld, Satanisme, korrupsie, afgodery, oppressie, okkultisme, onreg en 
perversiteit in ons stede en nasies. 
 
God soek toegewyde mense wie die geestelike klimaat van hul stede sal monitor en wie, 
in die gees, alle aktiwiteite wat eer gee aan satan,  sal verbied, en slegs aktiwiteite sal 
toelaat wat die Naam van die Here sal vereer.  God is besig met ‘n ernstige werwings-
veldtog na mense wat sal strewe, inhaal en terugneem, alles wat die vyand van ons 
gemeenskappe en stede gesteel het – a.g.v. ons nalatigheid het die vyand soveel 
gesteel.  Ongelukkig is hy steeds besig daarmee (selfs van die Kerk!) 
 
Eseg 22:30: “En Ek het onder hulle ’n man gesoek wat ’n muur kan bou en voor my 
aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek 
het niemand gevind nie”. 
 
Mag God nie hierdie oordeel vel aangaande ons nie.  Mag ons beskikbaar wees om in die 
gaping te staan vir verlore-gaande siele in ons gemeenskappe en stede.  God sê verder 
dat,  omdat Hy niemand kon vind om in die gaping te staan vir die land en sy mense 
nie, Hy Sy woede en toorn moes uitstort om die land te vernietig. 
 
Kerk, moet ons voortlewe met gevoude arms en ‘n goeie tyd hê in die “inbesitneming en 
op-eising” van verganklike dinge terwyl satan ‘n heerlike vry hand het om God se volk te 
plunder deur diefstal, moord en vernietiging?  God het ‘n opdrag gegee aangaande 
stede/dorpe waaraan die Kerk gehoor moet gee: 
 
Jeremia 29:7: “en soek die vrede van die stad waarheen Ek julle in ballingskap 
weggevoer het, en bid daarvoor tot die HERE; want in die vrede daarvan sal julle vrede 
hê.” 
 
God werf mense wie Sy wil en heerskappy sal afdwing op aarde soos in die Hemel, 
mense wie diegene sal bevry wat gevange gehou is deur die vyand en mense wat ‘n 
Koninkryks-leefstyl sal demonstreer hier op aarde. 
 
God het aan elke stad of mensegroep talente, vaardighede, minerale bronne, ens., 
gegee vir hul oorlewing, onderhouding, sosiale en ekonomiese opbou.  Hierdie is hul 
verlossings-gawes vir die vervulling van God se planne vir die stad en die mense.    
Maar, indien die mense in rebellie teen God lewe, sal die land weier om haar aanwas te 
lewer en reën sal weerhou word. 
 
Alle soorte vloeke, tragedies, hongersnood, geweld, boosheid, hartseer, pyn, ellende en 
vernietiging begin manifesteer totdat die Nehemias begin bely namens die volk en bid 
dat dinge omgedraai word. 
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Die hoofrede waarom so baie gelowiges vandag onsuksesvol en traag is en niks bereik  
in die lewe nie, is omdat hulle nie ‘n gebedsaltaar het nie.  Hierdie benadering tot die 
konsep van altare van gebed as basis en fondasie van oorwinning en deurbraak in die 
lewe, is die moeite werd om te oorweeg. 
 
‘n Gelowige is nie groter as sy altaar nie.  Die sukses, vooruitgang, toename en 
gevolglike deurbraak in elke area van die lewe van ‘n gelowige, is afhanklik van sy 
altaar. 
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Hoofstuk 1 – DIE GEBEDSALTAAR 
 
Baie mense bou hul lewens sonder ‘n fondament.  Dit kan fataal wees wanneer hulle 
gekonfronteer word deur die storms waarteen die Here Jesus ons waarsku in: 
 
Mattheus 7:27: “En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde 
het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.” 
Die fondasie van die Christelike lewe is in die altaar van gebed. 
 
Eksodus 20:24: “’n Altaar van grond moet jy vir My maak, en daarop moet jy jou 
brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar Ek my Naam 
sal laat gedenk, sal Ek na jou toe kom en jou seën.” 
 
Hier het God die Israeliete BEVEEL om ‘n altaar van grond te bou, en Hy het belowe dat 
Hy hulle daar sou seën.  
M.a.w., God seën ons by die altaar van gebed.  Sonder ‘n gebedsaltaar, kan jy nie 
geseën word of die teenwoordigheid van die God van die Hemele aantrek nie. 
 

WAT IS ‘N GEBEDSALTAAR? 
 

1. Dit is bloot ‘n plek van kontak met die geesteswêreld. 
2. Dit is ook ‘n plek van offerande en verbond. 

 
In die Ou Testament, toe God die belofte van ‘n land aan 
Abraham gegee het, het hy  ‘n altaar van gebed daar gebou en 
op daardie plek ‘n offer aan die Here gebring. 
Wat is die implikasie?  Wanneer mens ‘n altaar van 
offerande bou op ‘n stuk grond, trek mens daardie grond saam in ‘n 
verbondsverhouding met die god wat jy dien.  Van daardie dag af, plaas mens daardie 
grond direk onder die beheer van daardie gees/geeste.  Van daardie dag af het hy/hulle 
dan ‘n houvas oor daardie grond, plek of eiendom. 
 
In die Nuwe Testament egter, is ‘n altaar bloot ‘n plek van kontak met 
ons God.  Ons hoef nie langer fisiese altare vir God te bou nie, slegs 
geestelike altare.  Dit is bloot ‘n spesifieke plek op ‘n spesifieke tyd 
van die dag wanneer en waar ‘n individuele kind van God sy Skepper 
ontmoet.  Die Ou Testamentiese altaar is gebou uit klippe en hout – 
maar nou leer die Woord ons: 
 
 Johannes 4:24: “God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees 
en waarheid aanbid.” 
 
Ons moet met Hom kontak maak in die Gees.  Die ligging van jou altaar kan wees in jou 
slaapkamer, sitkamer, ‘n tuin, ‘n bergtop, die strand, of waar dit ookal vir jou reg voel.  
Daar kan jy sê:  “Vader, ek gaan U hier ontmoet, elke dag tussen 5:30 – 7 vm.” 
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Dit is wat ‘n altaar behels en as mens daardie plek besoek om te bid, te aanbid en te 
mediteer, kan jy verseker weet dat die Almagtige God gereeld sal opdaag om jou daar 
te ontmoet. 
 
Volgens die Woord is niemand ‘n vriend van God of ‘n profeet van God genoem indien 
so ‘n persoon nie ‘n sterk gebedslewe gehad het nie.  God wil nie slegs hê ons moet vir 
Hom werk nie, maar ons moet ook met Hom wandel en gesels.  God wil hê dat ons 
werkers saam met Hom moet wees, Hom moet ken en verstaan, net soos Moses gedoen 
het. 
Jou ‘houding’ teenoor gebed sal jou ‘hoogte’ in die gees bepaal. 
(“Attitude determines altitude”).  Jy word beperk deur jou altaar. 
Mag jou hart dors na God.  Mag jou hart roep na die Lewende 
God.  Al die manne en vroue in die Bybel soos Abraham, Isak, 
Jakob, Debora, Ester, Dawid, Jesaja, Esegiël, Johannes, Jakobus, 
Paulus, ens., het soliede, sterk gebedsaltare gehad.  
 
Maak gebed jou hoof-prioriteit in jou daaglikse skedule.  
 
Wie kan ‘n altaar bou en wanneer? 
 
Gewoonlik word ‘n altaar gebou na ‘n openbaringskennis van God.  Mens kan nie ‘n 
altaar bou vir ‘n onbekende God nie.  So ‘n altaar sal nutteloos en oneffektief wees. 
 
Voorbeelde van Altare in die Woord. 
 

1. Noag se Altaar. 
In Genesis 8, vertel God ons van die eerste altaar.  Nadat Noag se ark tot stilstand 
gekom het op droë grond en almal daaruit was, het God Homself aan Noag 
openbaar.  
As gevolg daarvan het Noag kontak gemaak met die geesteswêreld deur ‘n altaar te 
bou.  Hy het ‘n offer daarop gebrand.  God het gereageer: 

 
Gen 8:21,22: “En die HERE het die lieflike geur geruik, en die HERE het in sy 

hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, 
want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie 
meer al die lewende wesens tref soos Ek gedoen het nie. 

22Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en 
winter, dag en nag nie ophou nie.” 
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Omdat Noag se offerande vir God aanneemlik was, het die Here die volgende seëninge 
gespreek: 
 
Genesis 9:1-3: “EN God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees 
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. 

2Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls 
van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in 
julle hand oorgegee. 

3Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek 
dit alles aan julle.” 
 
Die mensdom en die hele wêreld is geseën, sowel as Noag persoonlik, en ook sy 
nageslag.  
 

2.  Abraham se altare. 
 

Genesis 12:6-8: “6En Abram het deur die land getrek na die plek Sigem, tot by die   
terpentynboom More. Die Kanaäniete was toe in die land. 
7Daarop verskyn die HERE aan Abram en sê: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee. 

Toe bou hy daar ’n altaar vir die HERE wat aan hom verskyn het. 
8En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bet-el en sy tent 
opgeslaan tussen Bet-el aan die weste- en Ai aan die oostekant, en daar vir die HERE ’n 
altaar gebou en die Naam van die HERE aangeroep.”  
 

Genesis 13:18-18: “Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, 
want Ek sal dit aan jou gee. 

18Toe het Abram al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van 
Mamre wat by Hebron is; en hy het daar vir die HERE ’n altaar gebou.” 
 
Ons sien dat Abraham drie soliede altare gebou het om drie verskillende funksies te 
vervul.  
    

3.  Isak se Altaar 
 
Gen 26:23-25: “Daarna het hy vandaar opgetrek na Berséba. 
 24En die HERE het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê: Ek is die God 
van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want Ek is met jou; en Ek sal 
jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my kneg. 
25Toe bou hy daar ’n altaar, en hy het die Naam van die HERE aangeroep 
en daar sy tent opgeslaan; en die dienaars van Isak het daar ’n put gegrawe.” 
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4. Jakob se Altare 
 
Genesis 28:10-15: “En Jakob het uit Berséba vertrek en na Haran 
gegaan. 
11Daarop kom hy by ’n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was 
al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy 
hoof, en hy gaan lê en slaap op dié plek. 
12En hy het gedroom—daar is ’n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die 
hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. 
13En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader 
Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou 
nageslag gee; 
 
Jakob se reaksie: 
 

Genesis 28:16-19: “Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê: Waarlik, die HERE 
is op hierdie plek, en ék het dit nie geweet nie. 

17En hy het bevrees geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie plek! Dit is hier niks 
anders as ’n huis van God nie, en dit is hier die poort van die  hemel. 

18Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, 
en rig dit as ’n gedenksteen op; en hy het olie daaroor uitgegiet. 

19En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus”. 
 
Sy tweede altaar: 
 

Genesis 33:18-20: “En Jakob het behoue aangekom by die stad Sigem wat in die 
land Kanaän is, toe hy van Paddan-Aram gekom het—hy het sy laer voor die stad 
opgeslaan 

19en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het, van die seuns van Hemor, 
die vader van Sigem, vir honderd geldstukke. 

20Daar het hy ook ’n altaar opgerig en dit genoem: Die God van Israel is God.” 
 
Wat ons hier leer, is dat wanneer hy getrek het van die een plek na die ander, hy steeds 
‘n ander altaar moes bou te einde te kon kontak maak met God op daardie nuwe plek. 
 
Genesis 35:1: “DAARNA het God vir Jakob gesê: Maak jou klaar, trek op na Bet-el en 
woon daar; en bou daar ’n altaar vir die God wat aan jou verskyn het toe jy op die 
vlug was vir jou broer Esau.” 
 
God het so gesmag na ‘n altaar dat hy vir Jakob moes beveel het om een te bou.  God 
koester altare waar Hy Sy kosbare kinders kan ontmoet en hulle ‘n betekenisvolle 
gemeenskap met Hom kan hê. 
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5. Israel se Nasionale Altaar 

 
Eksodus 33:7-11: “En Moses het elke keer ’n tent geneem en dit vir hom      
buitekant die laer opgeslaan, ver van die laer af; en hy het dit genoem 
die tent    
van samekoms. En elkeen wat die HERE wou raadpleeg, het 
uitgegaan na         die tent van samekoms wat buitekant die laer 
was. 

8En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen 
aan die      ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent 
ingegaan het. 

9En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die 
tent staan, en dan spreek Hy met Moses. 

10En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die 
hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. 
11Dan spreek die HERE met Moses van aangesig tot aangesig soos ’n man met sy vriend 
spreek. Daarna gaan hy na die laer terug; maar sy dienaar Josua, ’n jongman, die seun 
van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie.” 
 
God het aan Moses opdrag gegee dat die Tabernakel uit die middel van die kamp 
verskuif moes word.  Hy wou hê dat die volk ernstig in hul soeke na Hom moes wees.  
Dus is die Tabernakel ongeveer ‘n kilometer buite die kamp opgerig en enigiemand wie 
God wou soek, moes daarheen gaan.  Nadat dit verwyder is uit die middel van die 
kamp, wou dit voorkom asof niemand daarheen gegaan het nie, behalwe Moses, Aaron 
en Josua. 

 
6.  Dawid se Altare. 

 
Psalm 55:18: “Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy 
hoor my stem.” 
 
Dawid het ‘n driemalige altaar per dag onderhou en daardeur ononderbroke 
kontak met God gemaak.  
 

7.  Daniël se Altaar 
 
Daniël 6:11: “En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif 
geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-
kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van 
Jerusalem, en hy het drie maal op ’n dag op sy knieë geval 
en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy 
tevore gedoen het.” 
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Hy was gewoond daaraan, dit was ‘n positiewe gewoonte van hom om drie maal per 
dag te bid.  Sy altaar was die krag in sy lewe en toe die vervolging kom, het dit hom 
deurgedra na oorwinning! 
 
Daniël 11:32 : “En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery 
afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree”. 
 

8.  Elia en sy Gebedslewe 
 
1 Konings 17:1: “EN Elía, die Tisbiet, uit Tisbe in Gílead, het vir 
Agab gesê: So waar as die HERE, die God van Israel, leef, voor wie se 
aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees 
nie, behalwe op my woord!” 
 
Selfs toe Elia voor Agab gestaan het, het hy gesê “die Here God van Israel voor Wie ek 
staan”.  Hy was altyd ingestel op gebed – voortdurend in die teenwoordigheid van God.  
Gebed maak dat mens die teenwoordigheid van God oral saamdra waar jy ookal gaan.  
God was vir hom ‘n werklikheid omdat hy voortdurend in sy hart, gees en siel kontak 
gehad het met die Almagtige. 
 

9. Die Here Jesus Christus van Nasaret 
 
Markus 1:35: “En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en 
uitgegaan en na ’n eensame plek vertrek en daar gebid.” 
 
Jesus se eie altaar was in die woestyn, in ‘n afgesonderde plek waar geen steurnis was 
óf waar ‘n skare Hom nie sou kon pla nie.  Hy wou altyd alleen wees met God, en dit is 
die essensie en betekenis van gebed.  Ons moet soos Jesus wees. 
Toe Jesus na Jerusalem vertrek het op pad na Golgota, het Hy genoeg tyd gehad om te 
bid, en het Hy Sy gebedsaltaar verskuif na ‘n plek genoem die tuin van Getsemane, op 
die Olyfberg. 
 

Lukas 22:39-40: “EN Hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. 
En ook sy dissipels het Hom gevolg. 

40En toe Hy op die plek kom, sê Hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie .” 
 
Ons moet die lesse in gebed by Getsemane leer, omdat Jesus ons voorbeeld in gebed is. 
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Hoofstuk 2 – DEURBRAAK ALTARE 
 
Daar is geen manier waarop enigiemand God suksesvol kan dien sonder ‘n doeltreffende 
gebedsaltaar nie.  Ons leer in die Bybel dat die Godsmanne van ouds die altaar ‘n 
regmatige plek toegesê het in hul lewens.  Dus, elke keer wanneer hulle meer van God 
wou weet, of Hom wou ontmoet, het hulle gegaan en altare opgerig waarmee hulle 
hulself verbind het met die troon van God. 
 
God roep vandag manne en vroue,  die Kerk en nasies, om altare vir Hom op te rig – 
betekenisvolle, hart-tot-hart altare;  omdat die altaar die salwing voortbring. 
Die altaar bring die genade van God voort.  Die altaar bring die guns van die Here op 
manne, vroue, die Kerk en nasies. 
 
Wanneer ookal God ‘n bevryding moet bewerk, sal Hy van die mens vereis om altare te 
bou. 
 

1. Noag se altaar 
 
Genesis 8:21: “En die HERE het die lieflike geur geruik, en die 
HERE het in sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek 
ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart 
is sleg van sy jeug af. En Ek sal verder nie meer al die lewende 
wesens tref soos Ek gedoen het nie.” 
 
God het ‘n aangename geur geruik wat Hom bedien,  en Sy Hart aangeraak het.  Toe 
het Hy seëninge en guns aan Noag gegee en ook aan die geslagte van die mensdom 
wat sou kom, deur die bediening van die altaar. 
 
Genesis 9:1-2: “EN God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees 
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. 

2Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls 
van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in 
julle hand oorgegee.” 
 
Die tweede seëning was vir Noag persoonlik.  God het aan hom die heerskappy gegee 
wat Hy eens aan Adam gegee het.  God het Adam se verlore outoriteit herstel a.g.v. die 
altaar. 
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Voorwaardes vir die Altaar: 
 

1. Dit moet kontak maak met God.  God sal altyd op een of ander wyse reageer.  
2. Dit moet God beweeg om tot aksie oor te gaan.  Seën op die mens, rigting, 

oordeel teen ons vyand, ens. 
3. Dit moet die gemeenskap wat dit omring, beïnvloed.  Die altaar moet ‘n 

geestelike dekking meebring – vrede, vreugde, vooruitgang, vryheid, 
geregtigheid en Goddelike vrees. 

4. Dit moet daarin slaag om mense met God te verbind.  Ongeredde mense sal 
skielik begin verlang en roep na God. 

 
2. Israel se Nasionale Altaar 

 
Levitikus 9:5-9: “Toe het hulle voor die tent van samekoms 

gebring wat Moses beveel het. En die hele vergadering het nader 
gekom en gaan staan voor die aangesig van die HERE. 

6En Moses het gesê: Dit is die saak wat die HERE julle beveel het 
om te doen, sodat die heerlikheid van die HERE aan julle kan 
verskyn.  

7En Moses het vir Aäron gesê: Kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en 
jou brandoffer, en doen versoening vir jou en vir die volk, en berei die offer van die 
volk, en doen versoening vir hulle soos die HERE beveel het. 

8Toe het Aäron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag wat vir hom 
bedoel was. 
9En die seuns van Aäron het die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed 
gesteek en dit aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die orige bloed 
aan die onderkant van die altaar uitgegiet.” 
 
Aaron het spesifieke opdrag ontvang wat om op die altaar te doen.  So is dit met elke 
altaar.  ‘n Mens moet goddelike instruksies ontvang van die Heilige Gees oor 
wat om te doen met jou altaar. 
 
Die resultaat: 
 

Levitikus 9:22-23: “Daarna het Aäron sy hande na die volk toe opgehef en 
hulle geseën. En hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en brandoffer en dankoffer 
gebring het. 

23Daarop het Moses en Aäron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle 
uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele 
volk verskyn”  
 
Niemand kan die mensdom suksesvol seën sonder ‘n altaar nie.  Moses en 
Aaron het hierdie altaar gebou volgens God se instruksies.  Hulle wou kontak maak met 
die Hemel terwille van Israel.  
A.g.v. die krag en salwing wat voortgekom het vanaf die altaar, kon hulle die volk seën 
– en hulle was waarlik geseënd! 
Wanneer ‘n man of vrou God se volk suksesvol wil seën, moet daar ‘n sterk altaar agter 
hom/haar wees. 
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Vraag:  Kan die rede vir vandag se oneffektiewe seëninge en oneffektiewe 
handoplegging en oneffektiewe verklarings oor die volk van God dalk wees 
dat die mens nie sterk gebedsaltare agter hulle het nie?? 
 
Levitikus 9:24: “vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die 
altaar die brandoffer en die stukke vet verteer . Toe die hele volk dit sien, het hulle 
gejuig en op hulle aangesig geval”. 
 
Mag ons hierdie soort besoeking weereens in ons lewens en bedieninge ervaar.  Elke 
goeie altaar behoort God op so ‘n wyse aan te raak dat Hy sal reageer.  “O,  Die God 
wat met vuur antwoord, sal dit weer doen!” 
Mense het tot die besef gekom dat die God van Israel nie bloot ‘n storie,  illusie of afgod 
is nie, maar ‘n WARE GOD wat vuur neerbring.  Hulle het God op ‘n nuwe manier 

verstaan – die altaar het dit teweeggebring. 
 

3. Die Altaar van Dawid 
 
1 Kron 21:18: “Daarop gee die engel van die HERE bevel aan Gad om aan 
Dawid te sê dat Dawid moet opgaan om vir die HERE ’n altaar op te rig op 
die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet.” 
 
Altyd wanneer God wou handel met die mensdom, of dit nou was om te 

seën, te vergewe, te genees of vry te maak, is ‘n altaar gewoonlik hiervoor opgerig.  In 
bogenoemde Skrifgedeelte, was daar pes en beproewing in die land en duisende manne 
en vroue was alreeds dood of sterwend.  Om die probleem op te los, het God vir Dawid 
deur die profeet Gad, beveel om ‘n altaar op te rig. 
 

1 Kron 21:26-27: “En Dawid het daar vir die HERE ’n altaar gebou en 
brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy die HERE aanroep, het Hy hom met 
vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord.  

27En die HERE het die engel beveel om sy swaard weer in die skede te steek.” 
 
Toe God die vredesoffers en brandoffers ruik wat vanaf die altaar opstyg, het Sy woede 
bedaar en genade en meegevoel het oorgeneem. 
Indien jy peste, vernietiging of goddelike oordeel ondervind in jou 
gemeenskap,  lê die antwoord in die altaar. 
 

4. Die Altaar van Salomo 
 
2 Kron 6:12: “Toe het hy gaan staan voor die altaar van die HERE teenoor die hele 
vergadering van Israel en sy hande uitgebrei;” 
 
Salomo het hierdie baie groot bronsaltaar opgerig en duisende diere is daarop geoffer as 
vredes- en brandoffers. 
Hy het nie ‘n aardse vuur daarop aangesteek nie.  Hy het soveel geloof daarin gehad dat 
indien sy altaar dieselfde was as die wat opgerig is deur Abraham, Aaron en Moses, daar 
‘n goddelike vuur op sou neerdaal.  
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Hy het die diere op die altaar neergelê en versigtig die hout gerangskik.  Daarna het hy 
lank tot God gebid – ‘n gebed wat elke area van die volk se lewens geraak het.  Ons 
moet die gesin aanraak deur die altaar, ons moet ons besighede aanraak deur 
die altaar, en ons moet ons volk aanraak deur ons altare.  Slegs dan sal ons 
gemeenskappe en gesinne God se seëninge ervaar. 
 
Nadat Salomo gebid het, het God se vuur uit die Hemel gekom en op die offers geval.  
 
2 Kronieke 7:1: “EN net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die 
hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid 
van die HERE het die huis vervul;” 
 
Die nadraai van die vuur is HEERLIKHEID!  Ongelukkig verwag die mense vandag die 
heerlikheid van die Here in die Kerk sonder altare. 
DIE VUUR VAL OP DIE ALTAAR!! 
DIE VUUR KOM VOOR DIE HEERLIKHEID! 
SONDER ‘N ALTAAR IS DAAR GEEN PLEK VIR DIE VUUR OM TE VAL NIE!! 
 
2 Kronieke 7:2: “2en die priesters kon nie in die huis van die HERE ingaan nie, want die 
heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.” 
 
Wanneer God Sy volk bedien, vergeet niemand ooit weer daardie dag nie! 
God sal Sy heerlikheid terugbring na die Kerk, AMEN! 
 
2 Kronieke 7:3: “En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die 
heerlikheid van die HERE op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig 
na die aarde toe, op die plaveisel, en aan-bid en die HERE geprys dat Hy goed is, dat 
sy goedertierenheid tot in ewigheid is.” 
 
Voorheen was hulle gewoond aan die wyse hoe die vure op hul altare aangesteek is.  ‘n 
Priester sou kom met dinge soos brandstof en sou dit op die grassies en hout gooi wat 
alreeds op die altaar gepak was.  Hulle was gewoond aan sulke natuurlike vure.  Toe die 
mense sien hoe hierdie vuur kom sonder die poging van die mens en die heerlikheid van 
God die tempel gevul het, het hulle almal neergeval en die Here aanbid.  Die hele 
gemeenskap is beïnvloed vir Hom, omdat die God van Israel aangeraak en beweeg is 
deur die altaar van Salomo. 
 

5. Die Altaar van Elia 
 
1 Konings 18:30: “Toe sê Elía vir die hele volk: Kom nader na 
my. En die hele volk het nader gekom na hom; en hy het die 
altaar van die HERE herstel wat afgebreek was.” 
 
Elia het die altaar van die Here herstel, omdat hy die Hemelse 
vuur afgewag het.  Hy het gewag vir ‘n nasionale herlewing.  Hy het die mense gedaag 
om te sien wie se god is God.  Hy het ook geweet dat voordat enige vuur kon val, daar 
eers ‘n voorbereide altaar moes wees.  Hy het geweet dat die geheim van vuur, die 
altaar was. 
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Elia het die altaar van die Here wat afgebreek was, weer herstel.  
 

1 Konings 18:31-32: “Daarop neem Elía twaalf klippe volgens die getal van die 
stamme van Jakob se kinders—tot wie die woord van die HERE gekom het om te sê: 
Israel sal jou naam wees — 

32en hy bou met die klippe ’n altaar in die Naam van die HERE. Daarna het hy ’n 
sloot gemaak rondom die altaar, ’n ruimte vir omtrent twee mate saad,” 
 
Nadat hy die altaar gebou het, het Elia die vertroue gehad om vir God die vuur te vra.  
Terwyl hy die vuur afgewag het, het hy die offerdiere op die altaar gepak.  Terwyl hy die 
vuur afgewag het, het hy met God oor die volk gepraat. 
 
1 Konings 18:36: “En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elía 
nader gekom en gesê: HERE, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend 
word dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen 
het.” 
 
Hy het begin bid op die tyd van die aandoffer in Jerusalem. 
Hemelse tydsberekening is nodig in herlewings-gebede.  Elia het na God geroep 
nadat hy die altaar in plek gehad het en omdat dit die tyd van die aandoffer in die 
tempel was. 
 

1 Konings 18:37-39: “Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan 
erken dat U, HERE, God is, en dat Ú hulle hart tot U laat terugkeer. 

38Daarop het die vuur van die HERE neergeval  en die brandoffer en die hout en 
die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek.  

39En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: Die HERE, Hy is 
God, die HERE, Hy is God!” 
 
Slotsom:  
Israel het ‘n nasionale herlewing beleef. Baalaanbidding is die nekslag ingedien en vals 
profete is doodgemaak. Die hemele het oopgegaan en oorvloedige reën voortgebring 
wat ‘n driejarige droogte en hongersnood gebreek het. Die altaar het gewerk! Die Here 
wag nog steeds vir manne en vroue om heilige, langslewende, persoonlike, familie en 
nasionale altare vir Hom op te rig, in Jesus Naam. 
 
Die Wet van die Altaar. 
 

Levitikus 6:12-13: “En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand 
gehou word, dit mag nie doodgaan nie; maar die priester moet elke môre daaroor 
hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reglê en die stukke vet van die 
dankoffers daaroor aan die brand steek. 

13Vuur moet gedurigdeur op die altaar aan die brand gehou word; dit mag 
nie doodgaan nie. 
 
DIT SAL NOOIT DOODGAAN NIE! 
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VIER SOORTE ALTARE. 

1. Ons hart is ‘n tipe van ‘n altaar. 
2. Die kamer of waar ookal jy bid en ‘n gereelde ontmoeting 

met God het, is nog ‘n vorm van ‘n altaar. 
3. Jou Kerk is nog ‘n altaar. 
4. Konferensies waar daar gebedskamers is word 

stadswye/nasionale/internasionale altare. 
 
SES VERSKILLENDE MANIFESTASIES VAN ALTARE. 
 

1. Persoonlik. 
2. Familie. 
3. Gemeentelik. 
4. Vas. 
5. Aanbidding.  
6. Meditasie. 

 
In die Nuwe Testament word dit nie langer van gelowiges verwag om 
fisiese altare te bou nie. God wil hê dat ons altare in die gees moet oprig.  
(Johannes 4:24).  Ons huidige aanbidding tot God is nou in en deur die 
Gees.  Hierdie altare kan in ons slaapkamers, ons tuine, op ‘n bergtop, ens. 
wees.  Ontmoet God gereeld op ‘n spesifieke plek op ‘n definitiewe tyd. 
 
Jesus Self het hierdie praktyk uitgedra, soos ons sien in Markus 1:35.  Hy 
het ‘n altaar vir God opgerig in die woestyn.  Sonder ‘n altaar kan jy nie 

vordering maak in die skool van gebed nie.  Dit is die ontoegewyde en ligtelike Christen 
wat sukkel met die saak van gereelde gebed. 
 
Markus 1:35: “En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en 
uitgegaan en na ’n eensame plek vertrek en daar gebid.” 
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Hoofstuk 3 – SATANIESE ALTARE. 
 
Wat is altare van beproewinge en hoe handel ons daarmee? 
 

1 Samuel 7:5-13: “Verder het Samuel gesê: Versamel die hele Israel by Mispa, dan 
sal ek tot die HERE vir julle bid. 

6Hulle kom toe bymekaar by Mispa, en hulle het water geskep en dit voor die aangesig 
van die HERE uitgegiet, en dié dag het hulle gevas en daar gesê: Ons het gesondig teen 
die HERE. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. 

7Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het die 
vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het dit gehoor en 
bevrees geword vir die Filistyne. 

8En die kinders van Israel sê aan Samuel: Laat nie ná om die HERE onse God vir ons 
aan te roep nie, dat Hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. 

9Toe het Samuel ’n suiglam geneem en dit as ’n brandoffer in sy geheel aan die 
HERE geoffer, en Samuel het die HERE aangeroep vir Israel; en die HERE het hom 
verhoor.  

10Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom om teen 
Israel te veg, het die HERE dit dié dag met ’n groot geluid laat donder oor die 
Filistyne, en Hy het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor 
Israel. 

11En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en 
hulle verslaan tot onderkant Bet-Kar. 

12Toe het Samuel ’n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit 
Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp. 

13En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel 
binnegekom het nie, en die hand van die HERE was teen die Filistyne al die dae van 
Samuel.” 
 
In bogenoemde gedeelte sien ons ‘n voorbeeld van ‘n altaar, gebou deur ‘n priester, in 
die Naam van die Here, teen ‘n spesifieke groep mense met ‘n spesifieke doel.  Dit gee 
ons ‘n begrip van sommige van die baie funksies van ‘n altaar. 
 

1. Wat is ‘n altaar? 
Dit is ‘n operasionele basis van magte van duisternis en sataniese bemiddelaars.  
Eenvoudig gestel, ‘n altaar is ‘n hoë plek, afgodstempel of ontmoetingsplek 
tussen mense en geeste – ‘n plek van kontak met die geesteswêreld.  Dit is ook ‘n 
plek van offerande  en ‘n plek waar geeste opgeroep word.  Na die gebruiklike 
tekens en offerandes by ‘n altaar, vind daar gewoonlik ‘n handeling van geeste 
plaas. 
 
2. Wie kan ‘n Altaar bou? 
‘n Gesalfde priester.  Iemand met outoriteit.  Iemand wie iemand anders in outoriteit 
verteenwoordig.  Iemand met ‘n mandaat en ‘n geestelike verbintenis. 
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3. Waarvoor word ‘n Altaar opgerig? 
Mens rig ‘n altaar op om te seën, guns te soek of te vernietig.  Altare word 
opgerig om op te rig of neer te werp, te verhoog of te frustreer.  Mens bou nie 
bloot ‘n altaar vir niks nie, dit moet vir ‘n definitiewe doel wees. 
 
4. Vir Wie rig mens ‘n Altaar op? 
Vir ‘n spesifieke nasie, gemeenskap, mense of persoon.  Dit mag vir diegene 
wees van wie jy hou, of nie van hou nie.  Mens rig altare teen hulle op in hul naam.  
In die Ou Testamentiese periode, indien mens wou vernietig, frustreer of iemand 
wou teister, was al wat jy moes doen, ‘n altaar op te rig in die naam van daardie 
persoon en jy sou jou doel bereik. 
Ons sien so ‘n voorbeeld in ons teks.  Israel het byeengekom om ‘n beroep te doen 
op die Naam van die Here en toe die vyand hiervan bewus word, sê die Bybel, het 
die Filistyne gemobiliseer vir oorlog.  Maar dank God daar was ‘n priester vir Israel.  
Daar was ‘n gesalfde verteenwoordiger van God; Profeet Samuel.  
Toe die mense hom vra om namens hulle tot God te bid, het Samuel dadelik ‘n altaar 
opgerig in die naam van die Filistyne,  téén die Filistyne. 
Die Bybel sê hy het ‘n suiglam geneem, dit doodgemaak en die bloed op die altaar 
uitgegooi as ‘n brandoffer vir God.  
Toe die offerande God aanraak, het Hy kwaad geword vir Israel se vyande en vanuit 
die Hemel gedonder teen al die Filistyne. 
God het hulle van stryk gebring toe Hy die stryd oorgeneem het.  Sy engel van Dood 
en Vernietiging is beveel om te gaan en die Filistyne aan te val.  Die Israeliete het 
nie nodig gehad om te veg nie.  Dit was ‘n maklike plattrap stryd. 
Die altaar het die probleem vir Israel opgelos.  Indien ons dit nie duidelik verstaan 
nie, sal ons ly aan die hand van die vyand.  Baie mense ly deur die geestelike 
bystand van altare.  Baie probleme word uitgerek in tydsduur en a.g.v. onkunde, bid 
mense nie akkuraat nie.  In geestelike oorlogvoering, indien ons nie akkuraat bid 
nie, sal ons geen resultaat verkry nie. 
 
In geestelike oorlogvoering moet mens handel met die bron en die oorsaak van jou 
probleem, anders sal jy verniet vas en bid. 
 
Maar, die oomblik as jou oë oopgaan en jy in staat is om die bron van jou hartseer 
te onderskei en jy daarop mik met gesalfde, aggressiewe gebede, kan die probleme 
opgelos word binne tien of twintig minute van gebed. 
 
Baie mense weet nie dat die bron van hul probleme en hoofpyne sataniese 
altare van teistering is wat teen hulle opgerig is nie.  
 
Baie sulke altare het priesters van boosheid wie gereeld daar tyd deurbring.  Die 
duiwel het die bloudrukke van goddelike dinge gesteel en aan ons voorvaders 
verkoop.  Die bediening van die altaar in die naam van die Ou Testament,  het van 
God gekom.  Maar die vyand het dit geneem, en dit onderstebo gedraai om die 
mens mee te teister en te vernietig. 
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Samuel het ‘n altaar gebou in die Naam van die Here teen die Filistyne.  Dit het goed 
gewerk.  Die Filistyne, alhoewel reuse en uitstekende vegters, het in voortdurende 
neerlaag gebly, al die dae van Samuel.  Hulle het nie geweet wat gebeur het en wat 
die oorsprong van hul probleem was nie. 
 

VOORBEELDE VAN NEGATIEWE ALTARE IN DIE BYBEL. 
 
1. Die Jerusalem Geheime Kultus – Esegiël 8:1-12 

 
Wat die mense hier gedoen het, was om in die tempel van God te gaan en ‘n ander 
altaar daar op te rig – ‘n sataniese altaar, in God se Huis! 
Teen wie het hulle hierdie altaar opgerig?  Hulle het dit opgerig teen God Self.  
God het daarvan kennis geneem en gesê die rede hoekom hulle dit gedoen het, was 
sodat Hy Hom moes verwyder van Sy Heiligdom.  Dus was hul doel om God weg te dryf 
uit die Tempel.  Die kinders van Abraham het ‘n sataniese altaar reg binne die tempel 
van die Here gebou ten einde God weg te dryf van Sy tempel af. 
En so het dit ook gebeur dat elke keer wanneer hulle op daardie altaar geoffer het, het 
God uit die tempel wegbeweeg.  God het aan die profeet Esegiël al die afgode van die 
huis van Israel gewys – uitgestal aan die mure aan die binnekant van die tempel, was 
allerhande afskuwelike prente van diere, monsters en demone;  dinge wat deur God 
verbied was.  Tog is dit wat die kinders van Israel aan die muur uitgestal het – by die 
altaar. 
 

2. Die Altaar van Jaazaniah en Kie – Esegiël 11:1-2 
 
Aanvanklik het God slegs een naam aan Esegiël openbaar onder die wat die negatiewe 
altare gebou het, maar hierdie keer is twee hoofleiers aan die profeet geopenbaar.  
Hierdie twee, saam met drie-en-twintig ander, het ‘n altaar gebou in die Huis van God 
met die doel om Israel te korrupteer.  Elke keer wanneer hulle in daardie plek was, het 
hulle hulself nakend uitgetrek, die name van hul afgode aangeroep, en betrokke geraak 
in betowering, heksery, en hoë-vlak towery wat die gedagtes en denkpatrone van elke 
Israeliet beïnvloed het. 
In plaas daarvan dat hulle die Almagtige God aanbid het, het mense net gedwonge 
gevoel om afgode te aanbid.  Indien mens kyk na die Bybel van begin tot einde, sal jy 
ontdek dat Israel vir Baal en ander valse gode meer liefgehad het as die Ware God.  
Hulle het net eevoudig die drang gehad om Baal te volg. 
Dit was deur die bediening van die altaar! 
Manne soos hierdie was verantwoordelik.  Elke keer wanneer hulle gedien het by die 
altaar, is almal verblind en het gedink Baal is God.  Hulle kon nie reguit dink nie.  Die 
altaar was aan die werk.  Dit is gebou om te pynig en te teister en die geestelike lewe 
van die nasie te verhinder. 
Dit is die faktor agter die verblinding en verwarring van baie nasies vandag.  Hulle 
word beheer deur ‘n sataniese netwerk. 
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3. Die Sataniese Sameswering teen Paulus die Apostel. 
 

Handelinge 23:11: “En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê: Hou 
goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig getuig het, so 
moet jy in Rome ook getuig.” 
 
Handelinge 23:12: “EN toe dit dag geword het, het sommige van die Jode 
saamgespan en hulleself vervloek deur te sê dat hulle nie sou eet of drink totdat hulle 
Paulus doodgemaak het nie.” 
 
Dit was ‘n altaar teen die gesalfde dienaar van die Here. 
 
Handelinge 23:13: “En daar was meer as veertig wat hierdie sameswering gemaak 
het” 
 
Dit is duidelik dat in die geval van elkeen van hierdie altare, God altyd die identiteite van 
diegene betrokke, openbaar het.  God weet waar die altare in ons lewens aktief is.  
Hulle is nie verborge vir die oë van die Almagtige nie, “want die oë van die Here 
deurloop die aarde ...” 
Volgens die Bybel het ongeveer 40 mense altare teen Paulus opgerig. 
 

Handelinge 23:14-16: “Hulle het na die owerpriesters en die ouderlinge gegaan en 
gesê: Ons het ons met vervloeking verwens  om niks te gebruik totdat ons Paulus 
doodgemaak het nie. 

15Laat dan nou, saam met die Raad, aan die owerste oor duisend weet om hom môre 
af te bring na u toe, asof u oor sy saak noukeuriger ondersoek wil doen. En ons is 
gereed om hom uit die weg te ruim voordat hy by u kom. 

16Maar die seun van Paulus se suster het van die hinderlaag gehoor, en hy het gekom 
en in die kamp gegaan en dit aan Paulus vertel.” 
 
God sal aan jou die geheime van jou vyande openbaar en geen wapen wat teen jou 
gesmee word, sal slaag nie.  Wanneer die vyand aanstorm, sal die Gees van die Here 
soos ‘n vloed teen hom opstaan en ‘n standaard teen hom oprig.  Al wat jy nodig het, is 
die salwing van God op jou lewe en die vrees van God in jou hart.  God sal elke geheime 
ding aan jou openbaar.  Selfs Paulus, die gesalfde dienaar van God, was nie gevrywaar 
teen hierdie altaar-aanvalle nie.  Joodse kinders van Abraham het saamgespan om hom 
uit die weg te ruim.  Hulle het gevoel dat Paulus se beroemdheid en bediening  meer 
geword as wat hulle kon verduur, dus het hulle besluit om hom vir altyd stil te maak.  
Dus het hulle in ‘n korporatiewe verbond gegaan en ‘n groot vloek op hulself geplaas 
sodat hulle hom kon doodmaak.  Maar God het hierdie geheim laat uitlek.  Paulus se 
neef het elke detail van hierdie komplot gehoor.  Dit, op ‘n manier, verteenwoordig die 
Heilige Gees se openbaring. 
Weereens die vraag, waarom, na alles, is die altaar opgerig? 
Dit is opgerig om die lewe en bediening van die man van God stop te sit.  Dit is die 
einddoel van elke negatiewe, demoniese altaar – om te slag, te steel en te verwoes. 
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4. Die Altare van Balak en Bileam 
 
In Numeri hoofstukke 22-24 lees ons die verhaal van Bileam, Balak en die kinders 
van Israel.  In hoofstuk 22,  huur Balak die dienste van ‘n priester van die altaar, nl. 
Bileam, wie ‘n waarsêer, voorspeller en towenaar was.  Ten spyte van die feit dat God 
aan Bileam gesê het om nie voort te gaan met die vloek nie, het hy tog saam met die 
prinse van Moab en Midian gespan om die kinders van Israel te vervloek.  
Maar, voordat die vloek in werking kon tree of vrygestel kon word, moes hy eers ‘n paar 
geestelike dinge doen. Soos ons in die Bybel lees, “TOE sê Bíleam vir Balak: Bou vir 
my hier sewe altare en berei vir my hier sewe bulle en sewe ramme.” 
Toe God Bileam ontmoet het Bileam aan Hom gesê, “Sewe altare het ek reggemaak 
en ’n bul en ’n ram op elke altaar geoffer.”  (Numeri 23:4) 
 
Hierdie altare was nie vir God nie.  Dit was altare van towery en waarsêery.  Dit is 
hoekom Bileam eers moes wegbeweeg vanaf die altare voordat hy God kon ontmoet.  
Hy het sewe altare gebou vir die gode met wie die konings van Moab en Midian 
verbonde gehad het. 
 
Numeri 23:27-30: “7Verder sê Balak vir Bíleam: Kom tog, ek sal jou na ’n ander plek 
saamneem; miskien sal dit reg wees in die oë van God dat jy hulle vir my daarvandaan 
vervloek.  

28Toe neem Balak Bíleam saam na die top van Peor wat oor die wildernis afkyk. 
29Daarop sê Bíleam vir Balak: Bou vir my hier sewe altare, en berei vir my hier 

sewe bulle en sewe ramme. 
30En Balak het gedoen soos Bíleam verlang het en ’n bul en ’n ram op elke altaar 

geoffer.” 
 
Hierdie altare is opgerig met die spesifieke doel om ‘n vloek oor die kinders van Israel te 
bring; om hulle te verswak en vatbaar te maak vir mislukking en nederlaag.  Die 
bediening van die altaar moet baie goed verstaan word.  Sonder ‘n altaar, kan die prinse 
en die magte van duisternis nie behoorlik funksioneer nie. Gewoonlik opereer hulle deur 
die bediening van negatiewe altare wat ons altare van teistering noem.  Dank God 
egter, dat Hy nie toegelaat het dat Bileam die kinders van Israel vervloek nie. 
Die Heilige Gees het besit geneem van sy tong, die woorde in sy mond gelê, en so, i.p.v. 
vloeke uit te spreek, het hy seëninge oor Israel geprofeteer. 
 
ALTARE IN ONS STEDE, DORPE EN OP PLASE 
 
Ons sien altare, afgodstempels en boombosse in baie dele van ons stede en dorpe, 
maar baie Christene ken nie die implikasies daarvan nie, en stap bloot verby.  Dit 
behoort ons nie te doen nie, aangesien hul aanwesigheid aandui dat die grond, 
gemeenskap of besigheidssentrum waar dit opgerig is, in ‘n verbond toegesê is aan 
die god wat in daardie plek aanbid word en dus onder ‘n ferm greep van die duiwel is.  
[Voorbeeld:  grafte van sangomas, belangrike mense, ens, word gebruik as altare en 
poorte in die gees.] 
 
Van so ‘n plek, behalwe wanneer ‘n territoriale bevryding gedoen word, kan niks 
positiefs kom nie.  Omdat ons voorvaders ons gronde in verbond aan die duiwel 
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oorgegee het, en totdat ons hierdie kennis neem en goddelike en aktiewe stappe neem 
om diesulke grond terug te neem, sal die volgende ervaar word op daardie gronde, 
gemeenskappe en stede:  sondigheid, afgodery, moord, pornografie, immoraliteit, 
rowery, weerstand tot die evangelie, armoede, boosheid, ens. 
 
Verbonde word gemaak op hierdie altare, sommige so oud as 300 – 400 jaar oud, en 
dit bind steeds ons stede en lande, totdat ons gewilliglik en doelgerig ondersoek instel, 
hierdie goed herken, en hul invloede oor ons lande vernietig. 
Hierdie oeroue, voorvaderlike verbonde word in stand gehou en gediens deur 
sogenaamde kulture, tradisies en feeste.  Die sataniese altare bevat ook twee ander 
dinge – elke altaar het ‘n priester en daar is  geeste wat oor die altare toesig hou.  Beide 
die priesters wat dien by hierdie altare en die geeste wat toesig hou daaroor, moet mee 
gehandel word in geestelike oorlogvoering. 
 
Geestelike Nagevolge 
 

1. Die stad/dorp/plaas en sy mense word in verbond geplaas met watter god ookal 
daar aangeroep word. 

2. Deur hierdie verbond word die stad/dorp/plaas oorhandig aan hierdie godheid vir 
beskerming deur die tradisionele heerser/koning, ens. 

3. Hierdie sogenaame tradisionele praktyke bring God se oordeel, volgens: 
 

Eksodus 20:3-5:  3”Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 
4Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel 

is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 
5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is 
’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde 
en aan die vierde geslag van die wat My haat;” 
 
Hierdie leiers wat verbonde sluit met hierdie gode, het geestelike outoriteit oor die 
grond en dus is die verbonde geldig oor die grond, behalwe as die kerk sorg dra om dit 
te kanselleer deur te bely en die verbond te vernietig deur die krag van die God van 
Israel.  
 

4. Die oorspronklike verbonde word elke jaar hernu met feeste, publieke 
vakansiedae, ens. 

5. Omdat hierdie godhede bevredig en aanbid word elke jaar namens die 
stad/dorp/plaas, ens., is die stad/dorp/plaas onder ‘n vloek en God se toorn: 

 
Psalm 106:36-40:  36”En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle ’n strik 

geword. 
37Bowendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer 
38en onskuldige bloed vergiet—die bloed van hul seuns en hul dogters wat hulle aan 

die afgode van Kanaän geoffer het—sodat die land deur bloedskuld ontheilig is. 
39En hulle het onrein geword deur hul werke en gehoereer deur hul dade. 
40Toe het die toorn van die HERE ontvlam teen sy volk, en Hy het ’n afsku gekry van sy 

erfdeel.” 
 



 24 

 
1 Korinthiërs 10:14:  14”DAAROM, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.” 
 
Ander Sataniese Altare 
 

1. Standbeelde en Monumente – daar is standbeelde en monumente opgerig 
wat doodgewoon lyk soos kunswerke, maar dit het geestelike implikasies. 

 
2. Baie feeste en feesvieringe onder die dekmantel van tradisie en kultuur, is 

basies maar tye en seisoene van onderhandelinge en transaksies met die magte 
van duisternis.  Dit is tye waarin verdrae en verbonde met voorvaderlike en 
territoriale geeste hernu word. 

 
3. Voor die sogenaamde feeste, sou die antieke mens en sataniese priesters 

vir dae aaneen na die afgodstempels en altare gaan, soms tot ‘n maand lank.  
Hierdie is maniere om voorvaderlike verbonde wat aanvanklik gesluit is deur ons 
voorvaders met verskeie gode, te onderhou en te diens. 

 
4. Daar is sekere feeste waar die seuns en dogters van hierdie stede/dorpe/plase, 

huistoe geroep word om dit by te woon.  Hierdie sogenoemde feeste word een 
maal per jaar gehou en dis ‘n manier om die antieke verbonde of verdrae 
met die duiwel te diens, sodat daar ‘n voortdurende houvas van die mag van die 
duiwel oor die land moet wees.  Dit word alles gedoen in die naam van 
kulturele bewuswording en kulturele herlewing in die land. 

 
5. In sommige gebiede waar daar waterliggame  is, het hulle die kultuur om 

pasgebore babas in die water te gooi, wat geestelik behels hulle in watergeeste 
geïnisieër word. 

 
6. Stam merke is nog ‘n kulturele uitvinding uit die put van die hel.  Verskeie 

geeste oor stamme en stede skryf tipes insnydings en merke voor wat hulle 
wil hê op die mense van diesulke stamme en stede, sodat, waar ookal hierdie 
mense gaan, hierdie territoriale demone hulle kan monitor en eienaarskap eis oor 
hulle.  Dit is hoekom sommige mense van sekere bestemminge, vreemde, maar 
verbasend ooreenstemmende gedragspatrone het, soos dronkenskap, 
immoraliteit, inhaligheid, woede, ens.  Hulle is onder die invloed van sulke 
heersende territoriale geeste. 

 
7. Daar is ook die saak van sataniese bloedverbonde deur insnydings.  Dit 

word op mense se liggame gedoen deur plaaslike dokters wat hekse of agente 
van hekse is. 

 
Drie dinge wat hoofsaaklik plaasvind deur insnydings: 
 

1. Daar is ‘n bloedverbond.  
2. Oproepinge word gedoen voor of gedurende die insnyding, nl. kodewoorde, 

wat vloeke is. 
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3. ‘n Swart mengsel word in die liggaam ingevryf deur die insnyding, wat 
natuurlik die ingangsplek van demone in die persoon se lewe is. 

 
Al hierdie bloedverbonde met satan deur stammerke, insnydings en liggaams-
tatoëering, is manipulasies en misleidings. 
 
Hierdie sataniese aksie in die naam van kultuur, bring ‘n binding oor die grond/land en 
die mense wat hierdie praktyke beoefen. 
 
Jeremia 16:19:  19”O HERE, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van 
benoudheid, tot U sal volke van die eindes van die aarde af kom en sê: Net leuens het 
ons vaders geërwe, nietige afgode, en daaronder was niks wat voordeel kon bring nie.” 
 
Dit beteken ons voorvaders het die leuens van satan oorgeërd en hierdie selfde leuens 
aangegee van geslag tot geslag in die naam van tradisie en kultuur.  Baie dinge wat 
ons vandag op individuele vlak ly, en in sommige gevalle korporatief, is die gevolge van 
afgodspraktyke waartydens ons vaders verbonde gesluit het (en ons is daarby betrek) 
en in baie gevalle, word dit steeds voortgesit in die naam van tradisie. 
 
 
VERSKEIE TIPES ALTARE 
 

1. Beeldhouwerk Altare 
 
Hierdie altaar werk so dat ‘n beeldhouwerk verteenwoordiging van ‘n individu wat 
soos die persoon lyk, aan die muur gehang word of in ‘n afgodstempel,  wat ‘n altaar is, 
geplaas word.  
Hierdie spesifieke beeldhouwerk verteenwoordig die individu en wanneer so ‘n persoon 
geteister moet word, kyk diegene wat in beheer is daarvan na die afbeelding en slaan 
dit met ‘n stok op die kop of klap dit in die gesig of spuit dit in met ‘n sataniese naald – 
dan begin iets gebeur met daardie persoon – daardie presiese persoon wie se afbeelding 
dit verteenwoordig, waar hy/sy ookal is. 
‘n Beeldhouwerk altaar kan op verskeie plekke wees;  dit kan in afgodstempels geplaas 
wees, of in kamers waarvandaan hulle die name van die gode oproep, of die 
teenwoordigheid van demone inroep teen die persoon wie die beeld verteenwoordig. 
 

2. Geïllustreerde Altare 
 
Dit is ‘n fotografiese afbeelding van iemand, opgehang aan die muur binne die 
afgodstempel of voor ‘n altaar.  Dit kan ‘n troufoto, familie-foto, of ‘n individuele 
foto wees.  Wanneer dit eers aan die muur gehang is , word bose geeste uitgestuur om 
daardie persoon te gaan soek op enige plek in die wêreld ten einde hom te teister en te 
pynig.  Dit word ‘n geïllustreerde altaar genoem.  Indien hulle die persoon wil teister 
met ‘n siekte, kan hulle die foto inspuit met ‘n skerp voorwerp soos ‘n naald en kwale 
en oppressie kan begin manifesteer in die individu se lewe.  Dit is die begin van sy 
lyding.  Dit is hoekom dit belangrik is om nie jou foto sommer vir enigiemand te gee nie 
– mense kan dit gebruik om jou kwaad aan te doen. 
 



 26 

3. Naam Altare 
 
Naam altare is waar mense se name geneem word by sekere gewyde plekke, vertrekke 
of afgodstempels.  Die priester by die altaar noem die naam gereeld voor die gode 
terwyl hy towerspreuke uiter om die persoon wie se naam na 
die afgodstempel gebring is, te teister. 
 

4. Kristalbal Altare 
 
Die kristalbal is rondvormig, soos ‘n bal, en wat hierdie mense 
ookal wil voorspel, kan in die bal gesien word.  Hulle kan die 
toekoms van die persoon voorspel vanuit die kristalbal, en 
hulle kan die beeld van ‘n persoon in die kristalbal oproep, en dis selfs moontlik om die 
persoon in die kristalbal te skiet of te teister.  Al hierdie embleme word geplaas binne 
gewyde plekke waar demone gereeld beweeg, waar offerandes gemaak word en die 
teenwoordigheid van demone en demoniese ‘salwing’ is gewoonlik baie hoog hier. 
 

5. Ouija Borde 
 
Ouija borde is wat sataniese priesters soos towenaars en sataniste en okkultiste gebruik 
vir hul bose doeleindes.  Die Ouija bord het baie dinge daarop amper soos ‘n skaakbord.  
Jy kan met iemand se lewe speel deur die voorwerpe op die bord te manipuleer.  Na 
watter kant toe jy ookal die spel speel, word dit in daardie persoon se lewe 
gemanifesteer.  Indien hy op die randjie van sukses was, kom mislukking as die realiteit. 
 

6. Kis Altare / Klone 
 
Hierdie is ‘n sataniese ‘juju’ kis wat, wanneer dit oopgemaak 
word ná baie ernstige towerspreuke, inkantasies en demoniese 
oproepinge, die beeld van die individu wie geteister moet word, 
voortbring.   
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Die kis mag nie meer as twee voet hoog en breed wees nie, selfs minder, maar daar kan 
‘n volgroeide man daaruit voortkom wat soos ‘n ‘dummy’ lyk, met glasige oë.  Hy kan 
nie praat nie, maar hy ‘styg’ uit die kis op.  Dit is ‘n geheimsinnige beeld van die man of 
persoon wat geteister moet word.  Die  altaar- priesters kan sataniese naalde of 
swepe neem wat in towerspreuke geweek is, en die man daarmee slaan.  Waar ookal 
daardie persoon op hierdie planeet aarde is, sal probleme en teistering vir hom 
begin.  Wat hulle ookal wil hê met die man moet gebeur, sal manifesteer.  Hulle kan ‘n 
hamer neem en die man op die kop slaan en natuurlik, waar ookal hierdie persoon 
is, sal hy ernstige teistering van die kop soos ‘n baie ernstige hoofpyn ervaar. 
Nadat hulle klaar is met hierdie teistering of instruksies aan hom gegee oor wat om te 
doen, kan hulle hom selfs beveel om te gaan en iets abnormaal te gaan doen.  Dan sluit 
hulle die kis en die man verdwyn weer in die klein kis in.  Geheimsinnig, maar werklik. 
Nog ‘n manifestasie van ernstige heksery is soortgelyk, waar hulle ‘n “kloon” skep van 
die persoon wie hulle wil teister.  Hierdie presiese verteenwoordiging van die persoon 
sal gebruik word om rituele en baie demoniese aksies mee uit te voer. 
 
Hierdie persoon sal dan beskuldig word daarvan dat hy/sy aan heksery en alle soorte 
booshede deelgeneem het, terwyl dit in werklikheid ‘n “kloning” van die persoon is wat 
hierdie dinge doen onder beheer van die vervolgers.  Hierdie “kloon” moet vernietig 
word in Jesus Naam.  (Onthou, dis slegs ‘n pop - ‘dummy’). 
 

7. Marine Altare / Watergeeste 
 
Marine altare word gebou in riviere, die see, damme of enige 
waterliggaam. 
Name en beelde van mense kan in verskeie waterliggame gegooi word, 
ook afbeeldinge van mense.  Solank as die water daardie voorwerp bedek, 
sal die vooruitgang van daardie individu betrokke,  bedek bly.  Sy/haar 
vooruitgang is gevolglik ondergedompel en hulle sê, “soos hierdie ding wat 
in die rivier gegooi is nooit kan dryf nie, so sal die persoon nooit bo kom 

nie, hy sal nooit bo uitkom nie, sy vordering sal nooit gesien kan word nie”. 
Totdat daardie waterliggaam opdroog en die ding wat ondergedompel was, opgediep en 
vernietig word, sal daardie persoon nooit enige vooruitgang in die lewe ondervind nie. 
Maar, indien daardie persoon ‘n kind van God is, natuurlik,  kan die Gees van God met 
daardie voorwerpe handel in die geestesrealm.  Met gebed, kan die hele ritueel 
omgeswaai word en die persoon/familie/bediening, ens., kan uit die water opgebring 
word en vrygemaak word om God se guns en seën te ondervind. 
 

8. Woud Altare 
 
Woud altare is afgodstempels geleë in woude.  Dit is gewyde 
plekke in die woud waar mens baie geheimsinnige bome kry, 
waaronder die priesters van die woud altare aanbid en baie 
offerandes bring.  Hiervandaan word baie teisteringe  uitgestuur na 
mense.  Die priesters bedien gewoonlik snags, wanneer hulle 
afbeeldinge of fotos van mense na die woud neem, dit vaskap aan ‘n boom of dit aan 
die takke ophang. 
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Solank as wat ‘n spesifieke foto of naam aan die boom hang, sal die betrokke persoon 
se vooruitgang in die lewe opgehef word.  ‘n Kind van God sal aggressiewe 
oorlogsvoerings-gebede moet bid en die Here moet vra om die foto of naam van die 
boom te verwyder, die ritueel om te draai, die vloek te breek en dit in ‘n seën te 
verander. 
 

9. Liggaamsdeel Aanbieding vir Altare 
 
Liggaamsdele van mense word algemeen gebruik as metode om mense te teister.   As 
ons praat van liggaamsdele, verwys ons na dinge soos urine, hare, stoelgang, 
vingernaels, menstruele doekies, ens. 
Dit is een rede waarom vroue baie versigtig moet wees met hoe hulle ontslae raak van 
hul menstruele doekies. 
Ons het al gehoor van hekse, towenaars en sataniese agente wat deur 
vullisdromme soek onder die voorwendsel dat hulle vir kos soek, terwyl hulle eintlik op 
soek is na menstruele doekies wat dan na die altare geneem word. 
Die bloed van ‘n vrou in die doekie, verteenwoordig haar vermoë om te reproduseer.  
Hulle spreek towerspreuke, inkantasies en vloeke oor hierdie dinge uit, en wie ookal die 
vrou betrokke is, kan onvrugbaar bevind word, of sy kan selfs baie vroue probleme 
ondervind. 
Sy mag dalk selfs probleme ervaar in die area van die huwelik. 
Plasentas word ook na ‘n altaar geneem en daar word rituele uitgevoer. 
Die moeder en baba kan baie probleme as gevolg daarvan ondervind, asook teisteringe 
gedurende hul lewens en glad nie verstaan wat die wortel-oorsaak kan wees nie. 
 

10.   Klere Altare 
 
Hulle kan kledingstukke na altare neem.  Dit is waarom ons 
versigtig moet wees met ons klere.  Enigiets wat kontak met ons 
liggame het of afkomstig is van ons liggame, kan na hierdie plekke 
geneem word en gebruik word om ons mee te teister. 
 

11.   Astrale Altare  
 
Astrale altare is hemelliggame soos die sterre, maan, son en 
konstellasie waarheen die mens kan praat.  In die Boek van Rigters 
5:20, het Debora, die profetes, woorde gespreek tot die hemelliggame 
toe sy saam met Barak geveg het teen Sisera en die vyande van God se 
volk. 
Die Woord sê, “Uit die hemel het die sterre geveg, 
uit hulle bane het hulle teen Sísera geveg;” 

Die sterre het vanuit die hemel geveg omdat Debora woorde in die 
hemelliggame in geprogrammeer het en hulle het die 
volk van God begin help.  Dus weet ons dat die 
hemelliggame ore het om te hoor.  Diegene betrokke 
in astrologie of “sterre-wiggelary” weet soveel van die 
potensiaal en kragte van die  hemelliggame en kan name van mense 
daarin programmeer soos hulle die sterre ontdek.   
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Dan begin hulle die vordering van sulke mense aanval.  Hierdie is astrale altare.  
Woorde word geprogrammeer in hemelliggame of selfs in die spesifieke sterreteken van 
‘n individu en daardie individu sal nooit vordering ervaar nie, behalwe deur die krag van 
God en die bevryding van die Gees. 
 
[Lees asseblief die handleiding VIER ELEMENTE verkrygbaar by Kanaan Bedieninge vir ‘n 
beter begrip van hierdie konsepte] 
 
DOEL VAN ALTARE VAN BEPROEWING 
 

1. Altare word gebruik om kontak te maak met die Geesteswêreld – 
Genesis 8:20-21 

 
Offerandes word by altare gemaak om kontak te maak met die geesteswêreld, met 
demone, (bose geeste) en territoriale magte.  In die Ou Testament het die mense 
van God altare opgerig of gebou om kontak te maak met die Lewende God, Jahweh, die 
Elohim. 
 

2. ‘n Altaar is ‘n Plek van Oproeping van Bose Geeste – Genesis 12:8 
 
‘n Altaar is ‘n plek waar bose geeste opgeroep word nadat die nodige offerandes gebring 
is.  Offerandes is tekens wat aan demone gegee word om hul hulp te vra met die 
teistering van mense.  Geen heks sal jou fisies beveg nie, geen towenaar sal jou fisies 
aanpak nie, hulle doen dit geestelik.  Al wat hulle doen by die altaar, is om bose geeste 
op te roep om hulle te help, nadat daar aan hulle tekens en offerandes gegee is. 
 
Dit is een van die funksies van die altaar.  Daar kontak mense die demone vir hul 
dienste. Om te kan opereer en funksioneer in die geesteswêreld, moet die mens 
afhanklik kan funksioneer.  Geen menslike wese kan onafhanklik funksioneer in 
die geestesrealm nie.  Selfs as Christene, moet ons afhanklik funksioneer voordat ons 
werklik kan handel met ons vyande.  Ons moet op die Heilige Gees staatmaak, asook 
God se engele wie ons woorde gebruik, (GEBED), ten einde die magte van die duisternis 
aan te val.  
Dit is hoekom die Bybel sê dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, en dat die 
instrumente van ons stryd nie vleeslik is nie, maar KRAGTIG deur God.  Dus, ons moet 
ook in afhanklikheid funksioneer in die geesteswêreld.  
 

3. Altare word gebruik om die Vooruitgang van Mense te Monitor. 
 
As jou naam eers genoem is by ‘n altaar of jou afbeelding is daar,  of hulle gebruik ‘n 
kristalbal of sataniese spieël om jou te monitor, kan hulle, maak nie saak waar jy is 
nie, jou lewe beïnvloed.  Of jy nou in Saoedi Arabië, Brittanje of Japan is, maak nie saak 
nie.  As hulle eers jou naam geroep het en jou naam of afbeelding verskyn op die 
kristalbal, kan hulle sien hoever jy gekom het, die vordering wat jy maak en dan kan 
hulle begin om jou te verhinder.   
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Daar kan ook agente van die altaar kom om jou te besoek, soos bv. baba-oppassers, 
huishulpe, tuinwerkers, vriende, ens., wat slegs kom spioeneer namens jou vyande en 
dan die verslag terugneem na die altaar priesters. 
[Lering oor:  “Die Valse Kerk” verkrygbaar by Kanaan Bedieninge] 
 

4. Altare word ook gebruik om ‘n Persoon se Geestelike Vlak vas te stel. 
 
‘n Altaar word gebruik om te weet wie ‘n individu is.  Jou geestelike vermoë, of jy nou 
kragtig en gebedsgetrou is of nie, kan vanaf die altaar gemonitor word.  Hulle kan 
weet of jy potensiaal besit vir sukses of nie, en of hulle hul ammunisie op jou moet mors 
of nie.  Sataniese mense kan ook die altaar gebruik om mense se morele swakhede 
agter te kom ten einde te verstaan hoe om met hierdie mense te handel.  
 

5. Altare word gebruik om Mense te Beheer. 
 
Hierdie tipe beheer kan voorkom in die vorm van siekte.  As jou naam of afbeelding 
eers by die altaar genoem is, en jy sou probeer om bo uit te kom in die lewe, kan hulle 
jou ‘n klein siektetjie gee om jou af te skiet.  Enigiets kan met jou gebeur, omdat jou 
hele lewe onder beheer van die altaar is.  Jy kan nie doen wat jy wil nie.  Jy kan nie 
gaan waar jy wil gaan nie.  Dit is baie tipies van hoe ‘n voorgeslagtelike vloek 
opereer.  Jy word in elke faset van die lewe teruggehou.  Jy kan slegs só ver gaan en 
niks meer nie. 
Dit is hoe altare mense beheer.  Mense sien sukses vooruit, hulle wil dit behaal en 
daarna strewe, hul rek hul lewens en nekke, hulle skryf aansoeke, gaan elke dag uit en 
probeer baie dinge doen, maaar bereik nooit daardie bestemming van sukses nie.  Hulle 
word bloot beperk.  Geen vooruitgang, selfs al word hulle aangestel in ‘n pos.  Ons 
gebed vir jou is dat elke beheer oor jou lewe vernietig sal word in die Naam van Jesus.  
Jy kan moontlik beperk word in jou huwelik, geestelik en finansieël.  Dit is hoekom elke 
Christen ‘gewelddadig’ moet wees in gebed.  
[Om jou lewe skoon te maak, is noodsaaklik vir oorwinning in die Here Jesus Christus.  
Sien ‘Sielesorg Skool’, verkrygbaar by Kanaan Bedieninge]. 
 

6. Altare word gebruik om te Intimideer 
 
Intimidasie kom wanneer jy begin nagmerries kry of wanneer jy onder ‘n oordrewe 
vrees lewe.  Sommige mense vrees hul ouers, selfs al is hulle al groot genoeg om hul eie 
besluite te neem.  Maar omdat altare opgerig is teen hul lewens, gebeur dit dat wanneer 
hulle enige groot besluit moet neem, hulle dit moeilik vind, omdat hulle hul ouers 
vrees.  Maak nie saak wat hulle wil doen nie, die oomblik as hulle onthou “pappa”, kom 
daar ‘n skielike en verskriklike vrees binne hulle.  Die oomblik wat hulle óf moeder óf 
vader, oom of een of ander verhouding onthou, kom daar ‘n verlammende vrees, 
omdat hulle nie toestemming gekry het van hierdie persone of van die huis af nie.  Hulle 
is volwasse, maar a.g.v. altare wat teen hulle opgerig is, kan hulle nie hulself wees 
totdat iemand hulle onderrig nie.  Indien hulle enigiets op hul eie sou doen, sal die 
gevolge natuurlik baie erg en swaar wees.  Sekere kerkleiers opereer met ‘n sterk 
gees van beheer en hulle gebruik manipulasie en intimidasie om die gemeente te 
beheer.  Die gees waarin hulle opereer, word genoem Jesebel. 
[Leringe beskikbaar in ‘Geestelike Misbruik’]. 
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7. Altare word gebruik om te Teister 
 
Baie van die beproewinge wat ons in ons hedendaagse samelewing ondervind, of dit 
nou in die vorm van onvrugbaarheid, beperkinge in die lewe, erge beproewinge 
wat nie wil wyk nie ten spyte van voorgeskrewe medikasies en gebede, moeilikheid wat 
nie wil weggaan nie, herhaalde, gereelde probleme, moontlik met wetstoepassings 
liggame, ens., kom alles as gevolg van sommige altare van beproewing wat iewers 
bestaan.  Hulle word gebruik om te teister , en om bloot dinge vir jou moeilik te maak 
en om selfs jou of jou gesin van tyd tot tyd seer te maak. 
 

8. Altare word gebruik om Mense te Vernietig. 
 
Die einddoel van elke altaar van teistering in die lewe van ‘n mens is sy vernietiging.  Dit 
is dus glad nie vreemd dat die Bybel in Johannes 10:10 sê dat, “ Die dief kom net om 
te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed 
kan hê.”   Satan is ‘n vernietiger en hy gebruik sataniese priesterskap en mense by die 
altaar om ander mense te vernietig. 
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Hoofstuk 4 – MANIFESTASIE VAN AANVALLE VANAF 
SATANIESE ALTARE 
 
Hoe weet ek of daar ‘n altaar teen my lewe opgerig is? 
Hoe weet ek of daar iets is wat in werking is teen my lewe? 
Miskien ‘n afbeeldings-altaar, ‘n naam altaar, ‘n foto-altaar of ‘n astrale altaar? 
Hoe weet ek dat een of ander vorm van ‘n altaar in is werking teen my lewe? 
Wat is die simptome? 
 
Hier is ‘n paar aanduidings.  Sommige van dit wat met ons in die lewe gebeur, kan wees 
a.g.v. vloeke of towerspreuke, en sommige a.g.v. voorvaderlike verbonde.  ‘n 
Altaar is die sataniese operasionele hoofkwartier waar baie negatiewe dinge 
losgemaak word oor die lewens van mense.  
 

1. Gereelde, Herhaaldelike Tragedies en Vertraagde Seëninge. 
 

Indien ‘n persoon ‘n gereelde, herhaalde tragedie  ondervind, miskien 
op die punt waar hy ‘n eksamen moet slaag word hy gewoonlik siek of 
het ongelukke, kan daar moontlik ‘n altaar in werking wees.  Hulle 
monitor mense noukeurig en die oomblik as hulle sien dat jy jou uitstrek 
om iets tasbaars te bereik, slaan hulle weer toe.  Dus, wanneer jy ‘n 
tragedie ondervind wat op gereelde en herhalende  basis gebeur en jy 
dit amper kan aftel en voorspel, mag daar moontlik ‘n altaar in werking 
wees teen jou lewe. 

 
2. Periodieke Siekte 

 
Jy het nou al agtergekom dat wanneer dit reënseisoen word, gaan 
iets met jou gebeur.  Indien dit gereeld is en gemonitor kan word, 
moet jy weet dat daar ‘n altaar staan teen jou.  Dit is heel 
waarskynlik nie bloot ‘n fisiologiese of biologiese probleem soos jy 
gedink het nie, dit mag die werk wees van ‘n altaar wat opgerig is 
geen jou lewe en vir die reënseisoen geprogrammeer is – of vir die droë seisoen of vir 
een of ander periode in ‘n jaar.  Dit kan wees gedurende jou menstruasie wanneer sulke 
dinge gebeur of miskien terwyl jy besig is om iets fisies te doen wanneer hierdie siekte 
toeslaan – weet dan dat daar ‘n altaar teen jou werk. 
 
Ons noem dit tydhorlosies, beheer deur Vader tyd.  Ons moet hierdie “tydhorlosies” 
verpletter in Jesus Naam.  Kanselleer alle vooraf geprogrammeerde tye en seisoene, 
verbreek alle siklusse en patrone in Jesus Naam. 
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3. Kompulsiewe Aksies (Irrasionele gedrag) 
 
Jy is dalk die soort persoon wat baie sagmoedig en nederig van geaardheid is, maar 
skielik ontdek jy ná die besoek van iemand dat jy nie meer jou huweliksmaat in die oë 
kan kyk nie, en kort-kort word jy baie kwaad vir hom/haar en val fisies aan/word 
geslaan.   ‘n Rukkie later kom jy tot jou sinne en wonder hoe jy kon doen wat jy gedoen 
het? 
 
Drie maande later kan dit weer gebeur en jy begin wonder hoekom jy dan nie meer 
jouself is nie?  Dit kan wees dat jou troufoto na ‘n altaar geneem is;  as gevolg 
daarvan manifesteer jou kompulsiewe en irrasionele aksies. 
Hulle werk teen jou by die altaar, en dit word aan jou oorgelaat om met ‘n teen-aanval 
te kom en die altaar in die gees te vernietig in die Naam van Jesus. 
Dit mag wees dat jy ‘n vrou is wat ingestel is op ordentlikheid, heiligheid, goeie morele 
waardes, ens., maar skielik, omdat daar teen jou ‘n altaar opgerig word, kan jy jouself 
nie beheer wanneer jy ‘n man sien nie.  Die begeerte en drang na sonde word 
onbeheerbaar.  Dit is nie bloot ‘n gewone demoniese aanval nie, daar kan ‘n altaar 
aan die werk wees.  Om demone uit te dryf mag dalk nie die probleem oplos nie, jy 
moet handel met daardie ding vanuit die agtergrond wat hierdie aksies in jou opwerk– 
dit is die altaar. 
 

4. Doodswense en Selfmoordneigings 
 
Dit was wat gebeur het met Elia nadat Jesebel ‘n vloek op hom geplaas het.  Sy het 
gesê dat sy Elia sou doodmaak.  Sy het waarskynlik na haar altaar gegaan en op die 
profeet begin werk.  Van daardie dag af het die man van God sy balans begin verloor.  
Elia het in die verkeerde rigting begin hardloop.  Hy het die woestyn ingegaan, en op 
een stadium was hy so mismoedig, dat hy net wou slaap – en toe hy wakker word, het 
hy gesê dat God maar sy lewe moes neem.  Hy het vir veertig dae in die verkeerde 
rigting, die berg Horeb getrek voordat God hom teruggestuur het.  Dus, wanneer jy ‘n 
doodswens en selfmoordneigings het, soveel so dat wanneer jy alleen is, dit vir jou 
voel asof jy wil selfmoord pleeg en jy nie kan verduidelik hoekom nie, mag dit wees dat 
jou afbeelding na ‘n altaar geneem is en hulle besig is om daarna te skiet, dit te 
verpletter met snyglas, terwyl hulle jou aanmoedig om jouself dood te maak.  
Die oomblik wat hulle hierdie rituele uitvoer, begin jy voel asof jy wil sterf, asof jy onder 
‘n vragmotor wil instap, of voor ‘n trein, of van ‘n brug/krans/water wil spring om jouself 
te verdrink of te verpletter. 
Sulke kompulsiewe doodswense en selfmoordgedagtes is manifestasies van die altare 
van teistering.  
 

5. Abnormale Verliese 
 
Jou geld verdwyn net eenvoudig op geheimsinnige wyse, of 
selfs die hare op jou kop verdwyn sonder enige verduideliking! 
Alhoewel jy nie daarvan bewus is dat iemand van jou steel nie, 
het jy in elk geval verliese.  Dit kan die invloed en aksies wees 
van bose geeste van die altaar.   
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Jy kan nie die motorsleutels vind nie, of jou trouring, jy soek jou dokumente en jy 
vermis kosbare besittings wat jy nog die vorige dag sorgvuldig gebêre het– maak nie 
saak hoe deeglik jy soek nie.  Hierdie is sommige van die manifestasies wat jy moet 
verstaan i.v.m. teisteringe van die altaar. 
 
Vra God om Sy engele opdrag te gee om terug te vind wat vermis is, in Jesus Naam.  
Vra Hom om Sy skout-engele te stuur na satan se wegkruipplekke en om die 
demone/mensgeeste te beveel om terug te gee wat geneem is, in Jesus Naam.  Vra die 
Here om sigbaar te maak wat satan onsigbaar gemaak het of jou oë voor verblind het, 
in Jesus Naam. 
 

6. Onverklaarbare Teleurstellings 
 
Sit jy net daar en voel depressief?  Jy kyk om jou rond en sê, “hoekom 
ek?”, selfs wanneer dit met jou goed gaan.  
Kan jy jou voorstel dat ‘n man soos Elia, wie vuur laat afkom het op 
die Berg Karmel, ‘n man wie so pas ‘n skielike herlewing veroorsaak 
het in Israel, die man wie so pas reën laat val het na drie en ‘n halwe 
jare van droogte en hongersnood, wie reën gebring het deur gebed – 
en die volgende oomblik sit hy onder ‘n seweboom en slaap en wens dat hy baie vinnig 
moet doodgaan?  Dit was ‘n groot teleurstelling en dit was abnormal en ongewoon.   
Iets het op sy lewe ingewerk.  Wanneer jy onverklaarbare teleurstellings beleef, 
gereelde depressie, altyd buierig en neerslagtig is, kan jy seker wees dat die 
vyand nie wil hê jy moet opgewek wees in hierdie lewe nie, omdat hy goed weet dat ‘n 
vrolike hart ‘n vrolike aangesig bring.  Die duiwel weet dat wanneer jy vreugde het in die 
Here, ontwikkel geloof, krag en opgewektheid. 
Satan wil hê dat ons depressief en ongelukkig moet wees, sodat ons kan moeg raak vir 
die lewe en sal wens om dood te gaan. 
 

7. Suspisies 
 
Negatiewe altare veroorsaak dat jy mense verdink.  Jy mag drome hê oor mense of die 
vyand kan net skielik veroorsaak dat jy mense begin verdink.  Hulle is dalk nie eens die 
persone agter jou probleem nie, maar a.g.v. die invloed van die altaar, begin jy mense 
verdink en in vrees lewe.  Daarmee saam kom haat en doelbewuste 
kwaadwilligheid.  Dit word gedoen om jou in ‘n kop-aan-kop botsing te bring met 
ander mense en jou ‘n bitter  en skoorsoekerige lewe te laat lei. 
As haat eers in jou gevestig is, weet die vyand jy kan nie jou gebede beantwoord kry 
nie.  Dit het jou verhouding met God versteur.  Indien hulle jou nie sover kan kry om te 
sondig, of blatante immoraliteit te pleeg, te steel of omkopery te duld nie, sal hulle 
probeer om jou sover te kry om mense te haat. 
 

8. Geheimsinnige Liggaamsmerke 
 
Jy slaap in die nag en wanneer jy wakker word, vind jy allerhande soorte merke en 
skeurwonde aan jou liggaam.  Dit is die werk van bose geeste uit die hel om te peuter 
met jou bloed en gesondheid.  Hulle het sataniese naalde gebruik om jou mee in te 
spuit en jou bloed te trek.  Dit is gewoonlik die oorsaak van ernstige siektes. 
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Wanneer iemand vars en geheimsinnige liggaamsmerke begin opmerk wat bloei, moet 
daar dadelik opgetree word.  Dit is die werk van hekse, towenaars en watergeeste.  
Dit is sataniese gif wat in jou liggaam ingespuit word en jou bloed word na die altaar 
geneem. 
 

9. Verskriklike Nagmerries 
 
Jy het verskriklike nagmerries wanneer jy droom dat hulle jou 
van ‘n hoë berg afgooi in die vallei daaronder, of hulle gooi jou 
van ‘n brug of krans tot onder in ‘n rivier.  Dit mag wees dat jy 
jouself in jou droom ervaar as dat jy val, of iemand skiet na jou 
of steek jou met ‘n mes of slaan jou. 
Al hierdie soorte nagmerries is baie na aan die werkinge van ‘n 
altaar.  Meeste van die handelinge van hierdie  altaar, vind in die nag plaas.  Maar, as jy 
sulke drome gedroom het, moenie paniekerig raak nie!  Staan bloot op en handel 
daarmee vanuit jou verhewe posisie in Christus – gebruik die Skrif om terug te veg.  
 

10.   Hoor Abnormale, maar Bekende Geluide of Stemme. 
 
Miskien stap jy, en ewe skielik staan jy stil en hoor hoedat jou naam duidelik oor ‘n 
afstand geroep word sonder dat jy iemand kan sien.  Indien jy sou antwoord, kan jy 
dood wees of van jou kop af raak.  Baie mense raak van hul koppe af deur sulke 
teisteringe vanaf die altare.  Hulle het ‘n bekende stem gehoor wat hulle roep en hulle 
het geantwoord, en van daardie oomblik af het hulle hul verstandelike bewustheid 
verloor.  Baie mense hoor abnormale geluide.  Hulle hoor selfs voetstappe  van 
mense wat hulle volg.  Dit is die mense wat op jou werk by die altaar – of dit kan selfs 
abnormale visioene wees.  Jy kan ook baie mense sien wat nie deur ander gesien kan 
word nie. 
 
PETISIE TEEN MY VYANDE (Ps 109, Ps 6 & Ps 7) 
 
Hemelse Vader, deur die Bloed van Jesus Christus van Nasaret wat vir my gestort is, het 
U ons geroep om met vrymoedigheid U Troonkamer binne te kom en ons petisies voor U 
te lê.  Ons is van plan om die hemel te bombardeer met ons gebede, petisies en met die 
woorde uit U Woord:  Hierdie dag vra ons dat U sal begim om al die volgende dinge ‘n 
werklikheid te maak: 
 
Here, ek kom en petisie voor U dat U nie sal stilbly nie, o God van my lofprysing, omdat 
die bose en die mond van die misleidende oopstaan teen my:  hulle het teen my gepraat 
met ‘n leuentong.  Hulle het my omsingel met woorde van haat;  en teen my geveg 
sonder ‘n rede.  In antwoord op my liefde, gee hulle vir my vyandskap;  maar ek gee 
myself in gebed.  Hulle het my beloon met boosheid vir goed, en haat vir my liefde. 
 
Here, ek vra dat U my sal verlos van my vyande, omdat U genade goed is.  Help my, o 
God, en red my op grond van U groot genade, dat hulle kan weet dat dit U Hand is, en 
dat U, o Here, dit gedoen het.  Skenk genade aan my, o Here, want ek is swak, o Here.  
Genees my, want my gebeente is getreiter.  My oë is dof van hartseer; ek word oud 
a.g.v. al my vyande. 
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Oordeel my, o Here, volgens my geregtigheid [my regtheid, regverdigheid, en regte 
posisie tot U] en volgens die integriteit wat in my is.  My verdediging is deur U, o Here, 
wie die regverdiges van hart uitred. 
 
Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die Here het die stem van 
my smart gehoor.  Die Here het my smeekbede gehoor;  die Here sal my gebed 
ontvang.  
Here, soos my vyand vervloek het, laat dit teruggaan na hom;  soos hy hom nie verheug 
het in seëning nie, laat dit vêr van hom bly.  Here, as ‘n profetiese aksie, stroop ek 
myself nou van enige klede van vloeke, ek verwyder enige vervloekte gordels van myself 
en vra dat U dit met U vuur sal verbrand.  Ek vra dat die Bloed van Jesus Christus van 
Nasaret my ingewande en bene sal heilig en reinig van enige besoedeling, in die Naam 
van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Here, laat my vyande beklee word met skaamte en oneer, en laat hulle hulself bedek 
met hul eie oneer en verwarring, soos met ‘n mantel.  Here, slyp U swaard, buig U boog 
en berei U spiese soos vurige pyle teen my vyande. 
 
Staan op, o Here, in U woede;  lig Uself op teen die gramskap van my vyande, en maak 
vir my wakker, die regverdigheid en verdediging wat U beveel het. 
 
Ek sal die Here prys met my mond, ja;  ek sal Hom prys in die menigte.  Want Hy sal 
staan by die regterhand van die arme om hom te red van diegene wat sy lewe wil 
verdoem.  Ek sal lofprysinge sing tot die Naam van die Here, die Allerhoogste. 
 
In die Naam van Jesus Christus van Nasaret bid ek dit. 
AMEN 
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Hoofstuk 5 – HOE OM TE HANDEL MET NEGATIEWE ALTARE 
 

1. Herken hul Bestaan 
 

2. Weet hoekom hulle bestaan 
 

3. Onderwerp jouself aan God 
 
2 Korinthiërs 10:6: “en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer 
julle gehoorsaamheid volkome is.” 
 
Jou eie gehoorsaamheid moet vervul word voordat jy die outoriteit kan hê om te 
handel met die vyand.  Die vyand sal nie enige grondgebied prysgee indien hy enige 
wettige reg het op ‘n area in jou lewe nie.  Indien jy in geheime sonde lewe, sal die 
vyand jou teenstaan op daardie gebied en hy gaan nie maklik opgee nie.  Volg ‘n vas 
om jouself te reinig, suiwer en te bekragtig.  
 

4. Vra vir Onderskeiding 
 
Wanneer jy jouself onderwerp het aan God, gaan jy oor na die volgende stap om te vra 
vir akkurate onderskeiding.  Vra God om jou werklik te wys, miskien deur ‘n droom 
of deur openbaring, waar daardie aanvalle vandaan kom.  Jy moet die oorsaak en 
oorsprong van jou probleem vind.  Laat God jou ‘n sleutel en begrip gee.  Baie mense 
het tot God gebid vir begrip oor die oorsaak en bron van hul probleme, en hulle is 
geantwoord.  Vra dus vir akkurate onderskeiding van jou probleme voordat jy begin om 
geestelike oorlogvoering te doen.  
 

5. Vra vir Vergifnis – staan in die gaping 
 
As ‘n priester van die Allerhoogste God, vra vergifnis vir die sonde gepleeg wat hierdie 
aanval teen jou/die Kerk toegang gegee het, ens. 
Bring elke ritueel voor die Here en vra Hom om die sondes van moord, verkragting, 
marteling, seksuele orgies, of wat ookal gedoen is om satan en sy demone te 
behaag, te vergewe.  Soos jy hierdie sondes namens die agente van satan bely, kom die 
Bloed van Jesus om die grond waarop hierdie sataniese dade plaasgevind het, terug te 
wen.  (Lev 18:25).  
Vra die Here om al die bloed stil te maak wat gevloei het en vir satan daardeur ‘n 
platform gegee het om vanaf op te tree teen jou.  Vra Hom om al die stemme stil te 
maak wat in die gees roep om wraak.  
 

Romeine 8:21-22: “In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van 
die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders 
van God.  

22Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot 
nou toe.” 
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6. Weerstaan die Vyand. 
 
Nadat jy onderskeiding ontvang het, hetsy deur gebed of openbaring deur drome, 
visioene, profesie, of deur die Gees tot jou gees, gaan jy nou voort om die vyand te 
weerstaan deur hom te herinner dat: 

• Jy ‘n kind van God is 
• Jy weergebore is en jou naam in die Boek van die Lewe geskryf staan 
• Jy vrygemaak is van die vloek van die wet 
• Jesus vir jou tot vloek gemaak is (Gal 3:13) 
• Lees Kol 1:12 vir hom en wys hom dat jy gered is vanuit die koninkryk van 

duisternis en oorgebring is na die Koninkryk van God se Seun 
• Jy verlossing het deur Sy Bloed, en ook die vergifnis van sondes 

 
7. Bid Profeties en Aggressief 

 
Jy kan nou begin om profetiese gebed te doen en te profeteer teen die altare.  Gebruik 
die Woord van God om teen hierdie altare te profeteer.  Gaan na die boek van Esegiël, 
hoofstukke 9 en 11, en jy sal voorbeelde sien van hoe Esegiël teen sataniese altare 
geprofeteer het.  In 1 Konings 13 het die profeet wie uit Juda gekom het en na Betel 
gegaan het waar Jerobeam offerandes op die altaar gebring het om die beweging van 
God in die land te verhinder, profetiese gebede gedoen. 
Die Bybel sê dat toe hy geprofeteer het, het die altare middeldeur gekraak, die as het 
uitgeval en natuurlik kon die altaar nie langer funksioneer nie.  Hy het die altaar 
vervloek in die Naam van die Here.  Hy het profetiese gebede gebid teen die altaar.  Jy 
moet dieselfde doen, deur gebruik te maak van die geestelike wapens van 
oorlogvoering om teen die vyand te veg.  Gebruik die Bloed van Jesus, gebruik die 
Naam van Jesus. 
Die Bybel sê dat by die noem van die Naam van Jesus, elke knie sal moet buig.  
Beveel die Oostewind van die Here om slaags te raak met die vyand.  Vra God om ‘n 
sterk Oostewind te stuur om al die altare om te waai en te vernietig.  Vra God om Sy 
orkaan te gebruik om die altare te vernietig.  Vra God om Sy Heilige Vuur te stuur om 
die altare te vernietig.  Profeteer en bid in tale.  Jy moet relevante skrifgedeeltes hê om 
met die vyand te handel.  
Keer elke stap van die rituele wat uitgevoer is om, en ontkoppel die demoniese strukture 
in die Naam van Jesus.  
 

8. Bid vir die Redding van die Priesters by die Altaar  
 
Staan in die gaping vir hierdie agente van satan, omdat hulle so mislei is.  VERGIFNIS 
is baie belangrik.  Jy moet die persone betrokke, apart sien van die bose geeste.  Ons 
stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die duisternis. 
Jesus het ook vir hulle gesterf en die prys betaal om gered te kan word en dit is Sy wil 
dat geen mens verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang.  (Johannes 
3:16). 
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Profeteer reddings skrifgedeeltes oor hulle. 
 

Lukas 6:27-28: “Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê 
en goed doen aan die wat vir julle haat. 

28Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.” 
 
Romeine 12:14: “seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie” 
 

9. Onttrek jou Naam 
 
Wanneer jy al hierdie dinge gedoen het, gaan dan voort en onttrek jou naam, afdruk en 
beeld vanaf enige altaar. 
 
GEBED: 
 
In die Naam van Jesus, onttrek ek my naam van elke altaar.  Ek onttrek enige 
deel van my liggaam, enige fotografiese verteenwoordiging van my persoon, 
enige duplikaat van my wese – ek onttrek dit alles van die altare van satan en 
sny myself los van al hierdie dinge in Jesus Naam.  Ek plant die Kruis van 
Jesus tussen myself en al hierdie altare en verteenwoordigings van myself, in 
die Naam van Jesus. 
Ek vra U, Here, om U Heilige Vuur te stuur en die altare, sowel as elke 
verteenwoordiging van my te vernietig, in die Naam van Jesus. 
 
[Let asseblief daarop dat dit belangrik is om jouself los te sny van hierdie altare en 
verteenwoordigings van jouself voordat jy dit vernietig, omdat jy daaraan gebind is in 
die gees, dus sal dit wat daarmee gebeur, ook ‘n effek op jou kan hê] 
 

10.   Neem jou Besitting in Besit 
 
Wanneer bogenoemde afgehandel is, gaan voort en neem jou beloofde land in besit in 
die Naam van Jesus.  Jy moet alle verlore grondgebied terugneem in die Naam van 
Jesus. 
 
Obadja 17: “Maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal ’n heiligdom 
wees; en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem.” 
 

11. Gee Lofprysinge aan God. 
 
Begin om die Here te prys, verheug jou in die Here, en wandel in jou oorwinning.  
Wanneer jy dit herhaaldelik gedoen het, veral om middernag wanneer bose mense 
normaalweg besig is by die altare, sal jy die oorwinning begin smaak, en natuurlik sal 
alles wat die duiwel van jou gesteel het, begin terugkeer na jou toe.  Jy moet jou 
beloofde land in besit neem omdat God jou geroep het tot ‘n erfenis van seëninge. 
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Hoofstuk 6 – GEBEDE 
 

1. Handel met die Sataniese Altare (Afgodstempels) en Hoë Plekke in jou 
Stad/Omgewing. 

 
Skrifgedeeltes om op te staan: 
Deuteronomium 7:5; 12:2-3 
Hosea 10:2 
Jesaja 14:24-27 
Jeremia 51:1-2 
1 Konings 3:1-5 
1 Konings 18:30-40 
 
Inleiding: 
 
Die aanwesigheid van altare en hoë plekke in ons stede bring die invloed, dekking en 
beheer van duisternis en daardie spesifieke bose gees aan wie die altare toegewy is. 
 
Hemelse Vader, 
 
Wanneer ons nou op hierdie vlak van oorlogvoering gaan, ontvang ons U dekking van 
die Bloed van Jesus.  Ons verklaar dat die Naam van die Here ‘n sterk toring is en 
ons hardloop daarin, want daar is ons veilig. 
 
Ons ontvang U salwing en krag op ons tonge in Jesus Naam.  Ons verbied enige 
sataniese terugslag of vergelding teen ons en ons families, in Jesus Naam. 
Ons verklaar dat ons die kop is en nie die stert nie;  dat die stryd aan die Here behoort 
en die oorwinning ons s’n is. 
Ons beklee onsself vir die stryd met die Wapenrusting van God, die helm van 
verlossing, die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die skoene 
van die evangelie van vrede, die skild van geloof, die swaard van die Gees, vir hierdie 
territoriale intersessie en oorlogvoering. 
Ons profeteer teen al die sataniese altare in die hoë plekke in hierdie stad, in Jesus 
Naam – ons vra U, Here, dat elke sataniese altaar rondom ons stad verlate word en laat 
alle verbonde  wat onderhou is by hierdie altare,  verwerp en verbreek word in Jesus 
Naam. 
Laat die Swaard en die Hand van die Here teen die priesters en priesteresse wees 
wat op daardie sataniese altare en hoë plekke diens gedoen het, en dat hierdie plekke 
nie meer langer gevind kan word nie.  Vader, wys aan hulle wie se god is God, bring 
hulle op hul knieë by U troon, in Jesus Naam. 
Ons maak elke boosheid stil wat spreek vanaf alle sataniese altare en hoë plekke van 
hierdie stad, in Jesus Naam. 
Laat alle vloeke wat meegebring is deur rituele offerandes en sataniese tekens, 
verbreek word, in Jesus Naam. 
Ons wis uit al die programmering wat gedoen is in die son, maan, sterre en 
planete deur waarsêers, astroloë, krygshere, ens., wie hierdie elemente gebruik 
het teen die beweging van God in ons stad, in Jesus Naam. 
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Here, laat U oordeel val op die demoniese heersers wat heers oor ons stad deur 
towery, sataniese manipulasie en heksery. 
 
Deur die Bloed van Jesus vernietig ons elke bloedverbond wat gemaak is op enige 
sataniese altaar wat die heerskappy van satan oor ons stad verhef het, in Jesus Naam. 
Ons frustreer die tekens van die leuenaars en ons maak dwase van die waarsêers, 
towenaars en hekse wat opereer by enige altaar in ons stad, volgens Jesaja 44:25. 
In die Naam van Jesus beveel ons die vesting van bose magte om hul basis te 
verskuif vanuit ons stad.  
Ons verklaar dat die Evangelie van die Koninkryk nie langer beperk sal word deur enige 
sataniese altaar of hoë plek in hierdie stad nie, in Jesus Naam. 
Ons verklaar ‘n Nuwe Dag van Goddelike besoeking en verlossing vir ons stad, in 
Jesus Naam! 
Ons profeteer dat nuwe altare vir Yahweh, God van Israel opgerig sal word in elke 
huishouding van hierdie stad, in Jesus Naam. 
 
JESUS CHRISTUS IS HERE OOR ONS STAD!! 
 
 



 42 

2.  HANDEL MET DIE WATERGEESTE VAN JOU STAD – 
MARINE ALTARE 

 
Skrifgedeeltes om op te staan: 
Esegiël 29:2-5; 32:1-8 
Job 26:12 
Haggai 2:20-23 
Fillipense 2:9-11 
Mattheus 8:23-27 
 
Inleiding. 
 
Die watergees koninkryk is ‘n arm van die koninkryk van duisternis en dit manifesteer 
in immoraliteit, verleiding, onverklaarbare beproewinge , vele sterftes en 
uiterste armoede.  In baie gevalle het satan die mag van watergeeste gebruik om die 
doel van God op aarde uit te daag.  Wanneer mense offerandes gebring het aan 
riviere/mere/seë, alles die skepping van God se Hande, i.p.v. die aanbidding van die 
Ware God, is hulle besig om watergeeste te aanbid. 
Waar ookal hierdie altare opgerig word, sal hulle heerskappy en beheer hê oor die 
gebied en sy mense.  Hulle aanbidding sal God se vloek en toorn bring oor ‘n stad, tensy 
die Kerk, in haar priesterlike amp, sal opstaan, bely en op gereelde basis namens die 
stad sal bid. 
 
GEBED: 
 
Hemelse Vader, 
 
Ons kom met die wapen van lofprysings in ons monde, en ons verklaar ‘n beleg teen 
die watergeeste van ons stad.  
In die Naam van Jesus, vernietig en gooi ons omver jou strydwaens en perde 
(Neptunus het altyd die perde en strydwaens). 
Ons trek af, gooi omver en vernietig in totaliteit al die sataniese trone binne die 
waters en vernietig hul krag in ons stad in Jesus Naam. 
Ons vernietig die trone van die gees van die slavin wat saamwerk met watergeeste in 
ons stad, in Jesus Naam (die slavin is Islam). 
Ons vernietig die trone van alle toordokters en okkultiste in hierdie stad, in Jesus 
Naam. 
Ons bied belydenis en berou van sondes van die voorgeslagte, bose toewydings, 
verbonde en ede met watergeeste, in die Naam van Jesus. 
Ons vra vir die reiniging en suiwering van ons stad deur die Bloed van Jesus. 
In die Naam van Jesus, plaas ons God se hoeke in die kake van hierdie marine geeste 
en trek hulle vanuit die water tot in die woestyn.  
Ons kanselleer en ontkoppel die magte van hierdie marine geeste, in Jesus Naam. 
Ons profeteer vernietiging op die Babiloniese koninkryk wat opereer in ons stad, in 
Jesus Naam. 
Julle vuil watergeeste wie mense in gevangeskap hou, ons bind julle in die Almagtige 
Naam van Jesus en ons beveel julle om hulle nou te laat gaan! 
Ons skend die altare en afgodstempels van die watergeeste in ons stad in Jesus Naam. 
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Ons verklaar alles nietig wat gedoen is oor die jare heenin hierdie stad en draai elke 
ritueel om in Jesus Naam. 
Al die deure wat julle toegemaak het vir die uitbreiding van die Evangelie, maak ons 
nou oop in Jesus Naam. 
Al die harte wat julle verhard het, teen-petisie ons nou met ons trane van belydenis, in 
Jesus Naam. 
Ons heilig, reinig en wy die waters van ons stad nou toe om een doel te dien, nl. 
die doel van ons God en Vader, in Jesus Naam. 
Vader, dankie dat U die draak vernietig wat in die midde van ons riviere lê, in Jesus 
Naam. 
 
AMEN. 
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