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Voorbereiding



gebede geneem uit “bediening van 
baba in die baarmoeder”

Hierdie gebede is  oorspronklik 
geskryf toe ons die reeks ‘n paar 
jaar gelede opgeneem het.  Neem 
vrymoedigheid om dit te gebruik, 
maar hou in gedagte:  dit is slegs  ‘n 
wegspringplek, en nie ‘n absolute 
riglyn nie.  Daar is sedertdien baie 
nuwe insigte ontdek en ons 
moedig jou aan om hierdie nuwe 
insigte sáám met die huidige lering 
en gebede te gebruik.  Wees dus 
geseënd soos jy die stem van die 
Heilige Gees volg en mag hierdie 
addisionele instrumente jou help 
om die gees van die kind/ers  in 
jou lewe te voed1.
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1	  Addisionele	  leesstof:	  	  “Healing	  Our	  Wounded	  Hearts:	  Blessings	  And	  Curses	  On	  Motherhood”,	  
beskikbaar	  op	  ons	  webwerf	  of	  vir	  bestelling	  by	  ons	  kantoor.



gebede om vloeke van 
onvrugbaarheid te breek

deur Arthur Burk2

Genesis 35:1-18 “Daarna het God vir Jakob  gesê:  “Maak jou klaar, trek  op na Bet-el en 
woon daar; en bou daar ‘n altaar vir God…” Toe verskyn God weer aan Jakob  … en Hy 
seën hom…  Verder sê God vir hom:  “Ek is God, die Almagtige.  Wees vrugbaar en 
vermeerder…  Jakob het ‘n gedenksteen van klip opgerig op dieselfde plek waar God met 
hom gepraat het.  Daarna het hulle van Bet-el af weggetrek.  Toe daar nog ‘n kort ent was 
om by Efrat te kom, moes Ragel baar; en sy het dit swaar gehad met die bevalling en het 
gesterwe.” 

Naas Jerusalem is  Bet-el die stad wat die meeste in die Skrif genoem word.  Dit het ‘n 
geestelike outoriteit ontvang om as plek te dien waar die mens makliker met die geestelike 
realm in verbinding kan tree as  op enige ander plek.  Hiér het Jeróbeam uiteindelik die 
aanbidding van die goue kalwers ingelei.  Dit was baie beter dat God se mense eerder in 
beheer van Bet-el was as die koninkryk van die duisternis. 

Om dié rede het God Jakob daar ontmoet 
toe hy van sy broer, Esau, gevlug het.  Hy 
het hom teruggestuur soontoe van 
Paddan-Aram af.  Oor die volgende 15 tot 
20 jaar het Jakob nie weer Bet-el toe 
gegaan nie, omdat daar nie goeie weiding 
was nie.  Ná die fiasko by Sigem het God 
hom spesifiek beveel om hom in Bet-el te 
vestig om daardie kritiese land te heilig 
en te beveilig.

Toe Jakob uiteindelik God se roeping op 
sy lewe gehoorsaam het, het “daar ‘n 
skrik van God op die stede rondom hulle 
gekom, sodat hulle die seuns van Jakob 

nie agternagejaag het nie” (Gen. 35:5). Hy het nie alleenlik volle 
beskerming gehad nie, maar, toe hulle daar aankom, het God hom sy volle geboortereg 
gegee.  Sy naam is  verander van “Verdringer” na “God seëvier”.  Hy het gedink hy het sy 
geboortereg gekry toe hy met God by Pniël gestoei het. 

Eintlik het hy eenvoudig daarin beweeg toe hy begin het om God se Opdragte te 
gehoorsaam.

God het Jakob by die punt van gehoorsaamheid ontmoet en hom met vrugbaarheid 
geseën.  Die enigste een van sy vroue wat nog kinders gebaar het was Ragel.  Ek wonder 
of dit God se bedoeling was om die hele nasie deur haar te bou en die ander kinders weg 
te stuur soos Abraham se ander kinders weggestuur is.
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Ongeag wat God se plan was, was Jakob ongehoorsaamheid toe hy weer weggetrek uit 
Bet-el uit; van toe af het ‘n verterende vloek sy familie deurtrek.  Slegs dae later is Ragel, 
sy geliefde, dood.  Hy het geen kinders daarna gehad nie en verwoesting het vir die res 
van hulle lewens sy hele familie agtervolg.
 
As daar ‘n patroon in jou familie is van gesondheid, vryheid, finansies of toekoms wat 
verteer of gesteel word, kan dit dalk ‘n bloedlynvloek wees a.g.v. ‘n handeling wat 
finansiële gemak bó gehoorsaamheid geplaas het.  Breek hierdie vloek oor die geslagte 
en beweeg dan in jou eie lewe na ‘n hoë standaard van outoriteit deur slegs gehoorsaam 
te wees aan die Koninkrykswerk wat God jou duidelik toevertrou het om te doen, ongeag 
die koste daarvan.

Moses seën die Stam van Levi.

Deut. 33:11 “Seën, Here, sy krag, en laat die werk van sy hande U welgevallig wees; 
verpletter die lendene van die wat teen hom opstaan en hom haat, sodat hulle nie kan 
opstaan nie.”

Net voordat Moses gesterf het, het hy elke stam van Israel profeties geseën.  Bg. Skrif is 
deel van Moses se seëning op die stam van Levi.  Daar is ‘n sterk kontras tussen Moses 
se versoek aan God om Levi te seën en die vloeke wat hy uitgespreek het op dié wat teen 
Levi opstaan.  Die man, Levi, was toe natuurlik lank reeds dood, maar die stam het as 
priesterstam in Israel gestaan. Hierin lê ‘n paar lesse vir ons.

Daar was geen middeweg nie.  Die priesterskap moes geestelik geseën word en ook in die 
natuurlike gevoed en verdedig word.  God is baie beskermend teenoor die amp van 
priesterskap.  Selfs  tydens die verhoor voor Kájafas, die goddelose en onwettige 
hoëpriester wat Jesus Christus  se kruisiging bewerkstellig het, wou Jesus hom nie uitkryt 
nie.

Die frase “verpletter die lendene” in bg. vers kan verskeie betekenisse hê, afhangende van 
hoe die digterlike beeldspraak vertaal word.  Een van die meer voor die hand liggende 
betekenisse is  om die vermoë tot voortplanting te onderskep.  Met ander woorde, as 
iemand hom teen God se priesterskap verset of dit kritiseer, kan die gevolg wees dat sy 
familielyn uitsterf.

Alhoewel ons vandag die woord “priesterskap” nie in dieselfde konteks gebruik nie, spreek 
dit vanself dat God steeds taamlik aanstoot neem wanneer Sy aangewese geestelike 
ouderlingskap gekritiseer of aangeval word.

Indien daar enige gevoel bestaan dat daar in jou bloedlyn of in vorige generasies ‘n 
verkeerde reaksie op geestelike outoriteit was, moet dit bely en verloën word en enige 
vloeke op die baarmoeder moet gebreek word.  Dit beteken nie dat die geestelike 
outoriteite wat God oor ons gestel het altyd reg is nie.  Dit beteken bloot dat hulle oordeel 
in God se Hande is en nie in ons eie nie; dat ons kies om nie te oordeel nie sodat God nie 
ons fisiese of geestelike voortplanting vervloek nie.       
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Nadat jy dit gedoen het, verklaar openlik die reiniging van sonde wat God belowe het as 
ons ons sonde bely sal Hy ons vergewe en ons sondes met die Bloed van die Lam bedek.  
Spandeer dan tyd om seëninge oor jou geestelike ouderlingskap te bid, eenvoudig a.g.v. 
hulle posisie.

Ten slotte, vra God om lewe in jou baarmoeder vry 
te stel met dieselfde krag wat Hy eens gebruik het 
om dit te sluit.

Jes. 39:5-8 “Toe sê Jesaja vir Hiskía:  ‘Hoor die 
woord van die Here van die leërskare:  Kyk, daar 
kom dae dat alles wat in jou huis is en wat jou 
vaders opgehoop het tot vandag toe, na Babel 
weggevoer sal word; daar sal niks oorbly nie, sê 
die Here.  En van jou seuns wat uit jou sal 
voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat 
hulle hofdienaars word in die paleis van die koning 
van Babel.’  Toe sê Hiskía vir Jesaja:  ‘Die woord 
van die Here wat u gespreek het, is goed.’  Ook sê 
hy:  ‘Daar sal tog vrede en bestendigheid wees in 
my dae!’ ”

Dit is weereens ‘n vloek van onvrugbaarheid.  
Alhoewel dit nie onvrugbaarheid in Hiskía se 
generasie voortgebring het nie, het dit sy familielyn in ‘n volgende generasie afgesny.  Die 
koning van Babilon het baie van sy kinders  en kleinkinders doodgemaak en ander is 
ontman.

Die kwessie hier is of ‘n persoon ‘n generasie-uitkyk op die lewe het of nie.  Dit is nodig dat 
ons verstaan dat Hiskía geen gelyke in gehoorsaamheid tydens sy generasie gehad het 
nie.  Volgens God se standaard was Hiskía bo alle ander konings in die geskiedenis van 
Israel.  Dit beteken dat sy gehoorsaamheid meer radikaal en behaaglik as  dié van Dawid 
was, wat ‘n groot kompliment is (II Kon. 18:5-6).

Alhoewel hy gehoorsaam in sý generasie was, het hy geen passie vir daaropvolgende 
generasies gehad nie.  Toe die profeet Jesaja met hom gepraat het oor sy eie naderende 
dood in Jesaja 38, het hy gehuil en by God gepleit totdat God Sy eie besluit omgekeer en 
Hiskía nog 15 lewensjare gegee het.  Toe dieselfde profeet 'n boodskap van vernietiging 
oor baie van koning Hiskía se nageslag gebring het, het hy hom nie daaraan gesteur nie.  
Daar was nie een enkele traan, nie 'n stille gebed, nie ‘n jota van ‘n poging om in die 
welstand van die daaropvolgende generasies van sy eie familielyn te belê nie.  En dít was 
ongeregtigheid. 

Vandag heers dieselfde ingesteldheid.  Paartjies stel swangerskap uit totdat loopbane 
goed gevestig is.  Wanneer hulle kinders het, word dié dagsorg toe geneem omdat 
inkomste in hierdie geslag meer wenslik is as  geestelike erfenis vir die volgende 
generasie.
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Moeders gebruik die TV om hulle kinders te vermaak, want dit is makliker as  om die kind 
se verstand en gees persoonlik te koester.  Vaders aanvaar bevorderings met die wete dat 
die ure en reis moeilik op die gesin sal wees.  Selfs op die kleinste vlak kom vaders tuis 
van die werk met 'n fokus op 'n ontspanne aand voor die TV, in plaas daarvan om die tyd 
saam met hul kinders as waardig te ag  – die versorging van die volgende generasie.  

Soos kinders ouer word, gee ouers in en laat die kinders ongesonde dinge doen, want die 
ouers wil eerder korttermyn vrede hê as om te veg teen die druk van 'n bose samelewing.

As hierdie ongeregtighede in jou familielyn is, verwerp daardie waardestelsel, breek die 
vloek van die familielyn wat afgesny was, pleit die Bloed van Christus oor al die kwaad, en 
verklaar dat die verkeerde waardestelsel en die dodelike vloek by jou geslag stop.

Sluit dan ‘n verbond met God.  Beskryf noukeurig aan God jou plan om die kinders, wat jy 
begeer Hy vir jou gee, groot te maak.  Vertel Hom van die opofferings wat jy in jou 
generasie sal maak ter wille van die volgende een.  Sê vir Hom watter geestelike dinamika 
jy in die bloedlyn wil inbou vir verskeie generasies wat volg.

Vra Hom dan om jou visie vir generasies te seën met Sy Guns en vir jou kinders  te gee 
wat jy kan grootmaak as geestelike prioriteit, en nie as 'n aanhangsel van jou eie 
lewensplanne nie.	  
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gebede om die baarmoeder vir 
bevrugting voor te berei

Deur Arthur Burk3

Gen. 1:28  “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê:  ‘Wees vrugbaar en 
vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die 
voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.’ ”

Die verhaal van die Tuin van Eden bied 
groot insig in God se ideale, waarvan 
families  en gesinne sekerlik sentraal is.  
Daar is drie spesifieke opmerkings wat 
ons uit hierdie vers t.o.v. kinderbaring 
kan maak.  Eerstens, dit is nie net 'n 
voorreg nie, maar ook 'n God-gegewe 
verantwoordelikheid.  Tweedens, die 
doel van 'n gesin, is om die Mandaat 
van Heerskappy uit te voer.  Derdens, 
die vermoë om 'n gesin te hê, is  die 
resultaat van God se seëninge. 

Kom ons ondersoek hierdie drie dinge 
binne die konteks van intersessie.  
Gebed is die aanbieding van enige 
vorm van petisie aan God.  Dit is 

heeltemal toelaatbaar om ons emosies voor God te bring, selfs 
wanneer ons weet dat ons begeerte buite die Wil van God is.  Christus het dit in die Tuin 
van Getsemane gedoen.  Intersessie of voorbidding is egter om God se Wil in die 
werklikheid in te bid. Jy argumenteer 'n wetlike saak voor God en gebruik Skrif om aan 
God te toon waarom jou versoek binne Sy wil is, en dus toegestaan moet word. 

Julle, as ‘n paartjie, moet dus hierdie week sit en ‘n lys maak van al die maniere waarop 
julle, as groter gesin (met kinders), die Mandaat van Heerskappy beter kan toepas  as ‘n 
gesin van twee (slegs man en vrou).

Kyk na die voorbeelde van familie- en gesinsbediening in die Skrif (regsgeding) en bou jou 
saak om standvastig te wees en standpunt te kan inneem.  Begin met die spesifieke 
roeping op jul eie lewens as individue en dan as 'n paartjie.  Toon elke aspek van die 
roeping wat beter geïmplimenteer kan word as  julle kinders gehad het wat saam met julle 
werk. 

Stel julleself daarna beskikbaar aan God as gewillige rentmeesters van die wonderlike 
gawe van die lewe.
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Verbind julleself tot die verantwoordelikheid van kinders grootmaak ter wille van die 
Koninkryk, nie vir jou eie plesier nie.  Draai die situasie heeltemal om.  In plaas daarvan 
om God te vra om jou kinders te gee omdat jy hulle wil hê, vra Hom om jou die kinders te 
gee wat Sy Koninkryksdoeleindes sal bevorder.  Hanna het 'n probleem gehad; sy het 
kinders nodig gehad ter wille van haar identiteit as 'n vrou en eggenoot.  God het ‘n groter 
probleem gehad:  Hy het 'n profeet in Israel nodig gehad. 

God het haar 'n kind gegee eers toe sy die kind aan Hom terugegee het vir Sy 
Koninksryksdoeleindes.  Plaas jou behoeftes op dieselfde manier opsy. 

Wys aan God Sy behoefte aan 'n baarmoeder om baanbrekers te baar en bied julleself 
bereidwillig om as 'n paartjie God te dien deur sodanige Koninkryksgerigte kinders groot te 
maak. Vra God dan, in die konteks van die Mandaat van Heerskappy en jou 
onderdanigheid, om jou baarmoeder met nuwe lewe te seën.

Gen. 25:21  “En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was 
onvrugbaar; en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het.”

Stel jou voor wat deur Isak se gedagtes gegaan het toe sy vrou na die eerste paar jaar 
van die huwelik nog nie swanger was nie.  Hy het die verhaal van sy eie bevrugting baie 
goed geken, en het dalk gedink, “Hier is ons al weer! Gaan ek ook nóg sestig jaar moet 
wag soos Pa voordat ek ‘n seun kry?” 

Terwyl Abraham aanvanklik gewonder het of hy ooit 'n seun sou hê, moes daar geen 
twyfel in Isak se gedagtes gewees het nie.  Hy het duidelike, uitgesproke generasie-
seëninge gehad wat slegs vervul kon word as hy ‘n kind sou hê.  Selfs al was  hy dus  nie 
seker van God se tydsberekening nie, was hy wel seker dat die belofte wat hy vir sy vrou 
se genesing gebid het, voldoende was.  En sy is genees. 

Daar is  'n paar lesse wat hieruit geleer kan word.  Eerstens, Isak het nie toegelaat dat sy 
pa se ervaring die norm word nie.  Hy het nie 'n paar dekades gewag vir God sodat hy die 
situasie persoonlik met Hom kon bespreek, soos Abraham gemaak het nie.  Hy het die 
inisiatief geneem.  Dus paartjies wat nog nie swanger is  nie hoef nie te kyk na wat vir 
ander “gewerk” het nie.  Elke geval is  uniek.  Soek die aangesig van God vir jou eie 
strategie. 

Tweedens kan jy 'n beroep op God doen vir kinders, gebaseer op Sy getrouheid om die 
beloftes aan generasies  in jou familielyn na te kom.  Die meeste van ons het nie so ‘n 
duidelike begrip van God se beloftes aan ons voorvaders  soos Isak gehad het nie.  God 
hou egter perfek rekord.  Christus leef om vir ons in te tree en Hy het toegang tot die 
rekord. 

Die man kan die Here in gebed aanroep om enige (onbekende) onvervulde beloftes aan 
generasies te vervul.  As daar seëninge op die boeke is wat wag dat jy eers kinders kry 
voor die seëninge vrygestel kan word, vra die Here om jou saak namens jou voor die 
Vader te verdedig en herinner Hom aan daardie seëninge. 

11



In werklikheid vra jy nie vir kinders  net omdat jy hulle wil hê nie ('n swak argument), maar 
omdat God se getrouheid vereis dat Hy hulle aan jou gee ('n sterk argument). 

________________________________________________________________________

Gen. 30:1-2  “En toe Ragel sien dat sy vir Jakob  geen kinders baar nie, het Ragel jaloers 
geword op haar suster en aan Jakob gesê:  ‘Gee vir my kinders of anders sterf ek.’  Toe 
het Jakob kwaad geword vir Ragel en gevra:  ‘Is ek dan in die plek van God wat die vrug 
van die skoot aan jou onthou het?’ ”

Sommige mense kan nie swanger 
word nie as gevolg van ware 
biologiese probleme.  God vertraag 
ander in Sy soewereiniteit, want Hy 
het 'n ongewone plan vir hulle.  
Maar sommiges kan nie swanger 
word nie as gevolg van geestelike 
of sielskwessies. 

Trots en Beheer blok 
Swangerskap

Een van die dominante siels- of 
geestelike patrone onder vroue 
wat nie maklik swanger raak nie, is 
'n kombinasie van trots en 
beheer.  Hulle is gewoonlik ver 
bo-gemidde ld in na tuur l i ke 
vermoëns, werk hard, bereik meer as hul 
eweknieë, weet hoe om te wandel in hul geestelike gawes, en is oor die algemeen vroue 
van uitnemendheid.  Maar daaragter is trots ten opsigte van hul eie bevoegdheid en 'n 
stille aanname dat hulle enige versperring kan oorkom.  God laat hulle toe om gereeld op 
elke ander gebied in uitnemendheid te wandel, maar Hy bewys Sy krag en ons menslike 
swakheid deur hulle by hierdie een beheerpunt te stop. 

Trots en beheer was generasie-kwessies in Ragel se familielyn.  Haar tante / 
skoonmoeder, Rebekka, was 'n beheerder en manipuleerder.  Haar pa, Laban, was  ook.  
En so ook Lot. 

Ragel was  ook.  Toe sy druk op Jakob probeer plaas het om haar in staat te stel om haar 
wil in die lewe te kry, het hy tereg gereageer op haar aanmatiging en haar daarop gewys 
dat God die skoot beheer, nie mans of vroue nie. 

In die volheid van die tyd, het God aan haar kinders gegee.  Dit was nog altyd Sy plan.  
Maar Hy het haar vir baie jare ten opsigte van verootmoediging gebring voordat Hy kinders 
aan haar gegee het.
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As daar enige gees van trots of beheer in jou familielyn of in jou eie lewe is, moet dit as 
sonde bely en afgesny word.  Sny spesifiek alle geestelike besoedeling deur dié twee 
sondes af.  Wy dan die moederskoot aan God toe en erken sy heerskappy daaroor.  Dank 
die Here in geloof vir die Goddelike karakter wat Hy in jou bou voordat jy jou kinders het. 

Jou hele emosionele fokus moet verskuif van ‘n begeerte na kinders tot die bou van die 
karakterkwaliteit van dankbaarheid.  Soos dit tot volwassenheid gebring word, bevry dit 
God om lewe in jou baarmoeder vry te stel. In elk geval, wie wil nou kinders hê wat besmet 
is  met die kieme van trots en beheer?  Dit is eintlik die genade van God wat ons weerhou 
daarvan om kinders te kry as dié kwessies in ons en ons generasielyne nie opgelos is nie. 

Gen. 4:1  “En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar 
en gesê:  ‘Ek het ‘n man verkry met die hulp van die Here.’ ” 

Skuld is 'n verwoestende ding.  Selfs nadat die wettige straf betaal is, word verhoudings 
steeds daardeur vertroebel.

Byvoorbeeld:
'n Persoon wat misdaad pleeg gaan gevangenis toe maar wanneer hy uit die gevangenis 
kom, is hy vervreemd van die samelewing.  Dit is moeilik om ‘n werk te kry a.g.v. die 
verlede.  Persoonlike verhoudings ly ook skade. 

Dit was die geval met Adam en Eva.  Hulle het gedaal van die hoogste vlak van intimiteit 
met God wat enige mens gehad het, tot misdadigers.  Die God wat hul vriend was, was 
toe gevrees.  Hulle het weggekruip.  Hul vrese was geregverdig omdat Hy hulle gevind en 
veroordeel het. 

Hy het verwoestende gevolge verorden as gevolg van hul sonde, en Hy het hierdie 
gevolge persoonlik geïmplementeer.  Maar die ergste van alles  was, Hy het 'n engel by die 
ingang van die Tuin geplaas om Adam en Eva te weerhou van herstel tot die lewe wat 
hulle eens gehad het. 

As die storie daar geëindig het, sou dit somber gewees het, maar in teenstelling met ons 
samelewing, deel die Regter van die Heelal nie net toepaslike vonnisse uit nie.  Hy is 
aktief betrokke in die herstelproses.  God sou hulle nie herstel het deur die Boom van 
Lewe in die Tuin van Eden nie.  Dít was vir altyd verlore.  Hy het Hom wel verbind tot hulle 
herstel deur hulle nageslag (saad). 

Eva het ‘n klein verwysingsraamwerk vir omgang, bevrugting, swangerskap en die 
geboorteproses gehad.  Ons weet nie wat God aan haar verduidelik het nie, maar een 
ding is  seker,  sy het geen menslike rolmodel gehad om by te leer nie.  Haar enigste 
bronne was haar man, wat net so onervare soos sy was, en haar God.  Daarom dus die 
triomfantlike uitroep na die geboorte van Kain.  Haar God, die Een wat haar aanvanklik 
veroordeel het, het saam met haar in hierdie magtige daad van herstel gewerk. 
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Wanneer 'n vrou nie swanger kan word nie, is  Satan daar, reg met sy beskuldigings.  Hy 
beweer sy kan nie swanger word nie, want God is kwaad vir haar oor sondes in die 
verlede.  As daar onbelyde sonde is, bely dit, maar as  jy dit reeds bely het, is vandag die 
dag om op te staan en die vyand van jou siel uit te daag, en te verklaar dat die God wat 
jou gedissiplineer het vir jou sondes, nou heeltemal aan jou kant is.  Hy sal saam met jou 
werk in die genesing van jou baarmoeder. 

Hy sal Self besluit wanneer jy bevrug word en Hy sal Self die kind in jou baarmoeder 
saamweef.  Daag die vyand uit!

Gen. 49:24-25  “…deur die hande van 
die Magtige van Jakob – daarvandaan 
waar die Herder, die Steen van Israel, 
is, van die God van jou vader, wat jou 
help, en met die hulp van die Almagtige 
wat jou seën met seëninge van die 
hemel daarbo, met seëninge van die 
watervloed wat daaronder lê, met 
seëninge van borste en moederskoot.”

Daar is  twee verskillende woorde in 
Hebreeus vir seën.  Een woord verwys 
na die positiewe gevolge van ons 
regverdige dade.  M.a.w. ons maai 
positiewe dinge wanneer ons  regverdig 
saai.  Die ander woord verwys na God 

se ingryping, totaal onafhanklik van ons 
belegging in die situasie.  Eenvoudig gestel, God se wil heers in ons lewens. 

Dit is die tweede woord wat hier gebruik word.  Hierdie seën is deur Jakob vir Josef gegee 
vir geen ander rede as dat Jakob Josef liefgehad het nie.  Hy het groter seëninge aan 
Josef gegee as aan enige van sy ander seuns.  Omdat daardie seëninge wat deur Jakob 
gespreek is die Wil van die Vader was, het hulle krag gedra.  God het veroorsaak dat die 
twee stamme wat uit Josef gekom het dramaties toeneem in getalle terwyl hulle in die 
woestyn was.  Die nasie as geheel het nie gegroei nie, maar hierdie twee stamme het, 
omdat die seën hulle agternagejaag het. 

Roep uit na God vir Sy seën op jou baarmoeder.  Die omstandighede rondom jou maak 
net so min saak soos Israel se daaropvolgende slawerny in Egipte.  Hulle jare van 
dissipline in die woestyn kon nie die stamme se groei keer nie. 

Doen 'n beroep op die Krag van God en die Herderhart van God, en vra Hom om ‘n seën 
van lewenskragtige vrugbaarheid op jou baarmoeder uit te stort.  As God dit besluit, kan 
geen werk van die vyand dit ongedaan maak nie, en geen omstandighede dit verhoed nie.

________________________________________________________________________
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SIMSON

Rigt. 13:7  “Maar Hy het vir my gesê:  ‘Kyk, jy sal swanger word en ‘n seun baar; drink dan 
nou geen wyn of sterk  drank nie, en eet niks wat onrein is nie;  want die seun sal ‘n 
Nasireër van God wees van die moederskoot af tot die dag van sy dood toe.’ ”

Ef. 5:18-20  “Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die 
Gees vervul.  Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; sing en 
psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank 
in die Naam van onse Here Jesus Christus.” 

Die engel het hierdie instruksies aan 'n onvrugbare vrou gegee.  Hy het nie net 
aangekondig dat sy 'n seun, Simson, sou hê nie, maar hy het haar ook ingelig dat dit geen 
gewone seun sou wees nie. 

Hierdie kind sou gevul wees met die Gees vanaf die oomblik van bevrugting.  Die 
Efesiërs-gedeelte trek 'n parallel tussen die werk van die Gees en die stimulasie van wyn. 
Vir 'n Nasireër, het die moeder nodig gehad om haar van sekere voedsel en wyn te 
weerhou. 

Ons kan verder gaan deur die baarmoeder voor te berei met die blydskap van die Here.  
Daar is  talle stories van vroue wat ‘n kind aanneem en dan dadelik daarna swanger raak, 
nadat sy vir jare onsuksesvol was.  Dokters het gevind dat hartseer, frustrasie, 
desperaatheid, droefheid en verwante emosies 'n vrou se vermoë om swanger te raak, 
onderdruk.  Blydskap versterk dit.  Met die aanneming het die vreugde om uiteindelik 'n 
kind in haar arms vas te hou, die emosionele vrystelling gebring wat nodig is vir die vrou 
om swanger te word. 

Vra die Here om jou oë te gee om Sy Vingerafdrukke op al die groot en klein dingetjies 
van elke dag raak te sien.  Terwyl jou hartsbegeerte na 'n kind mag wees, moenie toelaat 
dat die wagtydperk tevergeefs verbygaan nie.  God is teenwoordig in jou lewe.  Soos jy Sy 
liefdesgeskenke aan jou sien en hulle vier, stel dit die vreugde van die Here in jou lewe vry 
en verander letterlik die biologiese omgewing van jou baarmoeder. 

Behalwe dit, om God te geniet is net eenvoudig reg!

________________________________________________________________________

Ps. 138:7-8  “As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u 
hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.  Die Here sal dit vir my 
voleindig!  U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid:  laat nie vaar die werke van u 
hande nie!”

15



Dink aan ‘n getallelyn vanaf minus 100, verby nul tot by plus  100.  Aan die negatiewe kant 
van die skaal probeer die duiwel ons seermaak.  By nul red God ons van die aanvalle van 
die duiwel.  Nadat jy die voorwerp van die duiwel se toorn was, voel nul wonderlik.

Maar dit is nie die einde van die verhaal nie.  God bewaar ons lewens van die duiwel se 
vernietigende aanvalle sodat Hy Sy plan in jou lewe in werking kan stel. 

Hy het 'n doel met die wyse waarop 
hy jou ontwerp het.  Jy is die produk 
van God se bekwame werk.  Hy hou 
van Sy oorspronklike plan, ongeag 
wat jy intussen met jou lewe gedoen 
het.  En Hy begeer steeds om Sy 
plan vir jou in vervulling te sien, 
selfs meer as wat jy dit begeer. 

B e g i n d u s m e t ' n p a a r 
proklamasies.  Dink aan jou en jou 
lewensmaat se lewe, vanaf 
bevrugting tot vandag, en herinner 
die duiwel aan elke enkele keer 
wat hy probeer het om een van 
julle te vernietig en onsuksesvol 
was.  Herinner hom aan al die 
maniere waarop God julle beskerm 
het.  Gaan dan verder as die verdedigende houding en vertel 
die duiwel van meer as 'n honderd goeie dinge wat God vir elkeen van julle gedoen het, 
wat Sy liefde en Sy verbintenis aan jou wandel in heerskappy, bewys. 

Nadat jy hierdie twee lyste van bewyse in die hemele aangebied het, verkondig dat God 
nie klaar is  met Sy werk nie.  Die feit dat jy lewe, beteken dat God nog onafgehandelde 
planne vir jou het en dat Hy in vennootskap met jou staan om dié planne te vervul. Manne, 
seën dan jou vrou se baarmoeder met lewe, as deel van God se vervullende plan vir jul 
huwelik.

________________________________________________________________________

Ps. 145:14-16  “Die Here ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat neergeboë is.  
Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd.  U maak u hand oop 
en versadig alles wat lewe met welbehae.” 

Spr. 13:12  “’n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar ‘n wens wat bewaarheid word, is 
‘n lewensboom.”
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Daar blyk ‘n direkte verband tussen 'n vrou se vrugbaarheid en haar gevoel om in 
vervulling te wees.  'n Groot aantal sogenaamde onvrugbare vroue het swanger geword 
kort ná die aanneming van 'n kind.  Die frustrasie, veroorsaak deur die begeerte na 'n kind, 
het eintlik die baarmoeder gesluit, terwyl die vreugde van die ontvangs en versorging van 
die aangenome kind die moederskoot geopen het. 

Die begeerte na 'n kind is  God-gegewe, wonderlik en nie bedoel om maklik stilgemaak te 
word nie.  Wanneer 'n paartjie glo dat God kinders vir hulle beplan, behoort hulle moeite te 
doen vir daardie geskenk op 'n deurlopende basis.  Tog, wanneer ‘n mens ‘n doel najaag 
net om maand na maand teleurstelling te ervaar, kan dit groot emosionele droefheid en 
opgehoopte seer veroorsaak. 

Deel van die oplossing is om vervulling in die ander dele van haar lewe te vind.  'n Vrou is 
meer as 'n mamma.  Sy is  'n vrou vir haar man, 'n hulpmaat, 'n lid van die Koninklike 
Priesterdom, 'n ambassadeur van versoening, 'n deel van die Bruid van Christus, 'n houer 
gevul met unieke en waardevolle salwing van die Heilige Gees, 'n vriendin, 'n dogter, 'n 
meesterstuk van God se kreatiwiteit.  In al hierdie rolle en nog vele meer is  daar ruimte vir 
groot vervulling.  En in elkeen van hierdie is daar lesse te leer wat die vrou 'n meer 
geskoolde moeder maak vir wanneer haar tyd aanbreek. 

Vra die Here om vir julle, as paartjie, die areas te wys wat Hy ontwerp het vir die vrou om 
nou vervulling in te vind.  Die man moet begin om daardie pogings in gebed toe te vou en 
God te vra dat Sy seën na én deur sy vrou sal vloei in daardie areas.  Hy moet probeer om 
haar in die natuurlike en in die geestelike realms in ‘n posisie te plaas om groot vervulling 
in al die begeertes, wat reeds in haar siel woonagtig is, te ervaar. 

Die vrou se doel is om openlik te soek na die Vinger van God in haar lewe, en om Sy 
teenwoordigheid in en deur haar 'n saak van groot feesviering te maak.  Moenie net 
waarneem dat goeie dinge tydens jou dag gebeur het nie. 

Gebruik elke dag die tyd rondom aandete en die res van die aand om entoesiasties te vier 
wat God gedoen het en nog steeds doen.  As jy jou siel, gees en liggaam met die 
blydskap van die Here spoel, berei dit jou baarmoeder voor om die saad van lewe op ‘n 
gesonde manier te ontvang. 

________________________________________________________________________

Ps. 147:2-5  “Die Here bou Jerusalem op; Hy versamel van Israel die wat verdryf is.  Hy 
genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.  Hy bepaal die getal van 
die sterre; Hy gee hulle almal name.  Onse Here is groot en ryk aan krag; sy verstand is 
oneindig.”

Al ons tegnologie het ons nog nie in staat gestel om ‘n kaart van die hemele te teken nie.  
Daar is baie inligting op ons rekenaars omtrent sterre, maar ons is  eenvoudig net nie in 
staat om ‘n kaart te teken en al die sterre in selfs een sterrestelsel, of meer, te noem nie.  
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Dit is dan so 'n vertroosting om te sien hoe God hierdie bewys van Sy grootheid as 
maatstaf vir Sy krag en Sy vermoë om te genees, gebruik. 

GEBED:
Vader, ek nooi U om U oneindige krag en deernis uit te oefen op al die kwessies  wat 
verband hou met my baarmoeder.  Genees die wonde in my hart en verbind dan die 
wonde in die moederskoot.  

Of die probleem demonies of biologies is, U krag is veel groter as die probleem.  Soos U 
elke ster by die naam ken, so ken U ook die wortels van die kwessies hier. 

Soos U die sterre tot stand gespreek het deur U Woord, kan U ook genesing en lewe in 
my liggaam en siel spreek.

AMEN!

Ps. 57:3-4  “Ek roep God, die Allerhoogste, aan, 
God wat dit vir my voleindig.  Hy sal uit die hemel 
stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my 
smaadheid aandoen.  Sela.  God sal sy 
goedertierheid en sy trou stuur.”

Ons grootste geestel ike outor i te i t lê in 
onderdanigheid.  Skrif is duidelik dat God die 
moederskoot open en sluit.  Net soos die 
beeïndiging van ‘n ongewenste swangerskap deur 
aborsie verkeerd is, is dit verkeerd om bevrugting 
te eis wanneer dit nie God se Wil of Sy tyd is nie.  
Wanneer God die baarmoeder vir 'n seisoen of 'n 
leeftyd sluit, is dit nie wispelturige, kwaadwillige 
optrede nie.  Dit is deel van Sy Meestersplan vir 
ons beswil. 

Wanneer ons ons aan Hom onderwerp en Hom nooi om Sy Doel in ons te vervul, kan ons 
uitroep na Hom vir beskerming.  Onderwerp dus jou baarmoeder en jou tyd vir bevrugting 
aan God.  Nooi Hom om dít wat die heel beste vir jou is te doen.  Vra Hom dan om bevel 
te gee vir ‘n grootskaalse aanval van Hemelse engele teen alle onheil wat bevrugting 
verhinder.  As bevrugting vertraag word, laat dit slegs wees omdat dit die Wil van 'n Heilige 
God is, en nie omdat die duiwel 'n invloed op jou baarmoeder het nie. 

Beweeg dan verby geestelike oorlogvoering en vra die Here om jou te seën met Sy liefde 
en Sy getrouheid.  Dit kan emosioneel moeilik wees om in totale onderworpenheid aan 
God se Wil te kom, veral wanneer Sy Wil teen ons wil is, en die ergste van alles - wanneer 
ons nie eens weet wat Sy Wil is  nie.  Ons onderwerp ons dus as  'n wilsdaad, en nie as 'n 
daad van emosionele vrede nie. 
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Nadat jy jou onderwerp het, vra die Here om jou emosies te bedek met Sy liefde en 
getrouheid, om jou vrede en vertroue te herstel na die vlak waar dit was.  Vra Hom om jou 
'n groter gevoel van welstand te gee, as  gevolg van Sy teenwoordigheid in jou gees, as 
wat jy in jou siel sou gehad het as jy reeds ‘n kind in jou arms gehad het. 

________________________________________________________________________

Psalm 141:1-2  “Here, ek  roep U aan; kom tog gou na my toe; luister na my stem as ek U 
aanroep.  Laat my gebed soos reukwerk/aroma voor u aangesig staan, die opheffing van 
my hande soos die aandoffer.”

Verbeel jou:  jy is in die dokter se kantoor en hy is op die punt om ‘n pynlike prosedure te 
doen.  Jy is gespanne en berei jouself voor op die pyn.  Die dokter sien hoe gespanne jy is 
en sê jy kan ontspan, want hoe meer gespanne jy is, hoe pynliker sal die proses wees.  Jy 
probeer om te ontspan, maar dit is irrasioneel vir jou bewuste verstand om vir jou 
onderbewussyn te vertel om alle verdediging te laat vaar op die juiste oomblik dat die pyn 
sal begin.  Jy probeer, maar dit is gewoonlik 'n swak poging. 

Ons vind dieselfde sindroom in ons siel:  die begeerte na kinders  is intens; ons bid dus 
intens.  Die spanning word baie vinnig angs en elke maand deurdrenk met die hangende 
teleurstelling van, weer eens, geen bevrugting. Hierdie emosionele spanning verminder 
die kanse op bevrugting op ‘n direkte en chemiese wyse. Die doel is dus  om emosioneel te 
"ontspan" terwyl jy worstel met een van die grootste probleme in die lewe.  En jy sal God 
se hulp nodig hê om dit te doen.  Dít is waarvan hierdie vers praat.

Daar was duidelik 'n gevoel van dringendheid. Hy wou vinnig 'n antwoord hê. Daar was 
ook angstigheid oor die vraag of God gaan luister na sy uitroep, of selfs hierop sou 
reageer. So in die lig van daardie emosionele intensiteit, het hy God gevra het om sy 
gebed soos wierook te maak as 'n teenmiddel vir die angs wat uit die intensiteit van sy 
emosies ontstaan het.

Die rook en reuk van wierook is  sag. Mens kan nie die rook dwing om ‘n spesifieke 
patroon te volg nie. Jy kan dit nie aanjaag nie. Dit is nie geweldadig, hard, intens of 
ontwrigend nie.  Tog is dit indringend, kragtig, onafwendbaar en doeltreffend. 

Die Hebreeuse woord vir "gebed" is 'n breë term wat alle vorme van kommunikasie met 
God insluit. Dit strek veel verder as slegs petisie. Ek stel voor dat vir een maand die 
moeder/vrou slegs lof aan die Here moet bied.  Laat haar gees versadig word met die 
goedheid van God en die onophoudelike blydskap van die Here vir 'n maand soos wat sy 
heerlikheid/glorie stories met andere deel en saam met die Here Sy eindelose 
goedertierenheid vier.

Gedurende dieselfde maand, moet die man al die bidwerk doen insluitende petisies, 
oorlogvoering en enigiets anders wat intens is. En een van sy mees gereelde petisies 
moet wees dat sy vrou se gebedslewe sal verander van ‘n intense stryd tot die soet passie 
van lof.
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Hos. 11:8-9  “… my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is my medelyde opgewek.  Ek sal 
my toorngloed nie laat geld nie, Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie; want Ek is God 
en nie ‘n mens nie, die Heilige in jou midde.  En Ek sal nie kom in grimmigheid nie.”

Baie maal in ons geestelike oorlogvoering, pleit ons 'n wetlike saak voor God. Daar is 
demoniese aktiwiteite in ons  lewens as gevolg van sonde, rebellie en ongeregtigheid van 
ons eie of van ons voorvaders. Ons bely dit wat verkeerd is en ons ontvang reiniging. Dit 
ontmagtig die demone. Juis daarom het ons 'n wettige reg om hulle te beveel om ons te 
verlaat.

Terwyl dit is goed, reg en behoorlik is, moet ons die kuns bemeester om op die Bloed 
Verbond wat ons met Y’shua (Jesus) het te staan. Daar is  'n hoër pleidooi. Ons kan die 
wetlike aspekte oorbrug en direk aan die Hart van God appelleer.  Dit is wat die profeet 
hier doen.

God erken dat Sy Heiligheid bo enigiets is  wat ons kan bereik. Ons belydenisse is nietig.  
Ons is so gewoond aan die sonde dat ons nie eers die dinge wat aangespreek moet word, 
herken om dit te bely nie. Wanneer Hy Sy Heiligheid oor ons lewens bring, is  die enigste 
behoorlike resultaat vir Hom om na ons toe te kom in toorn.

Maar dan stel God self die argument wat Sy intense Heiligheid balanseer en dit is Sy 
oorweldigende medelye.

Dus as jy bedroef was oor onvrugbaarheid of dood in jou moederskoot, maak al die 
besonderhede van daardie hartseer aan God bekend, bring dit na Hom toe. Vertel Hom 
van jou hoop en drome.  Herinner Hom aan die pynlike gebeurtenisse en die wonde in jou 
siel. Deel jou vrese en selfs jou onvolmaakthede - jou onheiligheid - met Hom. 

Roep hierna uit na God om Sy Hart te verander en vir Sy deernis om opgewek te word 
sodat Hy lewe, Heiligheid en veiligheid in jou moederskoot sal spreek.	  Daar is geen krag 
van die duiwel wat kan staan teen die deernis van God in enige vorm nie.	  Roep dit na 
vore.

Hos. 2:13-14  “Daarom, kyk, Ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart 
spreek.  Dan sal Ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot ‘n deur van 
hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug…” 

Die dal van Agor was die plek waar Agan en sy gesin gestenig was nadat sy sonde in 
Jerigo veroorsaak het dat Israel se weermag verslaan was en 36 soldate gesneuwel 
het. Die woord "Agor" beteken moeilikheid of versteuring.  Hierdie vallei was vir ewig in 
Israel geassosieer met sonde, skaamte, oordeel, dood en vernietiging.

Net so kan onvrugbaarheid en dood in die baarmoeder die oorsaak van diep emosionele 
onrus in 'n familie wees. By tye kan ons die oorsaak naspoor na 'n ongeregtigheid in ‘n 
vorige generasie, wat aangespreek kan word. 
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Ander kere is  daar sonde in die huidige generasie,waarvan ook verlossing  verkry kan 
word. Sommige tye is daar identifiseerbare biologiese probleme wat behandel moet word.  
En party maal kan ons net wys na die soewereiniteit van God.

Ongeag van die oorsaak, bekend of onbekend, die verlies van 'n kind in die baarmoeder 
veroorsaak angs.

Dit kan veroorsaak dat ons terugval in 'n verdedigende houding, dat ons sukkel om die 
naderende vingers van vrees weg te stoot terwyl ons bid vir beskerming en pleit vir 'n 
normale swangerskap.

God het 'n hoër standaard. Hy wil jou by die punt van die emosionele probleme en 
onsekerheid ontmoet en dit omkeer in 'n plek van hoop, vreugde en oorvloed. ‘n Miskraam 
veroorsaak vrees vir ‘n abnormale swangerskap, totdat die teendeel bewys word as jy jou 
normale gesonde baba in jou arms vashou.

Hierdie vers spreek die leuen aan. Vra die Here om die vrees met wortel en tak uit te 
roei. Vra Hom om aan jou die jong vrou se lewende afwagting van die swangerskap te 
herstel. Vra Hom om jou blydskap so te herstel dat dit sal wees soos 'n moeder wat nog 
nooit verlies geken het nie. 

In daardie spesifieke eensame, woestyn plek in jou siel, nooi Hom in om ‘n wonderwerk 
van genesing te doen sodat die nuwe lewe na jou moederskoot sal kom, en dat dit 
toegedraai en gedoop sal wees in gesalfde hoop en buitensporig liedere van vreugde.

Die God van die lewe kan dit doen. Boonop, Hy wil dit doen.

Hos. 2:17-18  “Verder sluit Ek  dié dag vir hulle ‘n verbond met die wilde diere van die veld 
en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde;  ja, boog en swaard 
en oorlog sal Ek  verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus.  En Ek sal My 
met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in 
goedertierenheid en in ontferming.”

1 Tim. 2:15  “Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde 
en heiligmaking, met ingetoënheid.”

'n Christen vroedvrou wat baie ander vroedvroue opgelei het eenkeer gesê dat Christen-
vroue tien keer meer geneig is  om probleme te ondervind in kindergeboorte as nie-
Christene. Dit moet as geen verrassing vir ons kom nie. Elke kind wat vanuit Goddelike 
saad gebore word, bring 'n pakket van generasie seëninge in die wêreld asook die 
moontlikheid om groot skade aan die koninkryk van die duisternis  te veroorsaak. Juis 
daarom beveg Satan ons oor die kwessie.

In hierdie gedeelte, praat die profeet Hosea van 'n tyd wanneer die heiligheid van die 
mens se verhouding met die diere herstel sal word. 
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Dit sal ons laat terugkeer na die status van die Tuin waar daar geen konflik tussen mens 
en dier was nie. Die mens het geheers en die diere was onderdanig hieraan. In die 
toekoms, sal God die heerskappy oor die natuur herstel deur die stigting van 'n nuwe 
verbond.

So ook is die oorlog in die baarmoeder 'n afwyking sedert die val van die mens.  Dit is nie 
God se oorspronklike ontwerp nie.  God se ontwerp is vir die moederskoot om 'n 
Heiligdom te wees waar dit nie nodig is om oorlog te voer nie. Dus as  jou moederskoot 'n 
plek van oorlog in die verlede was, roep die Nuwe Verbond aan wat jy as ‘n gelowige 
het. Vra God om die boog, die swaard en oorlog van jou moederskoot te verwyder. Vra 
Hom daarna om dit te verander in 'n Heiligdom waar geregtigheid, liefde en deernis sal 
seёvier.

Joël 2:25-26  “En Ek sal julle 
v e r g o e d d i e j a r e w a t d i e 
treksprinkaan, die voetganger, die 
kaalvreter en die afknyper verslind 
het – my groot leërmag wat Ek teen 
julle gestuur het.  Dan sal julle 
oorvloedig eet en versadig wees en 
die Naam van die Here julle God 
prys wat wonderbaar met julle 
gehandel het, en my volk  sal in 
ewigheid nie beskaamd staan nie.” 

Vir ons, is die verlies  van 'n kind of 
die verlies van 'n jaar waartydens 
ons nie swanger word nie, ' n 
onherstelbare verlies. Daar is niks 
wat ons kan doen om tyd te vervang 
sodra dit deur ons vingers gegly het nie. ‘n Ander kind wat na 'n miskraam gebore word 
vervang nie 'n kind wat vroeër as  wat ons verwag het geneem is om met die Here te wees 
nie. Elke kind het sy eie plek.

'n Tweede, meer ernstige, probleem is die verlies van ons verhouding met God as tragedie 
ons op so ‘n teer area tref. Ons word dan soos Job wat geworstel het met die tweespalt 
tussen sy geloof en sy emosies. Aan die een kant, het hy sy geloof uitgeroep in God deur 
die onsterflike kreet, "Hoewel Hy my ombring, nogtans sal ek op Hom vertrou" (Job 13:15).  
Aan die ander kant, spandeer Job hoofstukke 26 tot 31 deur te protesteer dat dit geen sin 
maak wat God aan hom doen nie. Sy emosies was ten volle in rebellie teen sy geloof.

God se belofte aan Israel was nie net herstel van die finansies wat verlore gegaan het oor 
die jare  wat verby was nie, maar dit was ook 'n herstel van die emosionele intimiteit en 
sekuriteit in Hom. Hy sou hulle wonderbaarlik herstel. En hierdie proses  sou veroorsaak 
het dat Israel weer 'n emosionele reaksie van lof ervaar, tesame met die vertroue dat hulle 
nooit beskaamd hoef te wees nie.
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Hou dus aan om vir God te vra om jou moederskoot te Heilig en om dit voor te berei om 'n 
plek van Heiligdom te word vir die meesterstuk wat Hy sal skep in daardie spesiale 
plek. Maar vra Hom ook om jou emosies te genees  deur die proses van kinders-baar in 
die bonatuurlike te baai.  Vra Hom spesifiek om die gaping te oorbrug tussen wat jou 
verstand glo is ware teologie en wat jou emosies  voel oor Hom. Vra Hom om jou tot 
oorlopens toe te vul met emosionele vrede, vreugde en afwagting vir dit wat Hy in stoor 
het vir jou.

Jes. 26:3, 12  “U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou 
op U. Here, U sal vir ons vrede beskik, want U het ook al ons werk vir ons volbring.”

'n Paartjie wat vriende van my is, 
het onlangs voorberei om ‘n 
bedieningsgroep na Israel te 
lei. Fondse het nie gekom soos 
wat verwag was nie.  Daar was 'n 
beroep vir fondse uit elke 
moontlike bron. Ek het ernstig 
oorweeg om vir hulle geld te 
stuur, maar ek het in my gees 
ervaar om dit nie te doen nie. 

Met die aanbreek van die laaste 
dag, was daar genoeg fondse vir 
slegs die vrou om te gaan maar 
nie die man nie.  Voor die vrou 
begin reis het, was daar 'n 
aantal dinge wat plaasgevind 
het wat dit baie duidelik gemaak 

het dat God die man beskerm en weerhou het om te gaan omdat daar 
dinge was wat hy nodig gehad het om te voltooi in die VSA gedurende dieselfe tydperk.

Ek het eendag aansoek gedoen vir 'n werk as hoof van onderhoud vir 'n militêre basis wat 
uitgekontrakteer het aan 'n burgerlike maatskappy. Die plaaslike baas wou my aanstel en 
ek wou die werk hê, maar toe die korporatiewe hoof van buite kom, het hy iemand anders 
aangestel.  Ek was verpletter. Kort daarna het die hele basis oorspoel onder twee voet 
modder en die droom werk het ontaard in 'n nagmerrie. Ek was so dankbaar dat God my 
weerhou het om die werk te kry.

Paulus het op 'n sendingreis vertrek en wou na die ooste reis. Elke keer wanneer hy 
probeer om regs te beweeg het God hom geblokkeer totdat hy in Philippi beland het waar 
hy een van sy gunsteling kerke gevestig het.

Om herhaaldelik nie swanger te word nie kan teleurstelling en verontrusting op 'n 
deurlopende basis meebring.
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Spandeer 'n aand as 'n egpaar en hersien al die geslote deure in jul lewens wat 
kortstondige punte van hartseer was, maar wat uiteindelik punte van groot blydskap 
geword het.

Loof die Here met 20/20 visie agterna vir Sy groot wysheid om jou dinge te gee, selfs 
wanneer dit nie joune was nie.

Dan, in geloof prys die Here vir Sy perfekte tydsberekening in die konsepsie van jou 
kinders.  Seën jou moederskoot en jul siele met God se volmaakte vrede.

2 Thes. 2:16-17 “En mag onse Here Jesus Christus self en onse God en Vader, wat ons 
liefgehad het en ‘n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en 
julle versterk in alle goeie woorde en werke!”

Een van die basiese beginsels van voortplanting is  dat die natuur na sy soort 
herproduseer. Hoenders produseer nie mossies nie, hulle produseer hoenders.

Ons herproduseer ook na ons soort. Elke kind is 'n samesmelting van die ouers se fisiese, 
emosionele en geestelike eienskappe. Een van die belangrike punte van troos en 
bemoediging is die feit dat God kan en dat Hy wel trek vanuit ons generasie lyne en nie 
slegs van ons ouers se geslag nie.

Soos jy kan sien uit die konings van Juda het God gereeld ‘n Goddelike kind vanuit 
goddelose ouers voortgebring, omdat God kon trek op die Dawidiese salwing in die familie 
lyn wat verder as die erfenis van die ouers gestrek het.

Terwyl God die vryheid het in die ontwerp van ons kinders, het ons geen waarborg dat 
God ons karakter-swakhede sal oorsien en ons 'n kind sal gee wat meer Goddelik is as 
wat ons verdien nie.

Daarom betaam dit ons om aandag te skenk aan ons eie lewens om ons kinders met die 
beste moontlike erfenis te voorsien. Trouens, een van die vele redes waarom God 
konsepsie kan vertraag is sodat ons in karakter kan groei.

Wanneer 'n vrou elke maand angs gevolg deur teleurstelling en woede ervaar, word 
chemikalieë deur hierdie emosies afgeskei wat afbreuk aan die proses van konsepsie 
doen.

In teenstelling hiermee, wanneer 'n egpaar uit die Hand van God "ewige bemoediging en 
goeie hoop" kan ontvang, sal dit hulle beskouing van die omstandighede wat buite hul 
beheer is, verander.

Dit sal spesifiek "jou hart aanmoedig en jou versterk in elke goeie daad en woord."  Dit is 
so belangrik as gevolg van die impak wat 'n moeder se emosies het op die kind in die 
moederskoot. Wanneer daar onverwagse krisisse tydens 'n swangerskap is en die moeder 
reageer sterk en negatief daarop, kan dit die kind se siel kneus.
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Soms, probeer God in Sy wysheid en genade die “moeder-in-wording” voor berei. Hy is 
besig om toe te laat dat die moeder die kuns van loop in hoop, ongeag van 
omstandighede, kan bemeester sodat hierdie deel van Sy Goddelike erfenis  oorgedra kan 
word aan die kind in die moederskoot.

So dank God vir Sy wysheid.	  Onderwerp jouself weer aan Sy volmaakte plan vir jou lewe.	  	  
Vra Hom om jou wys hoe om goeie hoop en aanmoediging uit Sy Hand te ontvang selfs 
terwyl jy nie die kind wat jy wil hê, op jou tydsberekening wat jy verkies, ontvang nie.
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‘n petisie om ouers te word
Vader, ons  benader vandag u Troon van Genade met vrymoedigheid in die Naam van U 
Seun, Y'shua4 (Jesus) die Messias. U opdrag aan ons is om ons behoeftes en petisies 
voor  U te bring met ons gebede en dit is wat ons vandag doen.

Fil. 4:6   “Wees oor niks besorg 
nie, maar laat julle begeertes in 
alles deur gebed en smeking met 
danksegging bekend word by 
God.”

Vader, dit is ons begeerte om die 
Eers te Seёn (Gen1:28) te 
gehoorsaam deur vrugbaar te 
wees en te vermeerder deur 
kinders te baar. Here, ons dank U 
dat daar nie so iets soos toeval in 
ons lewens as U kinders is 
nie. Soos wat hierdie begeerte in 
ons harte ontkiem, Vader, glo ons 
dat dit is omdat U dit daar 
geplaas het.   Dankie dat U oor 
ons weë elke dag waak en dat U 
e lke dag van ons lewens 
uitgemeet het.

Here, ons kom voor U vandag om ‘n verbond saam met U te sluit vir ons ongebore 
kinders.  Here, voordat ons hulle al ontvang het, wil ons  verklaar dat hulle U kinders in die 
eerste plek is en dat ons net bewaarders van hulle is totdat  hulle groot word in hul eie reg.

Ons erken U as die Ware Gewer van lewe. Dit is U wat hulle in hul moedersskoot 
vorm. Ons weet, Here, dat voordat hulle gebore is, U hulle alreeds ken.

Vader, ons kom vandag om die seisoen van kinders hê oor ons lewens te verklaar en nooi 
U, Vader van alle skepping, om U kinders  in ons huis te bring. Ons bied onsself as  U 
diensknegte aan en verklaar onsself bereid om kinders in hierdie huis te hê. Ons 
verwelkom hulle en reik 'n uitnodiging in die gees uit vir hulle om te kom.

Ons nooi U Heilige Gees om oor ons  te kom soos wat ons bymekaar kom as man en vrou 
en om aan ons ‘n kind te skenk wanneer dit U wil is.

Ons wy ons kinders aan U, onse God, Vader, Seun en Heilige Gees.
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Ons petisie vir ons as ouers is dat U Gees ons sal lei in alle wysheid en ons sal leer hoe 
om die kinders wat U aan ons toevertrou groot te maak. Here, laat hulle U liefde en krag 
sien asook wie U in ons is.

Ons bid dat U Gees op hulle sal rus  van die oomblik dat ons swanger word en dat hulle U 
sal ken van daardie eerste dag af.  Laat elke dag van hul lewens aan U Naam eer, lof en 
glorie bring.

Vader, ons petisie dat U ons in staat sal stel om ons huis te vul met die liefde, koestering, 
dissipline, stabiliteit en identiteit wat hulle nodig het.  In alle aspekte, fisies, emosioneel en 
geestelik, laat daar 'n oorvloed in ons huis wees waarbinne ons kinders grootgemaak en 
volwasse kan word.

Here, ek wil ook petisie vir ons huwelik en die onvermydelike veranderinge wat kinders 
aan ons verhouding sal bring. Ek petisie dat U ons duidelike onderskeiding sal gee en ons 
sal help om altyd ons behoeftes  aan mekaar te kommunikeer, dit te verstaan en 
daarteenoor op te tree met liefde, respek en sagmoedigheid teenoor mekaar.  Laat dit ons 
sterker en nader aan mekaar bring. Verryk ons  liefde vir mekaar en vir U.  Gee ons krag 
en geduld wanneer ons moeg en oorlaai is.  Gee vir ons rus wanneer ons dit nodig het, 
Vader.  Ek petisie dat U ons  sal omring met die ondersteuningsnetwerk wat ons sal nodig 
he en bring mense rondom ons wat vir ons liefde en ondersteuning sal bied.

Vader ek bring ________(vrou) voor U. Ek petisie en bid oor haar liggaam en alles wat sy 
sal deurmaak tydens die swangerskap en die geboorte van die kind. Ek petisie vir moed, 
krag en genade.  Ek bid dat 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor haar sal kom van 
die dag wat ons swanger word totdat die baba gebore word.

Vader, ek bid dat U addisionele engele sal ontbied om haar te beskerm en te versterk 
gedurende hierdie tyd. Heilige Gees, ek vra dat U haar sal vertroos, sal bedien en dat sy 
altyd sal weet dat U by haar is.

Vader, ek petisie vir myself ____________(man). Ek vra dat U U woord in my mond sal 
plaas vir my kinders, om vir hulle te bid en oor hulle te profeteer. Ek petisie dat U my sal 
salf om hulle volgens U wysheid en liefde te dissiplineer. Gee my onderskeidingsvermoё 
en insig en krag om vir hulle lief te wees soos 'n vader behoort te doen en soos wat U my 
liefhet.

Here, ons wil verbond sluit met U vir ons kinders. Laat hulle kinders  wees van vreugde, 
manne en vroue wat God ken en liefhet, wat gevul is met krag wysheid, geloof en moed.
Maak ons wyse ouers met goeie oordeelsvermoё. Gee vir ons oë om te sien en ore om U 
stem te hoor aangaande ons kinders.

Maak ons harte teer teenoor U en leer ons deur U eie Hand hoe om hulle groot te maak.  
Ons gee hulle oor aan U, nog voordat U hulle aan ons toevertrou.

Ons verklaar dat ons nie in staat is  om dit sonder U te doen nie en so ook ons nood en 
afhanklikheid van U, Vader.
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Ons petisie hierdie hele gebed in Y’shua se Naam!

Ons loof U, Yahweh, God van Abraham, Isak en Jakob! U is 'n God van geslagte! U is 
goed!  U genade en goedertierenheid is  vir ewig, U getrouheid en waarheid bly staan vir 
alle generasies - U getrouheid duur van geslag tot geslag!

Ps. 100:5  “Want die Here is goed; sy goedertienheid is tot in ewigheid, en sy trou van 
geslag tot geslag.”

Ps. 119:90  “U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan.”

Yahweh, barmhartige en genadige God, lankmoedig, oorvloedig in goedertierenheid en 
trou, U bewys U trou tot in die duisendste geslag, vergewe ongeregtigheid, oortreding en 
sonde ...

U reik Uself uit na dié wat in verbond staan met U.

Ex. 34:5  “En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan.  En Hy het die 
Naam van die Here uitgeroep.”
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petisies vir die baba en plasenta

Plasenta as 'n fondament van die lewe
Ons leer uit die Skrif, dat fondamente baie belangrik is. Wanneer mens bou, word ‘n 
fondasie altyd eerste gelê... voordat enige ander struktuur in plek gestel word.

Ps. 11:3  “As die fondamente 
omgegooi word, wat kan die 
regverdige doen?”

E lke p ro j ek , we rks tuk , 
loopbaan, of visie in die lewe 
moet 'n fondasie he waarop 
alle ander "strukture" gebou 
en gevestig word.

Heb. 3:4  “…want elke huis 
word deur iemand gebou, 
maar Hy wat alle dinge 
gebou het, is God.”

God het fondasie vaslegging as Sy verpligte beginsel in die skepping bewerkstellig. Daar 
is  'n fondasie wat konsepsie voorafgaan ... die huweliksverbond tussen' n man en 'n vrou.	  	  
Op hierdie verbonds fondament, volg die gehoorsaamheid aan  God se Woord om "uit te 
gaan en te vermeerder".

Voor bevrugting kan plaasvind, moet daar ‘n baie belangrike fondament binne die 
baarmoeder opgerig word.  Die plasenta is  die fondasie wat bewys dat bevrugting 
plaasgevind het.  Dit is  die oorsprong, die fondament van enige mens wat in die 
moederskoot gevorm word.

Die plasenta is  deur God vasgestel as die fondament van die kind vir die tydperk van sy 
verblyf in die moederskoot. Elke konsepsie, elke nuwe baba wat geskep is, het sy 
eie nuwe en unieke fondasie.  God het besluit dat elke kind sy eie unieke toekoms sal 
hê! Hy sal nie 'n ou plasenta vir 'n nuwe konsepsie gebruik nie.

Matt. 7:24-27  “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek 
vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.  En die reën het geval 
en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, 
en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.  En elkeen wat na hierdie 
woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk  word met ‘n dwase man wat sy huis 
op die sand gebou het.  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.”
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Ons leer 'n baie belangrike beginsel uit hierdie Skrif.  Naamlik, om gehoorsaam te wees 
aan die Woord van God ...om te reageer op die Woord ... om die Woord te doen  ... om die 
Woord van God uit te leef ... alles wat jou stewig sal vestig en verseker van God se 
beskerming.  Jy word deur God gebruik om Sy Koninkryk hier op aarde aan te vul.

Wanneer jou huwelik gebaseer is op die rigtinggewing van die Heilige Gees, is jy besig om 
jou lewe op die Rots  ... Y’shua Ha'Maschiach (Jesus Christus) te bou. Die fondasie van 
die plasentas/nageboortes van jou kinders  sal dan ook op Y’shua Ha'Maschiach (Jesus 
Christus) gevestig word.  Wanneer die vyand in die vorm van storms, vloede, wind of reën 
probeer kom, sal hierdie fondament seker wees om te bly staan!

Jes. 28:16  “…daarom, so sê die Here:  ‘Kyk, Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde 
steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie’.”

'n Gesin en 'n huwelik in Sion sal die plasentas/nageboortes van hul ongebore kinders 
deur Yahweh (God) gegrondves hê!

Wat is 'n Plasenta?
'n Plasenta is 'n lewendige entiteit terwyl dit in die baarmoeder is.  Dit is 'n orgaan wat in' n 
swanger vrou ontwikkel as bewys van die feit dat God reeds lewe in die moederskoot 
ingebring het.

Die plasenta is  reeds volledig ontwikkel teen ongeveer die twaalfde week van 
swangerskap. Die stadium van naarheid is  gewoonlik verby by hierdie tyd omdat die 
plasenta suksesvol was om homself te verbind aan die baarmoeder.

Alles wat van die vader en moeder af vloei, kom saam om 'n struktuur of fondasie te vorm 
wat die baba in die moederskoot sal dra en behou. 'n Derm verbind moeder se naelstring 
deur die plasenta na die fetus  se naelstring.  Dit is soos 'n netwerk of 'n skakel. Die fetus  is 
verbind aan die plasenta deur die naelstring.

Wat ons duidelik kan sien is  dat die plasenta 'n fisiese en biologiese struktuur sowel as 'n 
geestelike orgaan is  wat positiewe en negatiewe elemente van beide ouers na die fetus 
kan oordra.

Hierdie lewende orgaan hou die ongebore baba in die inkubasieperiode van ongeveer 
nege maande in die baarmoeder.  Daarom is dit die fondasie vir die draer van lewe vir die 
baba binne die baarmoeder.

Hoe lyk 'n Plasenta?
• Die plasenta is 'n plat ronde orgaan met twee afsonderlike oppervlaktes.
• Die plasenta weeg ongeveer 450 gram of ‘n sesde van die baba se gewig.
• Die naelstring en verskeie membrane is verbonde aan die plasenta.
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Wat is 'n naelstring?
Die naelstring kan tot 50 cm lank 
word en wissel in dikte. ‘n Naelstring 
is geheg aan: 

• Die Moeder oppervlakte,
• H i e r d i e o p p e r v l a k i s 

donkerrooi in kleur en is 
oneweredig in vorm.

• Die Fetus oppervlakte
• Hierdie oppervlak is grys 

van kleur met bloedvate 
wat in verskillende rigtings 
daaroor loop.

Die naelstring bestaan uit:

• Een groot naelstring aar waardeur geoksigineerde (suurstofryke) bloed van die 
plasenta na die baba vloei.

• Twee naelstring slagare waardeur daar ge-deoksigineerde (suurstofarme) bloed 
van die baba na die plasenta vloei.

'n Normale Plasenta
Hierdie plasenta word nie geraak deur enige infeksies, siektes of aanvalle tydens 
swangerskap nie. As sodanig laat dit toe dat die baba veilig gebore word. Die normale 
plasenta kom maklik uit, onmiddellik nadat die baba gebore is.

'n Abnormale Plasenta
Siektes, infeksies, strukturele gebrekkigheid, sowel as geestelike aanvalle van demoniese 
agente kan abnormaliteite in die plasenta veroorsaak. Bose mense kan die plasenta teiken 
en bloeding in vroeë swangerskap, wat kan lei tot miskraam, veroorsaak. Abnormale 
plasentas kan tot gebrekkighede lei wat doodgeboortes, geestelike probleme of epilepsie 
kan veroorsaak.

Funksies van die plasenta
1. Intra-baarmoeder lewens substansie. Die moeder, via die plasenta, voorsien die 

vereistes vir oorlewing.  Alles wat die moeder inneem word deur die plasenta 
gefiltreer vir maklike oordrag aan die ongebore baba sodat dit kan oorleef en groei 
van die een na 'n volgende stadium van swangerskap, tot by geboorte. Die bloed 
wat die moeder onderhou is nie dieselfde bloed wat in die fetus vloei nie.  Die 
skakel tussen die moeder se baarmoeder en die baba is die plasenta.
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2. Voedingsfunksie.  Dit verskaf voedingstowwe in hul eenvoudigste vorm naamlik 
aminosure, glukose, vetsure, vitamiene, minerale, ens. en word in die moeder se 
bloed vir gebruik deur die baba gedra.

3. Beskermende funksie. Die plasenta bied 'n sekere hoeveelheid beskerming aan 
die baba. Dit laat oordraging beskermende teenliggame toe aan die fetus en 
verhoed dat skadelike stowwe soos sekere virusse by die fetus uitkom.

4. Uitskeidingsfunksie.  Afvalstowwe as gevolg van metabolisme asook 
koolstofdioksied word uit die baba se bloedstroom via die moeder se sirkulasie 
uitgeskei.

5. Geestelike funksie. Die plasenta binne of buite die moederskoot speel 'n 
belangrike rol in die geestelike funksies van die ongebore baba en sy 
bestemmingsreis.

Heksery en die plasenta
In vorige studies het ons geleer dat die mens 'n bepaalde verhouding met die aarde 
het. Soos 'n mens gehoorsaam is aan God, is  die aarde toegewys deur God om die mens 
te seën. Die koninkryk van die duisternis  ken ook hierdie beginsel en het dit wat God in 
plek gestel het, gekaap.

Ps. 74:20  “Aanskou die verbond, want die donker plekke van die land is vol wonings van 
geweld.”

Die donker plekke van die land is die plekke waar die agente van die duisternis vir satan 
demoniese altare gebou en opgerig het. Dit is  'n woning van onheilige dade. Mense wat 
betrokke is   by heksery glo dat daar baie krag verkrygbaar is  deur die  bloed ... lewe is in 
die bloed.  As gevolg hiervan, is daar altyd 'n bloedoffer met elke ritueel aan satan.  In 
hierdie rituele word menslike en diere bloed gebruik en soms selfs die bloed van 'n 
plasenta, afhangende van wat die sataniese priester daarmee wil bereik.

Daar is families regoor die wêreld wat vir geslagte betrokke was in heksery. Hulle het 
reeds rituele moorde gepleeg, menslike bloed gedrink en menslike vlees geёet. Hierdie 
sonde het ons lewens deur die plasenta binnegedring, want ons was in hul skoot as 
geestelike sade tydens hul generasie.

Sommige van ons voorouers het selfs in menslike of dierlike bloed gewas om hul 
gewildheid en krag te verkry. Dit is baie belangrik dat al hierdie sondes behoorlik behandel 
word of anders sal daar ernstige gevolge in ons lewens heers.

Vir generasies al gebruik die vyand en sy bose werkers die beginsel van die plasenta as 
die grondslag/fondasie om demoniese beproewings en vloeke oor te dra. Die plasenta is 
die voedingsgebied van elke geslag. Die moederskoot is die draer van elke generasie.

Baie babas  word toegewy aan die voorvaderlike geeste, diergeeste, watergeeste, 
natuurgeeste, en so meer.  Dit is  'n ongoddelike geestelike leefwyse wat baie ergerlik vir 
God is en wat nogsteeds in werking is oor baie individue, gemeenskappe, nasies en 
kontinente.
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Baie Afrika gelowe het tot vandag toe nog ‘n diepleggende geloof in reïnkarnasie. Hulle glo 
dat die dooie persoon nou terugkeer na die aarde in die vorm van 'n pasgebore baba 
sodat hulle voort kan gaan om te doen wat hy / sy begin doen het voordat hy / sy gesterf 
het.

Die lot van onskuldige kinders  is vasgebind aan die dinge wat nie God se heerlikheid 
openbaar nie. God sê ...

Ps. 127:3  “Kyk, seuns is ‘n erfdeel 
van die Here; die vrug van die 
moederskoot is ‘n beloning.”

Ons moet opstaan teen die heksery 
wat al vir geslagte in ons families 
beoefen is!

Die heksery in ons famil ies 
besoedel ons land ... en dit lei tot 
geweld, krisisse, diktatorskap in 
die regering, en dies meer.

Die vrug van heksery in ons 
gesinne veroorsaak dat ons nie 
God se stem hoor en Sy rigting vir 
ons lewens kry nie.  Ons is nie in 
staat om goddelike seine op te 
vang wat innovasie, kreatiwiteit, 
beskawing, verantwoordelikheid, 
deursigtigheid en ontwikkeling tot 
gevolg het nie.

Kyk na die besoedelingsvlakke rondom ons ... ons het uitvinders  van sleg en nie van goed 
geword nie! Ons geestelike gene en bloedlyne moet mee gedeel word ten einde vry te 
wees en tot 'n vrye samelewing te groei, in Yeshua se Naam!

Kommunikasie met die baba deur die plasenta

Luk. 1:42-44  “…en het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê:  Geseënd is jy onder die 
vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot!  En wat het my oorgekom dat die moeder van 
my Here na my toe kom?  Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die 
kindjie in my skoot van vreugde opgespring.”

Hierdie Skrif bewys dat kommunikasie in die baarmoeder kan plaasvind en dat daar 'n 
geestelike verband tussen die ongebore baba en die volwassene is. Dit leer ons ook dat ‘n 
swanger vrou baie versigtig moet wees rondom mense wat sy nie ken of goed mee 
vertroud is nie.

34



Die poort van toegang tot die baba is deur die plasenta.  As jou moeder 'n lid was van die 
sataniese koninkryk en betrokke was in rituele waar menslike vlees geëet en bloed gedrink 
was ... beteken dit dat jy ook deelgeneem het aan hierdie rituele.

Bose praktyke met die plasenta
In sommige areas, wanneer 'n kind gebore word, sal hulle die plasenta hou totdat die kind 
volwasse is, tot 'n sekere ouderdom.

Hulle sal dan 'n ritueel met die bewaarde plasenta uitvoer.  Dit kan gebraai word en die 
hele gesin sal dit dan saam met die kind eet.

Dit lei tot 'n ernstige gees-siel band tussen al die gesinslede. Dit kan ook chaos 
veroorsaak tussen gades wat in hierdie gesin introu en dit kan selfs tot 'n egskeiding lei.

Baie gelowiges vandag besef nie dat hul families hulle nageboortes geёet het nie. Baie 
mense se lewens is ingehok in 'n geestelike gevangenis wat verhinder dat hulle geestelik 
in die dinge van die Here groei.

Sommige ouers was gemanipuleer deur agente van die duisternis om die nageboortes van 
hul kinders te begrawe in 'n vervloekte land, langs die hut van die familie sangoma of 
toordokter.

Hierdie kinders mag aanhou droom van daardie land of van die huise op dieselfde grond 
elke keer as hulle vorentoe wil gaan in die dinge van die Here.

Hulle kan deur drome en stemme teruggeroep word na hul geestelike wortels.  Hulle kan 
selfs  die geklop van die voodoo dromme hoor wat hulle terugroep huis  toe wanneer die 
voorvaders hulle roep om die familie altaar te gaan diens.

Hul plasenta word 'n geestelike magneet wat hulle terug na hulle verlede terugtrek.
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gebed
Vader, ek bring voor U die plasenta in my moederskoot.  Ek vra U Here dat dit 100% 
funksioneel, effektief en doeltreffend sal wees  soos wat U besluit het en dit bepaal het om 
te wees.

Vader, vestig my baba in my moederskoot op die Woord van God.  Laat die krag van die 
openbaring van die Woord van God die oorspong van my plasenta oorneem.

Vader, ons petisie dat die fondament van heksery, afgodery, poligamie en egbreuk in my 
familie vernietig word deur die Stem van die Here.

Ps. 29:5  “Die stem van die Here 
breek seders;  ja, die Here 
verbreek die seders van Líbanon.”

Ons vra U Heilige Gees om 'n 
soektog te doen oor my lewe en 
elke verskuilde agenda van die 
Bose te ontbloot wat ‘n beperking 
vir my huwelik en toekoms inhou.
Ons vra U, Vader ontbloot elke 
bose plan of voorneme van enige 
persoon wat iets het teen my of 
my kinders het wat die plasenta 
as 'n punt van kontak wil gebruik 
en maak hulle teleurgesteld en 
verstrooid in die Naam van 
Y’shua (Jesus)!

Jes. 8:9-10  “Maak geraas , o volke, en – stort inmekaar;  en luister, alle ver plekke van 
die aarde!  Gord julle en – stort inmekaar;  gord julle en – stort inmekaar.  Neem ‘n besluit, 
en dit sal verydel word;  maak ‘n afspraak, en dit sal nie tot stand kom nie;  want God is 
met ons!”

Vader, vernietig elke bose patroon van verwydering van die plasenta in my familiesirkel in 
die Naam van Y’shua (Jesus).

Ons vra U Here om die altare van my pa se familie afgod/e in die Naam van Y’shua 
(Jesus) te verbrand!

Ons verklaar elke druppel bloed en elke weefsel sel van die plasenta losgekoop, in die 
Naam van Y’shua (Jesus).

Ons neem dit uit die kloue van elke heks, sangoma of toordokter.  Ons kanselleer die krag 
van elke ritueel wat op die plasenta gedoen is in Y’shua (Jesus) se Naam!
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Ons vernietig elke geestelike gevangenis wat my weerhou van groei in die dinge van die 
HERE met die Vuur van God!

Ons verklaar 'n egskeiding met elke geestelike man of vrou geheg aan my plasenta in die 
Naam van Y’shua (Jesus). Ons spreek die aarde aan om die plasenta uit te spoeg waar dit 
ookal begrawe is. 

Woud Geeste 

Vader, ons breek enige verbond wat gemaak is tussen enige boom en my plasenta in die 
Naam van Y’shua (Jesus)!  (Sommige families plant bome saam met die plasenta en dan 
is die persoon en die boom geestelik gekoppel.) Ek sny myself los van elke bos/woud 
gees in Y’shua (Jesus) se Naam.

Dier Geeste

In die Naam van Y’shua (Jesus) vernietig ons elke verbond tussen my plasenta en enige 
dier. (As die plasenta aan honde gegee word om te eet, dan sal daar 'n gees van 
onsedelikheid oor die kind heers).

Watergeeste

Vader, waar my plasenta in die waters geplaas is en verbind is tot water geeste, vra ons U 
om asseblief alle bande met hierdie okkultiese magsbasis te sny in Y’shua (Jesus) se 
Naam.

Geeste van die Dooies

In die Naam van Y’shua (Jesus) breek ons elke verbond tussen my plasenta en die 
graf. (Soms is die plasenta in 'n graf begrawe.)

Ons bind elke bose gees wat opgeroep is om my gees te gebruik, in Y’shua (Jesus) se 
Naam.
Ons sny elke plasenta-verbinding af van my plek van geboorte in Y’shua (Jesus) se Naam.

In die Naam van Y’shua (Jesus), neem ons elke seëning terug wat deur manipulasie van 
die plasenta verloor was ... ons neem dit nou terug en in besit!

Gebed vir jou kind se Plasenta
Vader, ons  dank U vir die wonderlike pad van swangerskap wat ek kon loop vir die 
afgelope nege maande.

Baie dankie dat U oor my en my baba gewaak het elke tree van die pad ... elke klein 
stappie van die skepping wat plaasgevind het in my liggaam is  die grootste wonderwerk 
van die lewe!
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Vader, ek bring vandag vir U my plasenta as 'n lewende offer volgens Romeine 12 ...

Rom. 12:1  “Ek  vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul 
liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike 
godsdiens.”

Vader, in die Naam van Y’shua (Jesus), dank ons U vir ons ongebore kind. Ons beskou 
die kind as 'n geskenk van U. Ons kind is  geskep na U beeld, perfek gesond en 
volmaak. U is bekend met ons kind sedert konsepsie en ken die pad wat hy/sy met sy/
haar lewe gaan stap.  Ek vra U seën op hom/haar en glo in sy/haar redding deur Y’shua 
Hamaschiach5 (Jesus Christus).

Toe U man en vrou geskape het, het U hulle geseën en hulle gekroon met eer en 
heerlikheid.  Dit is in U, Vader, dat ons kind sal lewe en beweeg en sy/haar wese sal 
hê. Hy of sy is U nageslag en sal kom om U te aanbid en loof6.

Hemelse Vader, ons dank en loof U vir die groot dinge wat U alreeds gedoen het en 
aanhou bly doen. Ons is in verwondering oor die wonderwerk van die lewe wat U ons 
gegee het.

Ons dank U vir die belofte wat U aan ons gegee het in Jesaja ... en ons verkondig dit.

Jes. 44:1-5  “Maar luister nou, my kneg 
Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! So sê 
die Here, jou Maker en jou Formeerder van 
die moederskoot af, wat jou help:  Wees nie 
bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat 
Ek uitverkies het! Want Ek sal water giet op 
die dorsland en strome op die droë grond;  
Ek sal my Gees op jou kroos giet en my 
seën op jou nakomelinge.  En hulle sal 
uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome 
by waterlope.  Die een sal sê:  Ek behoort 
aan die Here;  en die ander sal die naam 
van Jakob uitroep;  en die ander sal met sy 
hand skrywe:  Ek behoort aan die Here, en 
hom met die erenaam Israel noem.”

U het ons gekies, U dienaars. U het ons 
gemaak en gevorm in die baarmoeder. U 

sal ons help, U het ons uitgekies om hierdie 
kind se ouers te wees en daarom het ons nie nodig om te vrees nie. 
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U sal vloede water giet op hom wat dors is, en op die droë grond. U sal U Gees op ons 
nageslag uitstort en U seën oor ons nasate. Hulle sal tussen die gras uitspruit soos 
wilgerbome of populiere in die klowe.

Een kind sal sê:  “Ek is die Here s’n”; en die ander sal homself deur die naam van Jakob 
benoem, en nog 'n ander sal op sy hand skryf, “Ek behoort aan die Here” en vir homself 
die eerbare naam van Israel gee.

Vader, ons  stel ons  hoop en vertroue op U, ons God; U sal ons nie teleur stel nie, mag ons 
vyande nie oor ons heers nie. Laat ons U paaie ken, O Here;

Leer ons U weë en lei ons in U waarheid, want U is God, ons Verlosser; ons oe is 
gedurigdeur op U gevestig.

U Deernis en Getrouheid, is so oud soos die tyd self. Here, dink nie aan ons jeugdige 
sondes en oortredinge nie; wees ons genadig.

Goed en regverdig is Yahweh (Die Here) dus wys Hy sondaars die weg. Hy lei die 
nederige in die regte pad, en leer hulle Sy weё! Al die Here se paaie is standvastig in 
liefde vir diegene wat die bevele van Sy verbond gehoorsaam.

Here, vergewe ons ongeregtigheid in die Naam van Y’shua (Jesus).

Ons petisie dat U ons  sal lei in die vrees van die Here en in al die besluite wat gemaak 
moet word, dat U ons sal wys watter paaie om te kies.

Baie dankie vir U belofte dat ons 'n vreugdevolle lewe sal geniet, en ons kinders sal die 
land beërwe. Die raad van die Here is vir ons wat die Here vrees, maak aan ons u 
Verbond bekend.

Ps. 25:1-14  “Tot U, o Here, hef ek my siel op.  My God, op U vertrou ek; laat my nie 
beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie.  Ja, almal wat U verwag, sal nie 
beskaamd staan nie.  Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak.  
Here, maak  my u weë bekend; leer my u paaie.  Lei my in u waarheid en leer my, want U 
is die God van my heil.  U verwag ek die hele dag.  Dink, Here, aan u barmhartigheid en u 
goedertierenhede, want dié is van ewigheid af.  Dink nie aan die sondes van my jonkheid 
en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o 
Here!  Die Here is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg.  Hy sal 
die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer.  Al die paaie van die Here 
is goedertierenheid en trou vir die wat Sy verbond en Sy getuienisse bewaar.  Om u Naam 
ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie tog is die man wat die Here 
vrees?  Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies.  Hy self sal vernag in die 
goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat 
Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.”

Dankie, Vader, dat daar geen ongeregtigheid is wat nie gedek kan word deur die Bloed 
van die Messias nie.
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Demoniese verbonde
Regverdige Regter van die heelal, ons wil 'n petisie voor U bring. Ons het 'n wetlike reg 
omdat ons in ‘n bloed-verbonds verhouding met Y’shua (Jesus) staan. Dit gee ons wettige 
reg om in hierdie hof 'n petisie voor U te bring.

Vader, ons vra nie vir genade of grasie nie, ons  vra vir geregtigheid, want U het gesê: 
"Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak ... as die Seun julle dan 
vrygemaak het, is julle waarlik vry". Ons het 'n wetlike reg volgens  ons verbond met U om 
vry van demoniese verbonde te wees.

Vader, ons vra U om die boeke oop te maak, asook om elke tak van ons familie 
generasies deur te kyk en om elke enkele verbond wat ons voorvaders aangegaan het 
namens ons te identifiseer wat 'n tipe demoniese houvas om ons gevorm het.

Nou Vader, kyk na die bepalings van die kontrakte en as enigeiets van die verbonde 
nie absoluut regverdig is volgens die wet van die Heelal nie, vra ons U om hulle te 
vernietig en om oorweldigende straf op die demone los te laat wat hulself reeds aan ons 
verbind het en wat hulleself aan hierdie kind wil heg asook aan ons kinders  wat nog gaan 
kom.

Jes. 28:15-20  “Omdat julle sê:  Ons 
het 'n verbond met die dood gesluit, 
en met die doderyk het ons 'n verdrag 
aangegaan;  as die golwende gésel 
deurtrek, sal hy na ons nie kom nie;  
want ons het die leuen ons skuilplek 
gemaak en ons in bedrog weggesteek 
– daarom, so sê die Here Here:  Kyk, 
Ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n 
bep roe fde s teen , ' n kosba re 
hoeksteen wat vas gegrondves is;  hy 
wat glo, sal nie haastig wees nie.  En 
Ek sal die reg tot 'n riglyn maak, en 
die geregtigheid tot 'n skietlood;  en 
die hael sal die leuendak wegruk en 
die water die skuilplek wegspoel.  En julle verbond met die dood sal uitgewis 
word, en julle verdrag met die doderyk nie standhou nie;  as die golwende gésel deurtrek, 
sal julle deur hom vertrap word.  So dikwels as hy deurtrek, sal hy julle gryp;  want môre 
vir môre sal hy deurtrek, by dag en by nag.  En dit sal net verskrikking wees om so 'n 
openbaring te verneem.  Want die bed sal te kort wees dat iemand hom daarop kan uitrek, 
en die kombers te smal dat iemand hom daarin kan toedraai.”

Vader, dankie vir U belofte in Jesaja om nie net die verbond nietig te verklaar nie, maar dat 
U sal verseker dat die skade vergeld sal word.  Wanneer die oorweldigende straf verby 
beweeg, sal die demone verslaan word met elke aanval.  Dit sal hulle wegneem elke 
oggend.  In die dag en die nag sal dit hulle oorweldig en vernietig; wanneer die demoniese 
koninkryk hierdie boodskap verstaan, sal hulle vreesbevange wees!
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Vader, dit lyk asof daar verbonde van beskerming is vir die demone van ______________ 
en ____________ (benoem die gebiede waarmee jy sukkel in jou lewe soos vrees, wellus, 
trots, en so meer) in ons familielyne.

Die demoon moes al lankal weg gewees het ... daarom moet hulle 'n verbond van 
beskerming hê.

Ons petisie dat U hierdie verbond wat deur demone in plek gehou word sal verwyder.  Ons 
petisie dat U hierdie demone self uit ons lewens sal verwyder. Ons roep die vergelding 
skade wat U belowe het, in.

In die Naam van Y’shua (Jesus) stel ons ons gees en ons kind se gees vry van die mag 
van hierdie verbonde wat die Heilige Gees se werking blus.

Baie dankie dat U gekom en gesterf het sodat ons  vry kan wees en lewe in oorvloed in U 
kan hê!

Ons roep al die reiniging wat ons ooit gedoen het deur vergifnis te vra en demoniese regte 
te verloёn en spreek dit oor ons kind in die moederskoot en die kinders wat nog moet kom 
en aan hulle fisiese en geestelike saad tot in die duisendste geslag.  Ons breek alle 
ongeregtigheid van die toekomstige geslagte af.

Sny Alle bande met die Dood
In die Naam van Y’shua (Jesus), sny ons die sielsbande met al ons voorvaders asook  
hul benaminge.

Ons verbreek alle bande met die name en verbonde wat betrekking het tot die name van 
ons voorvaders:

• Al die bekende name
• Al die geheime name
• Die mistieke name
• Titels wat ons  geslagte voor ons ontvang het in 'n geheime organisasie of enige 

demoniese entiteite

Ons sny onsself, ons kind en ons  voorgeslagte los van demoniese simbole wat aan ons 
oorgedra kon word ... hul juweliersware, seëlringe, borsspelde, halssnoere, en dies meer.

Ons sny ons los van die bande met die land waar hulle begrawe is en met die simboliek 
wat op hul kis gegraveer is.

Die verwydering van geestelike etikette ...
Hierdie volgende gedeelte moet veral deur die vader of pa-figuur (waar moontlik) gebid 
word.
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Vader, ons verwyder die geestelike etikette van ons voorouers van ons gees sowel as  ons 
kind se gees.

Ons seën beide ons gees  en die gees  van ons kinders met Yahweh (Die Here) se Naam 
en neem U Naam op volgens U Woord in Numeri, in plaas van die ongoddelike etikette 
wat ons dalk alreeds mag dra.

Num. 6:27  “So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle 
seen.”

Ons ontbind en verwyder ongoddelike etikette van ons gees sodat ons sonder vlek en 
rimpel kan staan, en bymekaar pas.

1 Tess. 5:23  “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle 
gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van 
onse Here Jesus Christus!”

 
Vader, ons petisie volgens U Woord in Tessalonisense dat U, die God van vrede 
(shalom)7  ,ons en ons toekomstige geslagte sal heilig ... dat U ons sal skei van die 
onheilige dinge.  Maak ons rein en geheel en al toegewy aan U, Yahweh (Die Here).  Mag 
ons geslagte en elkeen se gees, siel, en liggaam volkome bewaar word en onberispelik 
gevind word met die koms van Y’shua, (Jesus) die Messias.

Gees
Eerstens kom petisie ons vir die geestelike welstand van ons kind, sowel as ons kinders 
en ongebore kinders  en nageslagte. Ons roep ons kind se gees tot aandag en petisie dat 
dit sal wakker en sensitief word vir U Stem en leiding.

Ons verklaar dat ons, Here, die volgende geslag van U sal vertel ... ons verklaar U 
geregtigheid aan hierdie baba se gees asook aan ons  kinders wat nog nie gebore is nie ... 
dat Y’shua (Jesus) dit voltooi het ... dat dit klaar is!

Ps. 22:31-32  “'n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die Here aan die 
volgende geslag.  Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore 
word; want Hy het dit gedoen.”

Laat dit aangeteken word vir die ongebore nageslag, dat ons kind en kinders wat nog 
geskape gaan word, die HERE sal prys!

Ps. 102:19  “Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape 
gaan word, sal die Here loof.”
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Ps. 102:29  “Die kinders van u knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor u aangesig bly 
bestaan.”

Ons petisie U, volgens Psalm 102 ... mag die kinders van u diensknegte veilig woon en hul 
nageslag in U teenwoordigheid bewaar bly.

Ons petisie dat ons familie, ons  generasie, asook toekomstige generasies, sal wandel in 
die vrees van Yahweh (Die Here) en hulself sal verlustig in U gebooie.  Dan sal ons 
nageslag magtig op die aarde wees en ons generasies geseёnd!

Ps. 112:1-2  “Halleluja!  Welgeluksalig is  die man wat die Here vrees, wat ‘n groot 
welbehae in sy gebooie het.  Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; die geslag van 
die opregtes sal geseën word.”

Dit is ons hartsbegeerte, bo enige iets 
anders ... dat ons geslagte ...

• Volgelinge van U sal word
• In Heiligheid en reinheid sal wandel
• Veilig sal woon
• In U teenwoordigheid sal wandel
• Geken sal wees as mense met 

integriteit
• Sal Wandel in die vrees van 

Yahweh (Die Here) en Sy Wysheid
• Hulle sal verlustig in U gebooie 
• Sal wandel in die volmaakte 

kennis van U ongelooflike liefde  

Ons  vra U, God van ons Y’shua 
Hamaschiach, (Jesus Christus) die 
Vader van alle Heerlikheid, dat U ons 
kind 'n gees van wysheid en openbaring 
sal gee, van insig in U geheimenisse ... in 
‘n diepe en intieme kennis van U, deurdat U die oë van ons kind se hart sal oorstroom met 
U lig, sodat ons kind die hoop waartoe U hom / haar geroep het sal ken en verstaan, 
asook hoe ryk U heerlike erfenis vir die heiliges is ...

Dat ons kind kan weet en verstaan wat die onmeetbare, onbeperkte en uitnemende 
grootheid van U krag in en vir ons is  wat glo, soos getoon word in die werk van U 
Almagtige krag, wat U uitgeoefen het in Messias toe U Hom opgewek het uit die dood en 
Hom aan U Regterhand in Hemelse plekke laat sit het, ver bo alle outoriteit en gesag en 
mag en heerskappy en elke naam wat genoem word ... bo elke titel wat toegeken kan 
word ... nie alleenlik in hierdie tyd en in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekoms en die 
wêreld wat nog gaan kom.  
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U het alle dinge onder Y”shua (Jesus) se Voete geplaas en het Hom aangestel as  die 
Universele en Allerhoogste Hoof van die Kerk.

Ef. 1:17-23  “…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, 
aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë 
van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van 
die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van 
sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in 
Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in 
die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem 
word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.  En Hy het alle dinge 
onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy 
liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.”

Sienende die grootheid van die plan waarmee ons saam opgebou word in die Messias, 
buig ons  ons knieë voor die Vader van Y’shua,(Jesus) vir wie elke geslag in die hemele en 
op die aarde benoem is ... 

Die Vader uit wie alle vaderskap Sy titel en Sy naam ontleen ... ons petisie dat U vir ons en 
ons kind uit die ryklike skatkis van U heerlikheid sal versterk en verstewig met die magtige 
krag in die innerlike mens deur die Heilige Gees wat self in ons diepste wese en 
persoonlikheid teenwoordig is.

Mag Y’shua, (Jesus) deur beide ons en ons kind se geloof werklik woon, gaan sit, bly en 
Sy permanente tuiste in ons harte maak! Mag ons as 'n familie diep gewortel wees in Sy 
liefde en veilig gevestig wees in liefde ...

Sodat ons  die krag mag besit en sterk sal wees om saam met al die heiliges, die ervaring 
van die liefde te kan begryp en verstaan ... wat die breedte en lengte en hoogte en diepte 
daarvan behels ...

Ons petisie dat ons en ons kind werklik bekend sal word met die liefde van Y’shua (Jesus) 
deur dit prakties te kan ervaar, wat blote kennis sonder ervaring oortref, sodat ons as 
ouers sowel as  ons kind ten volle gevul kan word met die oorvloedige volheid van Yahweh 
(Die Here), deur die rykste maatstaf van die Goddelike teenwoordigheid te besit, en 'n 
Liggaam te word wat heeltemal gevul en oorstroom is met Yahweh (Die Here) Self!	  	  

Ef. 3:14-21  “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus 
Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat Hy aan 
julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk  te word deur sy 
Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat 
in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges 
ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van 
Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van 
God.  En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die 
krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle 
geslagte tot in ewigheid!  Amen.”
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Kind ... luister met jou gees na die Woord van God vir jou. “Mag genade en vrede vir julle 
vermeerder word deur die kennis  van God en Jesus, onse Here!  Immers, Sy Goddelike 
krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godsvrug dien, deur die kennis van Hom 
wat ons geroep het deur Sy heerlikheid en deug ...

Waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur 
deelgenote kan word van die Goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het 
wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juis daarom ook moet julle met aanwending van 
alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die 
selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die 
Godsvrug, en by die Godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde.  
Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of 
onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie.”  (2 Pet. 1:2-8)

Kind, jou Hemelse Vader het jou gees, jou siel en jou liggaam ontwerp, en Hy beskik en 
hou toesig oor hul verwantskap.  Ek roep jou gees tot die hoogste posisie in die Naam van 
Y’shua (Jesus) van Nasaret.

Ek praat met jou sluimerende gees om wakker te word, en sê vir jou dat dit veilig is, dat dit 
tyd is, en dat dit reg is vir jou gees om na buite en na op te kyk in die Gesig van jou 
Hemelse Vader God.  Heilige Gees, kom en vertel U kind se gees die waarheid dat hy/sy 
aanvaar is, bevestig is, in staat is, en geliefd is in U, dat hy/sy geen gebrek het nie wat kan 
afbreuk doen aan wie hy / sy is in U oë is nie.

Niks kan hom/haar van U liefde skei nie.  U hou van die manier waarop U hom/haar 
geskape het.  U is nie geïntimideer deur die areas wat ontbreek nie.

U weet verseker om die areas te genees, om die gebroke plekke te herstel, om sy/haar 
ouerskap te voltooi.  Heilige Gees, praat met sy/haar gees  in 'n taal wat hy/sy kan 
verstaan en ontvang.  

U belofte aan hom/haar is  dat hy/sy genade en vrede in oorvloed in U het, dat soos hy/sy 
Y’shua (Jesus) nastreef en Hom dieper leer ken, U Goddelike krag hom/haar alles sal gee 
wat hy/sy benodig om 'n Goddelike lewe te leef en om sy/haar eie heerlikheid en goedheid 
te ontvang.

Kind, luister met jou gees na die beloftes van jou Hemelse Vader.  Deur middel van Sy 
Almagtige krag het Hy aan ons groot en kosbare beloftes  gegee sodat ons hierdeur kan 
deel hê aan Sy Goddelike Natuur en die korrupsie van die wêreld kan ontsnap. 

Om hierdie rede, streef na elke poging om by julle geloof goedheid te voeg, en by 
goedheid, kennis, en tot kennis, selfbeheersing, en by die selfbeheersing, volharding, en 
volharding, Godsvrug, en by die Godsvrug, broederliefde, en by die broederliefde, die 
liefde.  Want as jy hierdie eienskappe in toenemende mate besit, sal hulle jou weerhou om 
oneffektief en onproduktief te wees in jou kennis van ons Y’shua, (Jesus) die Messias 4 (2 
Petrus 1:2-8).8.
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Siel
Kind ... ons roep jou siel tot aandag, en verklaar ... "Kom onder God se Orde, word 
gesond, herstel, en wees heel ...  onderworpe aan jou gees.  Wees vry van die gees van 
vrees wat jou sal verlam ... vrees vir die toekoms, vrees vir mislukking, vrees vir 
betekenisloosheid, vrees van mense, en so meer. 

Ons praat met jou siel om die stem van jou Vader en jou Verlosser wat jou nooit sal verlaat 
of verwerp nie, te onderskei. Ontvang Sy liefde wat alle vrees verdryf. Vader, sny af alle 
leuens en pogings van die siel om te presteer; bind en verdryf alle godsdienstige geeste; 
Vader, sny af alle negatiewe woorde of negatiewe gebede, en alles wat U kind se siel 
weerhou om vreugdevol te wees en in vrede te lewe om doeltreffend en produktief te 
wees.

Kind, laat jou siel luister na die Gees van die Here soos nog nooit tevore nie, wetend dat jy 
in 'n veilige plek in jou Vader se huis is.  Hy is tevrede met die beloftes wat Hy aan jou 
gemaak het, met jou geboortereg, met jou groei, met Sy werk waarmee Hy tans besig is  in 
jou lewe 9.

Ons petisie vir die siel van ons kind, dat ons kind wat hom/haarself vernoem na die Naam 
van Yahweh, (Die Here) en om alle ongeregtighede te verwerp en teen te staan...

Ons petisie voor U dat ons kind 
‘n houer/draer van goud en 
silwer sal wees, wat gebruik 
sal word vir eerbare en edel 
doeleindes.

Ons petisie U dat ons kind  
hom/haarself sal reinig van 
wat veragtelik en onrein is, dat 
hy/sy kontak sal vermy met 
skadelike invloede, sodat ons 
kind 'n voorwerp sal wees  wat 
afgesonder is vir eerbare en 
edel doeleindes, toegewyd en 
winsgewend aan die Meester, 
fiks en gereed vir elke goeie 
werk. (2 Tim 2:21)

Ons petisie U dat ons kind sal 
vlug van die begeerlikhede 

van jonkwees en dit sal vermy, liewer gerig sal wees op geregtigheid en dit na 
te streef ... alles wat deugsaam en goed is, om reg te lewe, in ooreenstemming met U wil, 
Yahweh, in gedagte, woord en daad ... dat ons  kind geloof sal najaag en begeer.  Liefde 
en vrede, harmonie en samehorigheid met ander najaag, asook gemeenskap met 
geesvervulde kinders sal ervaar.
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Ons petisie dat ons kind sal weier, sy/haar gedagtes sal sluit en niks te doen sal hê met 
onbelangrike, swak ingeligte, onstigtelike, dom kontroversies oor onkundige strydvrae nie, 
want ons weet dat dit twis bevorder en onmin kweek.

U Woord leer ons dat die dienaar van Yahweh (die Here) moenie bakleierig wees, veg of 
stry nie. Ons petisie dat ons kind vriendelik met almal sal wees en ‘n stabiele temperament 
sal hê, om so die band van die vrede te behou ... dat ons kind 'n bekwame en geskikte 
onderwyser sal wees, geduldig, verdraagsaam en bereid sal wees om die minste te wees.

Ons petisie dat ons kind sy/haar teenstanders sal reghelp/vermaan met hoflikheid en 
vriendelikheid, en daardeur sal hulle dan gelei word om die waarheid te leer ken, die 
vyand te identifiseer, hom te bind en uit te dryf, en dan in gehoorsaamheid in U weё te 
wandel.

2 Tim. 2:19-22  “Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here 
ken die wat syne is; en:  Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van 
die ongeregtigheid.  Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer 
nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer.  As 
iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en 
bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.  Maar vlug vir die begeerlikhede van 
die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 
'n rein hart aanroep.”

Liggaam
Kind ... ons roep jou liggaam tot aandag en beveel dit om in lyn met jou gees te kom.
Hormone, metaboliese stelsels, immuun sisteem, wakker wees/slaap beheer sentrum, 
brein chemie, en elke fisiese stelsel, luister na jou Skepper Yahweh wat gesê het: "Dit is 
baie goed" en Sy seën oor jou uitgestort het toe Hy jou geskape het.

In Y’shua (Jesus) se Naam, kom nou in die Goddelike Orde en in lyn met die 
merkwaardige en wonderlike manier waarop God bedoel het vir jou om te funksioneer ... 
heel, gesond, goed, sterk, duursaam, en waaksaam.

Laat God toe om jou te begelei om Sy plan en doel met jou lewe uit te leef. Hy het reeds 
voor die grondlegging van die wêreld beplan waar en wanneer Hy jou gaan gebruik. Kom 
in lyn met met jou Hemelse Vader, die Skepper van alle dinge, die Oue van Dae, wat 
bestaan het voor die skepping, en wat heeltemal buite tyd leef. 

Sy Verbond van lewe en vrede en vreugde gaan voor en staan bo alle toerusting en 
strikke van die vyand.  Ons seën jou, kind, met volle deelname aan die Goddelike natuur, 
Vader se verbond en Sy seëninge, deur Sy groot en kosbare beloftes wat Hy bekragtig het 
in Y’shua (Jesus) se dood aan die kruis en verseël het met die Heilige Gees wat in jou 
woon.  Ons seën jou in die Naam van Y’shua (Jesus) van Nasaret10.

Vader, ons petisie vir U beskerming oor ons kind se liggaam tydens die hele swangerskap, 
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geboorte, die kritieke tyd na geboorte en regdeur ons kind se lewe.

Ons seёn die ontwikkeling van die baba en moeder se liggaam in elke fase en petisie vir 
die perfekte ontwikkeling.  Ons seën elke ontwikkeling en funksionering.  Ons bid dat U 
met die Bloed van Y’shua (Jesus) elke sel en elke funksie daarvan sal bedek asook oor 
die volgende: 

Ontwikkeling Van Die Baba 
voor Geboorte Veranderings In Mamma

Maand EenMaand Een

Ons	  seën	  die	  Bevrug8ng	  en	  bid	  dat	  die	  
bevrugte	  eiersel	  sal	  beweeg	  na	  die	  

baarmoeder	  en	  ingeplant	  word	  in	  die	  
voering	  van	  die	  uterus.

Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
ontwikkeling	  van	  die	  plasenta	  en	  die	  hart	  

wat	  by	  vier	  weke	  sal	  begin	  klop.
Ons	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  vorming	  en	  
funksionering	  van	  al	  die	  baba	  se	  organe	  

deur	  die	  swangerskap.

Ons	  pe8sie	  vir	  U	  beskerming	  oor	  die	  
moeder	  se	  gedagtes	  en	  ingesteldheid,	  
waar	  sy	  dalk	  moeg,	  naar	  en	  duiselig	  mag	  
voel,	  asook	  emosionele	  veranderinge	  kan	  

ervaar.

Maand TweeMaand Twee
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Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
ontwikkeling	  van	  die	  senuweestelsel,	  
arms,	  bene,	  oë,	  bo-‐en	  onder	  kaak,	  

spysverteringstelsel,	  brein	  ontwikkeling,	  
buite-‐oor,	  hande,	  elmboë,	  die	  hormone,	  

hart,	  bloed	  sirkulasie,	  geslagsdele,	  
plasenta	  en	  alles	  anders	  wat	  van	  

toepassing	  is,	  maar	  nie	  genoem	  is	  nie.
Ons	  seen	  die	  groei	  van	  die	  rugmurg	  en	  
die	  vorming	  van	  die	  hart	  en	  ingewande.

Ons	  pe8sie	  vir	  U	  beskerming	  oor	  die	  
moeder	  se	  gedagtes	  en	  ingesteldheid,	  
waar	  sy	  dalk	  moeg,	  naar	  en	  duiselig	  mag	  
voel,	  asook	  emosionele	  veranderinge	  

mag	  ervaar.

Maand DrieMaand Drie
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Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
vorming	  van	  die	  ogies,	  oog-‐kleur,	  en	  die	  

gesigstrukture.	  
Ons	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  werking	  van	  
die	  tone	  wat	  begin	  om	  te	  krul,	  die	  hande	  
wat	  begin	  om	  vuiste	  te	  maak,	  en	  die	  blaas	  
funksionering	  waar	  dit	  begin	  om	  urine	  uit	  

te	  skei.	  
Ons	  het	  ook	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  
volmaakte	  en	  finale	  vorming	  van	  die	  

plasenta	  -‐	  dat	  dit	  perfek	  sal	  funksioneer	  –	  
om	  baba	  se	  liggaamsfunksies	  	  te	  beheer	  
en	  belangrike	  voedsel	  en	  suurstof	  te	  

voorsien.

Ons	  pe8sie	  dat	  die	  hormonale	  
veranderinge	  geleidelik	  sal	  plaasvind	  

sodat	  sy	  nie	  te	  veel	  bui-‐veranderinge	  sal	  
ervaar	  nie.	  	  

Ons	  pe8sie	  vir	  'n	  veilige,	  ontspanne	  
atmosfeer.

Maand VierMaand Vier

Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
ontwikkeling	  van:

die	  longe	  waar	  asemhalingsbewegings	  sal	  
begin,	  	  ontwikkeling	  van	  hare	  op	  die	  kop,	  
oog	  wimpers	  en	  ooghare,	  naels,	  groei	  van	  

die	  baba	  se	  organe,	  ens.

Ons	  pe8sie	  dat	  die	  moeder	  sal	  kalm	  bly	  
en	  U	  Shalom/Vrede	  sal	  ervaar	  in	  hierdie	  
tyd	  van	  swangerskap	  omdat	  dit	  sal	  help	  

met	  die	  baba	  se	  ontwikkeling.
Ons	  pe8sie	  vir	  'n	  bonatuurlike	  versterking	  
in	  haar	  innerlike	  wese	  in	  hierdie	  tyd	  van	  

verwag8ng,	  sowel	  as	  tydens	  en	  na	  	  
geboorte	  (Psalm	  138:3).

Maand VyfMaand Vyf

Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
ontwikkeling	  van	  die	  baba	  se	  smaak,	  
vingers	  en	  spiere	  -‐	  dat	  al	  die	  spiere	  van	  

ons	  kind	  sal	  ontwikkel	  en	  dat	  dit	  
uitstekend	  sal	  funksioneer	  soos	  U	  dit	  

bedoel	  het.

Maand SesMaand Ses
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Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
funksionering	  van	  die	  oë	  waar	  dit	  besig	  is	  
om	  te	  begin	  oop-‐en	  toemaak,	  mond-‐suig	  
bewegings,	  perfekte	  verharding	  van	  die	  

bene,	  en	  vir	  die	  perfekte	  ontwikkeling	  van	  
die	  organe	  van	  balans	  in	  die	  baba	  se	  oor.

Maand SeweMaand Sewe

Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
plasing	  van	  vet	  onder	  die	  baba	  se	  vel.	  As	  
dit	  'n	  seun	  is,	  dat	  die	  testes	  perfek	  sal	  

neerdaal	  in	  die	  skrotum.

Maand AgtMaand Agt

Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  perfekte	  
ontwikkeling	  en	  funksionering	  van	  die	  

longe,	  die	  ontwikkeling	  van	  die	  
geslagsdele	  en	  dat	  die	  baba	  in	  die	  regte	  

posisie	  sal	  draai.

Maand NegeMaand Nege
Ons	  pe8sie	  dat	  die	  baba	  in	  die	  regte	  

posisie	  sal	  draai	  en	  ons	  seёn	  die	  baba	  se	  
groei	  in	  hierdie	  tyd.

37 tot 42 weke37 tot 42 weke
Ons	  pe8sie	  en	  seën	  die	  baba	  om	  in	  U	  

bepaalde	  tyd	  te	  kom,	  Vader.	  	  
Ons	  pe8sie	  dat	  die	  baba	  in	  die	  regte	  

posisie	  sal	  draai	  en	  deur	  U	  voorberei	  sal	  
word	  vir	  die	  geboorte/bevalling.	  

Ons	  seen	  die	  baba	  met	  U	  Shalom,	  sodat	  
hy/sy	  nie	  enige	  angs	  of	  nood	  sal	  ervaar	  
nie,	  maar	  rus8g	  en	  voorbereid	  sal	  wees	  
en	  weet	  dat	  ons	  opgewonde	  is	  om	  hom/

haar	  te	  ontmoet.

Ons	  seën	  en	  pe8sie	  vir	  die	  moeder	  se	  
liggaam	  om	  gereed	  te	  wees	  in	  U	  

tydsberekening	  en	  dat	  dit	  'n	  geseënde	  
geboorte	  sal	  wees

Ons	  pe8sie	  dat	  ons	  U	  teenwoordigheid	  
baie	  sterk	  sal	  ervaar	  en	  dat	  die	  baba	  
almal	  in	  die	  hemel	  se	  blydskap	  oor	  die	  

geboorte	  sal	  ervaar.
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Vader, ons kom petisie U vir die bevryding 
van die gees van krankheid, die stom en 
dowe gees, die gees van swaarmoedigheid 
en die gees van verslawing in ons 
bloedlyne.

Heilige Gees, kom in U vrymakende krag, 
U reddende krag, U helende krag. Ons 
roep die Naam bo alle Name, Y’shua 
Hamaschiach (Jesus Christus): Wie 
magtig is om te red en te genees.

Yahweh, (Here) ons staan in die gaping en 
vra vergifnis van verslawing in ons 
bloedlyne.  Ons wil nie hê dit moet ons 
kinders of nageslag beinvloed word nie.  
Ons petisie dat U hierdie bloedlyn vloek 
van verslawing sal verbreek in die Naam 
van Y’shua (Jesus).

In die Naam van Y’shua (Jesus) bind ons ...

• Elke gees van krankheid – maak ons geslagte en ons los veral van kanker van die 
keel, maag en bors en alle ander siektes wat van toepassing is en wat veroorsaak 
word deur die gees, maar nie hier genoem word nie;

• Elke stom en dowwe gees - maak ons geslagte en ons los veral van doofheid 
[geestelik en fisies], blindheid [geestelik en fisies], disleksie en leerprobleme en 
enige ander wat van toepassing is, maar nie hier genoem word nie;

• Elke gees van swaarmoedigheid, depressie, hartseer, en rou.

• En elke gees van verslawing – verlos ons geslagte en ons veral van alkohol, 
dwelms, sigarette, pornografie, vraatsug en enige ander wat van toepassing is.

Ons verklaar dat satan en sy hele weermag is magteloos oor ons lewens en oor die 
lewens van ons kinders sowel as oor alle toekomstige geslagte! In die Naam van Y’shua 
Hamaschiach, (Jesus Christus) verklaar ons dat satan en sy hele weermag sal nie heers 
oor ons of ons kinders of oor die nageslagte nie. 

Here, U is  ons veilige vesting, en ons rus in die wete dat geen onheil naby ons sal kom nie 
en dat geen siekte of swakheid my as moeder of ons ongebore kind sal tref nie. Ons bely 
dat Y’shua (Jesus) aan die kruis gesterf het om siekte en pyn weg te neem en bely dat ons 
kind gesond en heeltemal volmaak gebore sal word11.

AMEN!
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11Geneem	  uit:	  "Blessing	  Your	  Spirit"	  deur	  Arthur	  Burk,	  Bl	  26	  Dag	  10	  "Character".
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Verwelkom die 
nuwe lewe



‘n petisie vir ons baba se geboorte
Vader, ons kom na U vandag in die 
Naam van Y’shua (Jesus) die 
Messias. Ons kom om te petisie vir 
die geboorte van _____________.
Here, U Woord leer ons  dat die 
pyn wat 'n vrou tydens die 
geboorte van 'n kind ervaar, is  as 
gevolg van die sondeval van die 
mensdom.

Gen. 3:16  “Aan die vrou het Hy 
gesê:  Ek sal grootliks vermeerder 
jou moeite en jou swangerskap; 
met smart sal jy kinders baar;  en 
na jou man sal jou begeerte 
wees, en hý sal oor jou heers.”

Maar Vader, ons weet ook dat U 
Woord verklaar dat U Seun, 
Yeshua, in ons plek aan die Kruis 
gesterf en ons sonde op Hom 
geneem het.  Hy het 'n vloek 
namens ons geword sodat ons 
van die vloek van sonde bevry 
kon word.

Rom. 6:3-11  “Of weet julle nie 
dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  Ons is dus 
saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode 
opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  
Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit 
tog ook wees deur dié aan sy opstanding;  aangesien ons dit weet dat ons oue mens 
saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak  sou word en ons nie 
meer die sonde sou dien nie.  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.  As 
ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook  saam met Hom sal lewe, 
omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie.  Die 
dood heers oor Hom nie meer nie.  Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde 
eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.  So moet julle ook 
reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse 
Here..”

Dankie Vader, dat deur die Kruisdood van Y’shua (Jesus) die vloek van pynlike geboorte 
ook gekanselleer kan word. Y’shua (Jesus) het 'n vloek vir ons geword sodat ons vry kan 
wees van die vloek van Eva (om kinders  in pyn te baar). Y’shua (Jesus) het ons  losgekoop 
het van hierdie vloek.
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Ek dank U dat volgens Romeine 6:3 __________ (vrou) gedoop is in die dood van Y’shua 
(Jesus) en dat haar ou wese saam met Hom gekruisig is.  Ons dank U dat, omdat sy vir 
die sonde dood is, sy vrygestel is  daarvan asook van die vloek wat ontstaan het as gevolg 
van die sonde in die Tuin.

Vader, dit is  met hierdie waarheid in ons harte dat ons vandag petisie vir 'n gladde, 
suksesvolle en bonatuurlike geboorte van __________.

Ons petisie vir die volgende:

• Vir 'n bonatuurlike salwing op _________  (vrou) se liggaam tydens die 
geboorteproses.

• Dat ________ (baba) in die regte posisie vir 'n spoedige geboorte sal lê.
• Dat __________ (vrou) se brein 'n oorvloed van die hormoon oksitosien sal 

produseer wat nodig is vir die geboorteproses.
• Dat _________ (vrou) in staat sal wees om normaal te kraam sonder die 

noodsaaklikheid vir 'n suigdop, tangverlossing of keisersnit.
• Dat ________ (vrou) se liggaam 'n oorvloed van endorfiene gedurende die 

geboorteproses sal vrystel.
• Dat U beide _______  (vrou) en ________  (baba) se liggame, gedagtes en 

emosies sal versterk sodat hulle die geboorte sonder enige angs of nood sal kan 
verduur.

• Dat ________ (vrou) se serviks sal versag en vinnig en geheel sal open.
• Dat _________  (vrou) nie sal skeur of enige snykundige ingryping nodig sal wees 

tydens die geboorte van  ______ (baba) nie.

In die Naam van Y’shua (Jesus) praat ons nou met  __________ (vrou) se liggaam.  Ons 
beveel elke sel om gereinig te word deur die Bloed van Y’shua (Jesus).  Ek bid die 
genesende krag van die Kruis  op elke deel van _________ (vrou) se anatomie; ek bid dat 
die Bloed van Y’shua (Jesus) elke sel sal deurspoel en om die gevolge van die vloek van 
Genesis 3:16 te ontwortel en te vernietig.

Ons bid die opstandingskrag van YAHWEH (Die Here) oor haar liggaam en spesifiek 
daardie dele van haar anatomie wat betrokke is by die geboorteproses.

In die Naam van Y’shua (Jesus) roep ons  nou __________ (baba) se gees tot aandag.  
________ (baba), ons seën jou gees om tydens die geboorteproses gesag oor jou 
liggaam te neem in Y’shua (Jesus) se Naam.

Ons seën jou liggaam om in die perfekte posisie te beweeg tydens die geboorteproses: 
met jou kop laag af in die pelvis en jou rug na die linkerkant gedraai.  Ons seën jou sodat 
jou ken teen jou bors  getrek sal wees en dat jou kop in die regte posisie gedraai sal word 
om die deursnee daarvan so klein as moontlik te maak sodat jy vinnig en maklik deur die 
geboorte kanaal sal kan beweeg.
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Ons seën jou liggaam om op die regte manier en op die regte tyd tydens die 
geboorteproses te draai sodat jy vinnig en maklik deur die pelvis kan beweeg.

Ons seën jou sodat jou liggaam in volledige 
en perfekte harmonie met Mamma se 
liggaam sal kan werk, sodat elke kontraksie 
produktief sal wees om jou so gou as 
moontlik tydens die geboorteproses aan te 
help .

Ons seën jou dat jou koppie op die normale 
stadige manier sal beweeg as jou kop kroon 
en dat dit op en af sal beweeg om mamma 
se vel genoeg tyd te gee om liggies  te rek 
voordat jy heeltemal jou verskyning maak.

Ons seën jou met die ervaring van God se 
vrede en vreugde tydens elke oomblik van 
die geboorte in Y’shua (Jesus) se Naam. 
Ons seën jou om nie geelsug te kry nie.

Vader, ek dank U dat U ________ (moeder) 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing 
gegee het.

2 Tim. 1:7  “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag 
en liefde en selfbeheersing.”

Ek kom nou teen enige vrees oor die kraamproses in ________  (mamma) se siel in die 
Naam van Y’shua (Jesus).  _______, (Vrou) ek roep jou gees tot aandag in die Naam van 
Y’shua (Jesus).

Ek seën jou sodat jou gees gesag oor jou siel en liggaam sal neem.  Ek roep die vrede, 
krag en liefde in jou gees om soos 'n fontein van Lewende Water uit te spruit en alle spore 
van vrees in jou siel uit te wis. Ek beveel jou siel om gehoorsaam en onderworpe te wees 
aan jou gees - die gees van liefde, krag en selfbeheersing wat God jou wil skenk.

Vader, ons dank U dat U hierdie petisie gehoor het en dat al U beloftes in Y’shua (Jesus), 
Ja en Amen, is.  In geloof ontvang nou die antwoord op hierdie petisie in die Naam van 
Y’shua (Jesus).

Ons eer U dat U vir ons hierdie geleentheid gegun het om ouers te word en deel te neem 
aan die wonderwerk van die skepping van 'n nuwe lewe saam met U.

Ons bid hierdie hele petisie in die Naam van Y’shua (Jesus) die Messias! 

AMEN!
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Ons Baba se 
NAAM



Ons baba se NAAM
Ons wil julle aanmoedig en vra dat 
julle as 'n paartjie daaroor bid en die 
Here petisie oor wat julle die baba 
moet noem.   Dit is so belangrik!  
Jou kind se naam verteenwoordig 
wie hy/sy is ... en wat hy/sy 
toekoms en doel in die lewe sal 
wees.   In die Joodse gebruike - 
sowel as die Woord – word die 
benaming van elke nuwe kind baie 
belangrik geag.  Daar word geglo 
dat die naam van 'n persoon of 
voorwerp nou verwant hou by 
sy wese (essence).  Wanneer 'n 
ouer die baba vernoem, gee die 
ouer die kind 'n verbintenis met 

die vorige geslagte.  Die ouer maak 
ook 'n verklaring oor wat hul hoop hul kind sal word.  Op hierdie manier, dra die naam 

by tot die identiteit van die kind ... 'n bepaalde reputasie.  Dit is dus profeties.  Onthou, dit 
is  die vader, wat die baba se naam kies ... net soos Adam die name van al die diere gekies 
het, en vir Eva haar naam gegee het.  Dit dui weereens aan hoe belangrik die naam is  ... 
en hoe die vader, deur die kind se naam te kies, besig is  om ‘n bepaalde seën en doel oor 
die kind te verklaar en verkondig.  Ons bid dat die Here jul as 'n paartjie sal wys wat jul 
baba se naam moet wees ... en wat 'n seen is dit, wanneer Hy dit aan julle openbaar! 

“Like Adam’s appointed task of giving names to all living 
things in Eden, naming your child is an exercise of 

power and creativity”

“With each child, the 
world begins anew”

ancient Jewish saying
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‘n petisie om ons baba aan GOD op 
te dra

Hemelse Vader, ons kom nou na U toe met 'n dankbare hart. 

God, U het vir Israel gesê ...

Deut. 30:19  “Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en 
die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou.  Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, 
jy en jou nageslag.”

U vereis deur U verbond met ons dat ons die lewe as heilig moet beleef.  Ons aanvaar 
hierdie verbondsbelofte met die gawe van 'n nuwe lewe, ons seun / dogter 
_______________.

Met blydskap bring ons ons seun / dogter _________________ na U om deel te wees van 
die Verbond van Lewe.  U het aan ons U Woord gegee, sowel as U Lewe. U het ons 
bygestaan en in staat gestel om hierdie dag te bereik.
Ons verklaar dat hierdie dag die dag is wat U gemaak het, laat ons  daaroor juig en bly 
wees!

Vader, gee ons 'n getuienis, U het die Woord en U Seun Y’shua (Jesus) as die Messias 
gegee.  U het ons en ons voorouers beveel om dit aan ons kinders en ons kinders se 
kinders, bekend te maak.

Deut. 6:7-9  “…en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek  as jy in jou huis sit en 
as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou 
hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.  En jy moet dit op die 
deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.”

Ons aanvaar U opdrag in gehoorsaamheid.  Ons belowe om die WAARHEID van U 
Verbond aan  _____________ oor te dra.

Jes. 54:13  “En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders 
sal groot wees.”

Ons vra U Vader God om ______________ te onderhou.  Laat hom/haar bekend wees in 
die Huis van die Here en om as deel van die Bruid van Y’shua (Jesus) op te staan in die 
volheid van sy/haar roeping as Profeet, Priester en Koning.

U het ons  as kinders van Abraham belowe ... "In seën sal Ek jou seën en in vermeerdering 
sal Ek jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand van die 
see.  En jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem. "
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Ons dank U, dat _____________ elke plan van satan sal onderskei en daarteen sal 
opstaan. Gee vir ________ op grond van U voltooide werk van Y’shua (Jesus) aan die 
Kruis, die oorwinning.

Ps. 127:3-5  “Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die Here;  die vrug van die moederskoot is ‘n 
beloning.  Soos pyle in die hand van ‘n held, so is die seuns van die jeug.  Gelukkig is die 
man wat sy pylkoker daarmee gevul het!  Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die 
vyande in die poort spreek nie.”

Baie dankie Vader, dat _____________ 
'n erfenis  van die Here is en dat ons as 
ouers nie beskaam sal word deur ons 
seun/dogter se leefstyl nie en dat die 
vyand geen aanklag teen ons sal vind 
wanneer ons oorlogvoering in die 
poorte doen nie!

Ons petisie dat _____________ in die 
Verbond van die Lewe met volle seën 
sal tree en groot word om ...

• ‘n leerling van U Woord te 
wees

• 'n geseënde huwelik te hê
• 'n man/vrou te wees wat almal 

wat hy/sy ontmoet tot seen sal 
wees. 

Spr. 2:1-5  “My seun, as jy my 
woorde aanneem en my gebooie by 
jou bewaar, sodat jy jou oor laat 
luister na wysheid, jou hart neig tot 
verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek 
soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here 
verstaan en die kennis van God vind.”

Vader, ons vra U om ons  te help om ons seun/dogter groot te maak volgens die pad van 
geregtigheid.  Help ons om hom/haar te begelei om U te ken en te dien.

Gee ons die wysheid om vir  ___________ te leer hoe om getrou te wees  aan sy/haar 
erfenis in God, dat hy/sy groot sal word met die wete dat U naby is, en dat U hom/haar lei 
en beskerm.

Openbaar U heerlikheid aan ____________ se gees en help hom/haar om die goedheid / 
talente wat U binne hom/haar geplaas het, te koester. 
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1 Joh. 3:2  “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons 
sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons 
Hom sal sien soos Hy is.”

Ons vra dat U vir ____________ outoriteit sal gee om kwaad/onheil in die gesig te kan 
staar ... geloof om elke beproewinge te oorbrug … en die krag om op te staan vir dit 
waarin hy/sy glo.

Spr. 22:6  “Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, 
daar nie van afwyk nie.”

Gee aan  __________  ‘n gesonde verstand, liggaamskrag en 'n regverdige gees sodat 
hy/sy die volheid van sy/haar jare sal kan geniet.
Dankie Vader, ons seën U van wie elke goeie en volmaakte gawe kom!

Jak. 1:17  “Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die 
Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.”

AMEN!
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gebed vir bevryding en beskerming 
van ons kinders

Lev. 5:17-19  “En as iemand sondig en onbewus enigiets doen wat die Here verbied het, 
en skuldig word en sy ongeregtigheid moet dra, dan moet hy van die kleinvee, na jou 
skatting, 'n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring; en die priester moet vir 
hom versoening doen vir die misdryf wat hy sonder opset, onbewus begaan het; en dit sal 
hom vergewe word.  Dit is 'n skuldoffer; hy is sekerlik skuldig teenoor die Here.”

Ps. 19:12-13  “Ook word u kneg daardeur 
gewaarsku; in die onderhouding daarvan is 
groot loon.  Die afdwalinge – wie bemerk 
hulle?  Spreek my vry van die wat 
verborge is.”

Volgens die opdrag in U Woord, bring ons 
alle sonde voor U Troon, God, die 
Almagtige ... Enige sonde op my bloedlyn, 
bekend en onbekend (verborge of 
versteek), vra   ons  U om vergifnis en 
bedek dit met die Bloed van Y’shua 
(Jesus) die Messias.

O n s  p e t i s i e t e e n d i e g e e s v a n 
Allastor (hierdie gees is aangestel om die 
sondes van die vaders aan die kinders te 
besoek), elke hekwagter, elke familiêre 

gees en geestelike gidse wat oor ons 
kinders aangestel is in die Naam van Y’shua (Jesus) die Messias.  Ons bind hulle en 
stroop hulle van hul opdragte.

Ons petisie teen die god van hierdie wêreld ... wat die verstand verblind.  Ons petisie dat 
hierdie effek vernietig sal word deur die vuur van die Heilige Gees.  Ons petisie teen die 
stem van hierdie wêreld wat ons kinders wil roep.  Ons maak hierdie stem stil, in die Naam 
van Y’shua (Jesus)!  Ons breek die vloek van 'n wêreldse ingesteldheid.  Ons petisie teen 
die prins van duisternis;  ons verklaar hom kragteloos en breek sy mag en krag oor ons 
kinders. Geen opdrag van die vyand sal ons kinders affekteer nie, in die Naam van Y’shua 
(Jesus).  Ons kanselleer elke opdrag oor hulle lewens.

Jes. 11:2  “…en op Hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en 
verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die 
Here.”

Ons petisie teen die berg van verwoesting en ons roep elke gedeelte van ons kinders se 
liggaam, siel en gees uit hierdie berg uit.  Ons breek elke vloek en demoniese opdrag wat 
ons kinders se erfporsies wil steel, geestelik en fisies, in die Naam van Y’shua (Jesus).
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Plaas U grense om ons kinders.  Ons vra U, Vader, om hierdie vloeke in seëninge te 
verander, die seën van 'n mede-erfgenaam saam met Christus.

Ef. 3:6  “…dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en 
mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie.”

Rom. 8:17  “…en as ons kinders is, dan ook erfgename, 
erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons 
naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom 
verheerlik kan word.”

Ons petisie teen die toekomstige planne van satan 
oor ons kinders ... sluit asseblief alle deure wat hy wil 
gebruik om teen hulle te wil petisie. Ook met 
betrekking tot hulle keuse van huweliksmaats, hul 
keuse van loopbane, en so meer. Vader, ons petisie 
dat U U Wil en doel met hulle lewens sal uitvoer.

Jer. 29:11  “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, 
gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Ps. 139:16-17  “U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal 
opgeskrywe:  dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.  Hoe 
kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God!  Hoe geweldig is hulle volle som nie!”

Ons petisie teen die planne  wat verbind is aan die son, maan, sterre, planete, die kosmos, 
konstellasies en belynings in die hemele.  Ons sny ons kinders los van hierdie 
hemelliggame in die Naam van Y’shua (Jesus) die Messias.  

Ons kanselleer alle demoniese verbonde uit wat deur ons voorgeslagte gemaak is met 
satan en wat in die hemelliggame opgeteken is; ons vee dit uit met die Bloed of Y’shua 
(Jesus) en verklaar dat geen demoniese profetiese woorde sal oor ons of ons nageslag se 
lewens sal praat nie!

Ons petisie Vader, dat U vanuit U Troonkamer ‘n lasbrief teen satan en sy agente (menslik 
of anders) sal uitreik om hulle te stop in hul strewe om te steel, dood te maak of ons 
kinders te vernietig en wat hulle weerhou van U Waarheid en U Lewe van oorvloed. 

Joh. 10:10  “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes.  Ek het gekom, dat 
hulle lewe en oorvloed kan hê.”

Vader, ons petisie dat ons kinders soos olyfbome sal wees ... vol van U salwing volgens U 
Woord.
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Ps. 128:3  “… jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel.”

AMEN!

___________________ ___________________ ___________________
Geteken Datum Ouers

______________ ______________ ______________ ______________
Naam van kind Naam van kind Naam van kind Naam van kind

[Teken die name van jul kinders om die ooreenkoms te bevestig en gebruik Nagmaal, om 
so hierdie petisie voor God te bring.] 
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Eersteling-
vrugte



toewyding van eersteling as 
vredesoffer (wave offering)

Voorwoord
In die Ou Testament, het YAHWEH 
diegene "gekies" wat eersgeboortereg het 
omdat Hy geweet het wie sou kies om te 
" S h e m a "12  e n ' n l e w e v a n 
gehoorsaamheid aan Sy Woord sou leef.

Y’shua (Jesus) het die volle prys vir ons 
verlossing betaal!

Ouers wat met toewyding is tot en deur 
hul familie se bloedlynvloeke werk, 
voorsien hul kinders met 'n erfenis van 'n 
suiwer en vrygekoopte bloedlyn.  Hierdie 
ouers verseker dat hulle kinders  
toegang het tot die seën wat die Here vir 
die nageslag belowe.

Let wel, die volgende gebede en 
verklarings is slegs 'n algemene riglyn.  
Ons moedig julle as ouers aan om self te bid en jul eie gebed vir jul 
eerstelinge of volgende kinders  te skryf.  Slegs julle as ouers ken regtig die binne en 
buitenste van jul verhouding met mekaar, jul familie agtergrond, en wat jul hoop vir die 
volgende geslag is.  Bid en vra vir Vader ... Hy sal julle nie teleurstel nie!  Wat 'n seën is  dit 
om van die Vader te hoor ... en om persoonlik jou gebed vir jou nuwe kind te kan skryf13.

“Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee.” (Ps. 127:3).

God van Abraham, Isak en Jakob, U is ons Ewige Vader.  Ons dank U en loof U vir ons 
erfenis in ______________!  Ons seën U vir die skepping van nuwe lewe en dat U aan 
ons die voorreg te gee om ouers te word. Ons verklaar dat _____________ 'n groot 
beloning van U is!
Ons verklaar dat hy/sy 'n nalatenskap aan U is  en dat hy/sy en tot seën sal wees vir U 
Koninkryk en deur U geseën sal word, in Y’shua (Jesus) se Naam!

Heilig vir My al die eersgeborenes.  Alles wat die moederskoot open onder die 
kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne (Eks. 13:2).
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12	  Hebreeuse	  woord	  wat	  beteken	  om	  “te	  hoor,	  or	  om	  te	  luister”.	  Vir	  ‘n	  meer	  gedetaileerde	  
studie,	  sien	  ons	  boek,	  “Song	  of	  Inheritance”	  beskikbaar	  op	  ons	  webtuiste	  of	  u	  kan	  dit	  bestel	  
van	  ons	  kantoor.

13	  Vir	  ‘n	  meer	  gedetaileerde	  studie,	  sien	  ons	  boek	  “Healing	  our	  Wounded	  Hearts:	  Generational	  
Blessing”	  beskikbaar	  op	  ons	  webtuiste	  of	  u	  kan	  dit	  bestel	  van	  ons	  kantoor.



Vader, ons stem saam met U Woord en verklaar dat, omdat _________ die eerste een is 
om _________ (naam van moeder) se moederskoot oop te maak, dat hy/sy U s’n is.  Ons 
wy dus  hom/haar vandag aan U, en verklaar dat hy/sy 'n eersteling offer (first fruit offering) 
van ons huwelik en van ons ouerskap is.

___________(naam van eersteling), ons  roep jou gees tot aandag in die Naam van Y’shua 
(Jesus).  Ons verklaar dat jy geheel en al toegewy is  aan die God van Abraham, Isak en 
Jakob in die Naam van Y’shua (Jesus)!

Ons verklaar dat:

• Jou Gees toegewy is aan YAHWEH. Dit sluit jou ware identiteit in God in asook 
jou naam, jou toekoms en roeping, jou geestelike gawes en geestelike posisie, jou 
geestelike sintuie, jou honger vir God, jou geestelike beskerming, jou unieke plek 
en jou bydrae tot die Liggaam van Y’shua (Jesus) en die Koninkryk van Yahweh.

• Jou Siel toegewy is aan YAHWEH.	   	  Elke aspek van jou siel - verstand, wil en 
emosies: jou persoonlikheid en temperament, jou intellek, verstand, logika, 
kreatiewe vermoë, paradigmas en jou wêreldbeeld, jou verbeelding, geheue, 
nuuskierigheid, talente en verstandelike vermoëns, passies  en begeertes, 
voorkeure en afkeure, selfbeeld, selfvertroue, sin van identiteit en waarde, 
emosionele aanhangsels, keuses en besluite.

• Jou Liggaam toegewy is aan YAHWEH.  Jou groei en ontwikkeling, jou  
sintuie, jou talente en vermoëns, jou skoonheid, jou gesondheid en jou krag.

• Jou Verhoudinge opgedra is aan YAHWEH. 	  Jou verhouding met YAHWEH 
Abba Vader, Y’shua (Jesus) en die Heilige Gees, met jouself, ons as  jou ouers, jou 
man, broers en susters, grootouers en ander familielede, vriende, onderwysers en 
dosente, klasmaats, pastore en geestelike leierskap, kollegas en spanmaats, 
meerderes en ondergeskiktes, kennisse, vreemdelinge en vyande.

Here, deur middel van hierdie toewyding, gee 
ons U volledige en onbeperkte toegang tot 
elkeen van hierdie aspekte van wie 
______________ sal wees en wat hy/sy sal 
doen.
Ons petisie dat U deur die Heilige Gees elke 
deel van ____________ sal beïnvloed, vorm 
en maak na die Beeld van Y’shua (Jesus) 
die Messias! 

As sy/haar ouers en uitgebreide familie wil 
ons onsself nederig toewy as U diensknegte 
in hierdie taak en petisie dat U aan ons die 
wysheid, onderskeiding, begrip, moed, 
geloof en liefde sal gee hiervoor.

Help ons om hierdie toewyding te verstaan 
en die praktiese implikasies hiervan uit te 
leef, in Y’shua (Jesus) se Naam.

67



En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook;  en as die wortel heilig is, dan die 
takke ook (Rom. 11:16).

YAHWEH ons verklaar dat U is Heilig is!  Ons dank U dat ons ook kan verklaar dat 
_______________ se lewe 'n aangename offer vir U is en dat deur die Bloed van Y’shua 
(Jesus) die Messias hy/sy heilig aan U verklaar is.

Ons dank U dat ons nou ook verklaar dat deur hierdie eersgebore vredesoffer, (wave 
offering) die hele “deeg” van ons kinders en ons ouerskap Heilig verklaar is!

Ons verklaar dat al ons kinders toegewy is aan YAHWEH!  Ons verklaar dat ons vermoë, 
om met wysheid ouers te wees toegewy is  aan YAHWEH en daarom geseënd is in Y’shua 
(Jesus) se Naam!  Ons dank U dat U Heilige Gees ons in elke stap van hierdie groot 
avontuur sal lei tot eer van U Naam!

Verklaring
Ek, ______________ as vader, en _______________ as moeder kom vandag om ‘n 
verbondsbelofte aan U, o God te maak.

Ons bied _______________ as 'n vrug van ons moederskoot aan en verklaar dat hy/sy in 
U beeld geskape is.

Ons kies  om hom/haar deur hierdie finansiële14 teken van 'n vredesoffer terug te koop in 
ruil vir die voorreg om na ____________ om te sien.  Ons belowe om vlytig te wees in die 
taak wat voorlê ... en verklaar dat met U hulp en leiding, ons  die pad van U Woord aan 
hom/haar sal openbaar.

Ons beloof om U Woord vir  ______________ te leer en om U eienskappe van liefde en 
genade te rolmodel.

Met ons voorbeeld van die hou van U gebooie sal ons daarna streef dat _________U sal 
leer ken en liefkry en kies om die Weg van Gehoorsaamheid te wandel.

Ek, _________________ as vader en  _________________ as moeder verklaar dat ons 
sal wandel in U Weë en sodoende verseker ons dat ____________ die  eksponensiële 
seën as nalatenskap sal ontvang.

Ons bely alle sonde en kom te staan teen enige deure wat oopgemaak is  deur ons 
voorgeslagte waardeer daar bloedlynvloeke oor ons gekom het. 

Ons beloof om met ons voorbeeld en lewenswyse ‘n getuienis teenoor ________ sal 
uitleef dat YAHWEH ons  lewe verander het, en dat Hy beheer oor ons verstand, wil en 
emosies het.
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14	  Die	  beginsel	  word	  in	  Ex	  13:2	  uitgespel	  dat	  die	  eersgeborne	  van	  mens	  en	  dier	  aan	  die	  Here	  
behoort.	  In	  Num	  18:15,16	  word	  die	  beginsel	  weer	  bevestig.	  Indien	  ‘n	  pa	  eerder	  wou	  he	  dat	  sy	  
eersgeborne	  by	  die	  huis	  moet	  bly,	  kon	  hy	  volgens	  hierdie	  skrif	  sy	  kind	  loskoop	  van	  die	  
Tempeldiens	  met	  die	  belofte	  dat	  hy	  die	  kind	  sal	  grootmaak	  in	  die	  weë van die Here.



Ons KIES om YAHWEH se perspektief te sien in elke omstandigheid.

Ons sal ook in gehoorsaamheid lewe dat ons kind / kinders sal sien dat ons aan YAHWEH 
onderdanig is en na Hom luister.

Ons verklaar dus _____________ se eersgeboortereg om deur God geseën te word, en 
dat YAHWEH ook sy/haar nageslag sal seën met eksponensiële seëninge.

AMEN!
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seëninge van vrugbaarheid
______________, ons roep jou gees na vore in die Naam van Y’shua (Jesus).  Luister na 
hierdie seëninge uit die Woord van God wat ons oor jou spreek:

Psalm 1 
1 Welgeluksalig is jy, _______________, omdat jy nie wandel in die raad van die 

goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters 
nie;  

2 maar jou behae is in die wet van die Here, en jy oordink sy wet dag en nag.  
3 En jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd 

en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Psalm 92
1 ’n PSALM. ’n Lied vir die sabbatdag.

2 Dit is goed om die Here te loof en tot eer van u Naam te psalmsing, o Allerhoogste,
3 _____________ sal u goedertierenheid in die môre verkondig en u getrouheid in die 

nagte;
4 by die tiensnarige instrument en by die harp, by snarespel op die siter.

5 Want U het _____________ bly gemaak, Here, deur u dade;  _____________ jubel oor 
die werke van u hande.

6 Hoe groot is u werke, o Here; baie diep is u gedagtes!
7 'n Dom mens weet nie, en 'n dwaas verstaan dit nie:

8 as die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid 
bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg.

9 Maar U is hoog verhewe tot in ewigheid, Here!
10 Want kyk, u vyande, o Here, want kyk, u vyande sal vergaan; al die werkers van 

ongeregtigheid sal verstrooi word.
11 Maar U verhoog _____________ se horing soos die van 'n buffel; hy/sy is met vars olie 

gesalf.
12 En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat 

teen my as kwaaddoeners opstaan.
13 Die regverdige sal groei soos 'n palmboom; hy sal opgroei soos 'n seder op die 

Líbanon.
14 Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van onse God.

15 In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees,
16 om te verkondig dat die Here reg is, _____________ se rots, en in Hom is geen onreg 

nie.
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Psalm 128
1 Welgeluksalig is jy ______________, wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel!

2 Die vrug van jou arbeid sal jy geniet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!
3 Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos 

olyfboompies rondom jou tafel.
4 Kyk, so sal _____________ sekerlik geseën word, wat die Here vrees.

5 Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou 
al die dae van jou lewe!

6 En dat jy jou kindskinders mag aanskou! Vrede oor Israel!

____________, God sal jou ‘n vrugbare boom maak, wat goeie vrugte dra; want aan 
die vrugte word die boom geken (Matt. 12:33).

Ons seën jou met ‘n hart wat vrugbare grond het, dat jy iemand sal wees wat die 
Woord hoor en aanneem en vrug dra; een dertig- en een sestig- en een 

honderdvoudig (Mark. 4:20).

Joh. 15
1 Ons seën jou dat jy verstaan dat Y’shua (Jesus) die ware wingerdstok is, en die Vader is 

die landbouer.
2 Ons seën jou dat jy ‘n loot is wat vrug dra en skoongemaak word, sodat jy meer vrug kan 

dra.
3 Ons seën jou dat jy rein is deur die woord wat Y’shua (Jesus) oor jou spreek.
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4 Ons seën jou dat jy in Y’shua (Jesus) sal bly, soos Hy in jou bly.  Net soos die loot geen 
vrug kan dra vanuit homself as dit nie in die wingerdstok bly nie, so kan jy ook nie as jy nie 

in Y’shua (Jesus) bly nie.
5 Y’shua (Jesus) is die wingerdstok, jy is een van die lote.  Soos jy in Hom bly, en Hy in 

jou, sal jy veel vrug dra; want sonder Hom kan jy niks doen nie.
6 Ons seën jou dat jy in Y’shua (Jesus) bly en nie uitgewerp word soos die loot en 

verdroog nie, en nie bymekaar gemaak word en in die vuur gegooi word, en verbrand word 
nie.

7 Ons seën jou dat jy in Y’shua (Jesus) bly en Sy woorde in jou, dat jy vra net wat jy wil 
hê, en jy sal dit ontvang.

8 Ons seën jou dat jy die Vader verheerlik, dat jy veel vrug sal dra; en jy Y’shua (Jesus) se 
dissipel sal wees.

9 Ons seën jou dat Y’shua (Jesus) jou liefhet soos die Vader Hom liefgehad het.   Bly in 
hierdie liefde van Hom.

10 Ons seën jou dat jy Y’shua (Jesus) se gebooie bewaar en in Sy liefde bly, net soos Hy 
die gebooie van Sy Vader bewaar en in Sy liefde bly.

Gal. 5
22 Ons seën jou dat jy die vrug van die Gees sal dra:  liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
23 Teen sulke dinge is die wet nie.

Kol. 1:10
Ons seën jou sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag.  

Mag jy in elke goeie werk vrug dra en in die kennis van God groei.
 

Ons verklaar al hierdie seëninge in die Naam van Y’shua (Jesus) die Messias!

AMEN!
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Uitbreiding van
ons gesin



petisie vir die uitbreiding van ons 
gesin ... 

Vader, ons kom vandag na U Troon van Genade met vrymoedigheid in die Naam van U 
Seun, Y'shua [Jesus] die Messias.  U het ons opdrag gegee om al ons behoeftes deur 
gebed en petisie voor U te bring, en dit is wat ons vandag doen. 

Filippense 4:6 "6 Moet oor niks 
besorg wees nie, maar maak in elke 
omstandigheid en in alles julle 
begeertes deur gebed en smeking 
(definit iewe versoek) en met 
danksegging aan God bekend." 

Vader, dit is  ons begeerte om die 
heel eerste gebod na te kom, om 
v r u g b a a r t e w e e s e n t e 
vermeerder.  Here, ons dank U dat 
daar nie so iets soos toeval in ons 
lewens as U kinders is nie.  En 
omdat hierdie begeerte om nog 'n 
kind te hê in ons  harte opvlam, 
Vader, glo ons dit is  omdat U dit 
daar geplaas het.  

Dankie dat U daagliks oor ons 
weë waak en dat U elke dag ons 
lewe uit meet. 

Vader, ons kom voor U, om ‘n verbond met U te maak vir ons ongebore kinders.  Here, 
voordat ons hulle nog het, wil ons in die eerste plek kom verklaar dat hulle U kinders is  ... 
en dat ons net bewaarders van hulle vir 'n rukkie sal wees.  Ons erken U as  die ware 
Gewer van lewe, en dit is  U wat hulle in hul moeder se skoot vorm.  Ons weet ook Vader, 
dat voor hulle al gebore is, U hul alreeds ken. 

Vader, ons kom om die seisoen van kinders oor ons lewens te bevestig en om U uit te 
nooi, die Vader van alle skepping, om nog 'n kind in ons huis  te bring.  Ons hou onsself as 
U dienaars voor  ... en verklaar onsself bereid om nog 'n kind in hierdie huis te hê.  Ons 
verwelkom die kind en reik 'n uitnodiging uit in die gees vir hom/haar om te kom. Ons nooi 
U uit, Heilige Gees, om oor ons te kom wanneer ons saam as man en vrou is  en om lewe 
te skep wanneer dit U behaag. 

Ons wy ons kinders weer aan U, ons God ... Vader, Seun en Heilige Gees. Ons petisie dat 
U Gees ons as ouers sal lei in alle wysheid en ons sal leer hoe om ouers  te wees vir die 
kinders wat U aan ons toevertrou het. Vader, laat hulle U Liefde en Sterkte sien asook Wie 
U in ons is.  Ons bid dat U Gees  op hulle sal rus  van die oomblik wat hulle geskape word 
en dat hulle U sal ken van hul eerste asemteug. Mag elke dag van hul lewens eer, lof en 
heerlikheid aan U Naam bring. 
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Vader, ons petisie dat U ons in staat sal stel om 'n huis te hê wat gevul is met die liefde, 
koestering, dissipline, stabiliteit en identiteit wat ons kinders sal benodig. In alle aspekte - 
fisies, emosioneel en geestelik – vra ons vir 'n oorvloed in ons huis  waaruit ons kinders 
gevoed en volwasse kan word.

Ons petisie spesifiek dat U ons sal help om aan te pas by die veranderinge wat nog ‘n kind 
aan ons familie sal bring. Ons bid oor elke verhouding: 

• Tussen ________________ (man) en ___________________ (vrou).

• Tussen _________________ (pa) en ______________________ (kinders).

• Tussen _________________ (pa) en die nuwe baba.

• Tussen _________________ (ma) en _______________________ (kinders).

• Tussen __________________ (ma) en die nuwe baba.

• Tussen ________________________________ (kinders) en die nuwe baba.

Vader, ons pleit die Bloed van Y'shua (Jesus) 
oor elkeen van hierdie verhoudings  en wy hulle 
toe aan U.  Ons petisie dat U elke verhouding 
in balans en in die regte orde sal behou.  Ons 
petisie dat elke verhouding sterk sal wees en 
lewe sal gee.  Gee vir ons oë wat die uniekheid 
van elke verhouding sal raaksien, en om dit te 
waardeer vir wat dit is ... en nie om dit te 
vergelyk of te kritiseer nie. 

Vader, as  hoof van die huis, petisie ek 
_____________ vir ___________ (vrou), en 
ek bely weereens  ons swakheid en onvermoë. 
Vader, help ons om ons kinders te sien soos 
wie U wil hê hulle moet wees.  Help ons om 
hulle nooit te vergelyk nie, en gee aan ons die 
oë om hulle individueel te sien en hulle 
individueel te behandel.  Gee vir ons  die 
genade om in staat te wees om voort te gaan 
om ________________________ (kinders) te 

bevestig en te betrek soos die nuwe lid van ons 
gesin by ons aansluit.  Help ons om nie te veel van _____________ (kinders) te verwag 
net omdat _________________________ (kinders) ouer is nie, maar om ten spyte van die 
eise van 'n ander kind in kontak met _____________________ (kinders) se behoeftes en 
seisoene te bly. 

Vader, ek petisie ook vir ons huwelik en die onvermydelike veranderinge wat nog 'n kind 
aan ons verhouding sal bring.  Ek petisie dat U vir ons 'n duidelike onderskeiding sal gee 
en ons  sal help om altyd “ons” eerste te plaas.  Laat dit ons  sterker en nader aan mekaar 
bring en verryk ons liefde vir mekaar asook vir U.  Gee ons krag en geduld wanneer ons 
moeg en gespanne voel.  Gee vir ons rus wanneer ons dit nodig het, Vader.  Ek petisie dat 
U ons sal omring met die  nodige ondersteuningsnetwerk...  mense wat ons sal liefhê en 
ondersteun. 
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Vader, ek bring _______________ (vrou) voor U. Ek petisie en bid oor haar liggaam en 
alles wat sy tydens die swangerskap en die geboorte van die kind sal deurmaak.  Ek 
petisie vir moed, krag en genade.  Ek bid dat 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan oor 
haar sal kom van die dag wat ons swanger word, totdat die baba gebore word. Vader, ek 
bid dat U ekstra engele sal aanstel om haar gedurende hierdie tyd te beskerm en te 
versterk.  Heilige Gees, ek vra dat U haar sal vertroos en bedien sodat sy altyd sal weet 
dat U by haar is. 

Vader, ek bring ___________________ (kinders) voor U. Gee ______________________ 
(kinders) die genade om hierdie verandering in ons familie te aanvaar.  Vestig 
__________________ (kinders) se hart/e in ons liefde en in U liefde. Gee 
__________________ (kinders) vreugde en krag om opgewonde te wees oor 
___________________ (kinders) se nuwe broer/suster, en plaas 'n liefde in 
_________________ (kinders) se hart vir die nuwe baba. 

Vader, ek petisie vir myself as pa. Ek vra dat U U woord vir my kinders in my mond sal 
plaas, om vir hulle te bid, en oor hulle te profeteer.  Ek petisie dat U my sal salf om hulle 
volgens U wysheid en liefde te dissiplineer.  Gee vir my die onderskeidingsvermoë, insig 
en krag om hulle lief te hê soos 'n vader behoort, soos wat U my liefhet. Vader, ek petisie 
dat U my sal lei en wys hoe om my kinders groot te maak as liefhebbers van U, kinders 
wat U hart nastreef, en in U weë volg. Vader, help my om hulle te leer, om hulle volgens U 
Woord te beskerm en te lei: 

Deuteronómium 6:4-9 “4  Hoor, Israel, 
die HERE onse God is ’n enige HERE. 
5  Daarom moet jy die HERE jou God 
liefhê met jou hele hart en met jou hele 
siel en met al jou krag. 6  En hierdie 
woorde wat ek jou vandag beveel, 
moet in jou hart wees; 7  en jy moet dit 
jou kinders inskerp en daaroor spreek 
as jy in jou huis sit en as jy op pad is 
en as jy gaan lê en as jy opstaan. 8  
Ook moet jy dit as ’n teken bind op jou 
hand, en dit moet as ’n voorhoofsband 
tussen jou oë wees. 9  En jy moet dit 
op die deurposte van jou huis en op 
jou poorte skrywe.”

Vader, ons wil ‘n verbond met U sluit 
vir ons kinders. Laat hulle kinders van 
vreugde wees, manne en vroue wat 
U ken en liefhet, wat gevul is  met 
wysheid, geloof, moed, en krag. 
Maak ons ouers  van wysheid en 
onderskeiding. Gee vir ons oë om te 
sien en ore om U stem te hoor ten 
opsigte van ons kinders.  
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Maak ons harte teer en leer ons deur U eie hand hoe om hulle groot te maak.  Ons gee 
hulle oor aan U, voordat U hulle in ons sorg plaas.  Ons verklaar dat ons nie in staat is om 
dit sonder U te doen nie ... ons verklaar dat ons U nodig het en dat ons afhanklik is van U 
Vader. 

Ons petisie dit alles in die Naam van Y’shua (Jesus), 

AMEN!

___________________ ___________________ ___________________
Datum Vader Moeder

77



78

Gebed vir 
die Verlies 
van ‘n Baba



Verklaring15 van vertroue
in GOD se Beskerming ...

Geen wapen teen ons gesmee sal stand hou nie en elke tong wat teen ons opstaan in 
oordeel, veroordeel ons.  Dit is ons erfdeel as diensknegte van die Here en ons 
geregtigheid is  van U, O Here van die Leërskare.  Diegene wat teen ons gepraat of gebid 
het, of probeer het om ons skade of boosheid aan te doen, of wat ons verwerp het, 
vergewe ons, en ons seën hulle in die Naam van die Here 

Ma#hew	  5:43-‐45	  “43	  Julle	  het	  gehoor	  dat	  daar	  gesê	  is:	  Jy	  moet	  jou	  naaste	  lie8ê	  en	  jou	  vyand	  moet	  jy	  haat.	  
44	  Maar	  Ek	  sê	  vir	  julle:	  Julle	  moet	  jul	  vyande	  lie8ê;	  seën	  die	  wat	  vir	  julle	  vervloek,	  doen	  goed	  aan	  die	  wat	  vir	  
julle	   haat,	  en	  bid	  vir	  die	  wat	   julle	  beledig	  en	  julle	   vervolg;	  45	  Sodat	  julle	  kinders	  kan	  word	  van	  julle	   Vader	  
wat	  in	  die	  hemele	  is;	  want	  Hy	  laat	  sy	  son	  opgaan	  oor	  slegtes	  en	  goeies,	  en	  Hy	  laat	  reën	  op	  regverdiges	  en	  
onregverdiges.”

Romans	  12:14	  “14	  Seën	  die	  wat	  julle	  vervolg,	  seën	  en	  moenie	  vervloek	  nie;”

Nou verklaar ons, o Here, dat U alleen ons God is, en dat daar buiten U, geen ander is nie 
– ‘n regverdige God en Redder, die Vader, die Seun en die Gees – en ons aanbid U!
 
Ons onderwerp onsself opnuut aan U op hierdie dag in onvoorwaardelike 
gehoorsaamheid.  Nadat ons ons aan U onderwerp het, Here, doen ons soos U Woord 
voorskryf.  Ons weerstaan die duiwel:  al sy druk, aanvalle en misleidings, elke instrument 
of agent wat hy teen ons probeer gebruik.  Ons onderwerp ons  nie aan hom nie!  Ons 
weerstaan hom, dryf hom van ons af weg en sluit hom uit van ons, in die Naam van Jesus.  
Spesifiek verwerp en weerstaan ons  enige siekte, pyn, infeksie, inflammasie, 
kwaadaardighede, allergieë, virusse en enige vorm van toordery.
 
Laastens Here, dank ons U dat deur die offer van Jesus aan die kruis, ons nou nie meer 
onder die vloek is nie, maar ingegaan het onder die seën van Abraham, wie U seën in alle 
dinge – verhoging, gesondheid, voortplanting, voorspoed, oorwinning en God se guns.

Galásiërs	  3:13-‐14	  “13	  Christus	  het	  ons	  losgekoop	  van	  die	  vloek	  van	  die	  wet	  deur	  vir	  ons	   'n	  vloek	   te	  word-‐-‐
want	   daar	   is	   geskrywe:	   Vervloek	   is	   elkeen	  wat	  aan	   'n	   hout	   hang-‐-‐sodat	   die	   seën	   van	   Abraham	   na	   die	  
heidene	  kan	  kom	  in	  Christus	  Jesus,	  en	  dat	  ons	  die	  beloNe	  van	  die	  Gees	  deur	  die	  geloof	  kan	  ontvang.”

AMEN!
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inleiding ... 
Hemelse VADER,

Ek kom voor U Troon van Genade en Liefde oor ‘n baie pynlike saak wat ek nooit gedink 
het met my sou gebeur nie.

Dankie dat ek U VADER kan noem!  Dankie dat U my aangeneem het as U kind en dat U 
my meer liefhet as  wat enige aardse vader my kan liefhe!  Ek glo dat U my wil seen en dat 
U goedheid vir my oneindig is. 

U Woord leer my wie U is  en wat U karakter is. U is ‘n liefdevolle, toegewyde, deernisvolle, 
getroue VADER wat altyd net die beste vir my soek. U is  altyd in beheer – U weet alles  wat 
met my gebeur.

Ek verstaan nie HOEKOM ek my baba verloor het nie – MAAR ek kies om U ten spyte 
daarvan  te vertrou. My hart is baie seer en ek het baie vrae:

• Hoekom het U dit toegelaat?
• As U alles weet en Almagtig is, hoekom het U die bevrugting toegelaat?
• U is die Gewer van lewe, hoekom lewe gee en dan neem?
• Hoekom het U die swangerskap toegelaat, as daar fout was met die baba?
• Hoekom het U dit nie voorkom nie
• Wat het ek verkeerd gedoen?
• Het ek in die verlede ‘n deur oopgemaak wat toegelaat het dat dit gebeur?
• Het my voorvaders ‘n deur oopgemaak wat veroorsaak het dat dit gebeur?
• Het ek rebellie in my hart teenoor enige iemand gehad?
• Is dit as gevolg van my seksuele sonde voor die huwelik?
• Hoekom het ek hierdie skuldgevoel, leegheid, afgestomptheid, hopeloosheid en die 

gevoel dat ek die skuldige is?
• Wat het ek gese of gedoen om hierdie vernietiging oor myself te bring?

Ek bring alles  voor U, VADER, en ek wil dit nou afhandel. Ek wil alle oop deure van die 
verlede – van myself en my voorouers – toemaak. 

Ek kies om alle wettige reg wat die Satan het om te kom roof en steel van die vrug van my 
baarmoeder te kanselleer, in die Naam van Y’shua (Jesus).

Hemelse Vader, ek wil nie treur soos een sonder hoop nie, want U is die Lewe-Gewende 
Vader. 

U kan my volkome genees. Ek weet U Woord sê dat U my sal genees en my ‘n nuwe gees 
en ‘n nuwe hart sal gee en dat ek my baba eendag in die Hemel sal sien.
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1 Thess 4:13-14 “MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met 
betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het 
nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in 
Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.”

Esegiel 36:26 “En Ek sal julle ’n nuwe hart 
gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en 
Ek sal die hart van klip uit julle vlees 
wegneem en julle ’n hart van vlees gee.”

AMEN!
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GEBED VIR DIE VERLIES 
VAN ‘N BABA (ABORSIE)



Vader, in die Naam van Y’shua (Jesus) bring ek alle vorms van aborsie in my bloedlyn en 
deur my eie toedoen na U toe en ek vra om U vergifnis vir die sonde van moord wat daar 
gepleeg is.  

Ek verklaar dat ons geen reg gehad het om oor lewe en dood te besluit nie en dat ons 
onsself bo U verhef het en dat ons daardeur deure vir die demoniese oopgemaak het in 
ons familie. Vergewe ons vir die bloedvergieting – ons besef dat ons daardeur vloeke  oor 
ons en ons kinders gebring het. 

U Woord verklaar:

Levitikus 18:21 “En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat 
deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die HERE.”

Deuternomium 19:10 “Sodat geen onskuldige bloed vergiet word binne-in jou land wat 
die HERE jou God jou as erfenis sal gee, en bloedskuld op jou kom nie.”

Psalm 27:12-14 “Gee my nie oor aan die begeerte van my teëstanders nie, want valse 
getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas. O, As ek nie geglo het dat ek 
die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie ... Wag op die Here! 
Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!”

Genesis 4:8-12 “En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het 
Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die HERE vir Kain: Waar 
is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek  weet nie. Is ek my broer se wagter? En Hy sê: Wat 
het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. Daarom 
sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou 
broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer 
gee nie; ’n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde.”

Vader ek besef dat die bloed wat vergiet is, uitroep vir vergelding. Dit getuig teen my in die 
geestesrealm.

Vader, ek bely ook die gebruik van die intra-uterine apparaat wat spontane aborsies 
veroorsaak het. As daar enige voorbehoeding gebruik is wat fisies en chemiese 
verandering in die baarmoederwand veroorsaak het, wat spontane aborsies tot gevolg 
gehad het, bely ek dit nou namens myself en my voorgeslagte. Vergewe ons, Vader, vir 
hierdie sonde wat gekom het as gevolg van onkunde.

Vir elke offer wat hierdeur aan satan gebring is, vra ons vergifnis  dat ons hom hierdeur 
toegelaat het om in ons lewens te heers en te verwoes. Ons is jammer, Vader.

1 Johannes 1:9 “As julle julle sonde bely, Ek is getrou en regverdig en sal julle van alle 
ongeregtigheid reining.”

Ek neem U nou op U Woord en ek ontvang U vergifnis  in die Naam van Y’shua (Jesus). Ek 
vra dat U die bloed wat om vergelding uitroep, nou in die Naam van Y’shua (Jesus) sal stil 
maak en dat U alle getuies wat teen my uitroep in die geestesrealm, sal stil maak.
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Vader, verbreek asseblief elke vloek van die 
dood wat as gevolg van bogenoemde oor my 
baarmoeder gekom het. 

Ek bind elke gees van dood, moord en 
offerhande wat in my baarmoeder ingekom 
het in die Naam van Y’shua (Jesus).

Ek stuur die HEKWAGTERS van dood - wat 
oor my baarmoeder aangestel is om die 
HEKKE van my baarmoeder oop te hou vir 
demoniese besetting -  na U voete.

Ek vra dat U die vloek – dat my baarmoeder 
‘n graf is  – sal verbreek in die Naam van 
Y’shua (Jesus). Vader, in die Naam van 
Y’shua (Jesus) vra ek dat U my baarmoeder 
nou sal reining met die Water van U Woord. 

Reinig dit nou van alle besmetting van dood, graf en hel in die Naam van Y’shua (Jesus). 
Draai asseblief elke vloek om in ‘n seëning.

Ek wy nou my baarmoeder toe aan die Almagtige God en die Skepper van ALLE lewe – 
YAHWEH, God van Israel.

VADER, ons vra U nou om U engele as hekwagters  oor my baarmoeder op te stel, dat 
hulle met Vlammende Swaarde die ingang na my baarmoeder sal bewaak en slegs U wil 
sal laat geskied. 

In die Naam van Y’shua (Jesus) verklaar ek dat my baarmoeder geseënd en ‘n plek van 
LEWE is. VADER, verwyder asseblief alle wettige reg wat satan op my babas en die 
babas in ons bloedlyn het. Ons neem die aannemings dokumente uit sy hande en 
oorhandig dit aan U, ABBA VADER. 

Bevry asseblief die gees van my baba (asook die van geaborteerde babas in ons 
bloedlyn) van die plek van gevangenisskap waar Satan hulle gehou het en teen ons 
familie gebruik het , in die Naam van Y’shua (Jesus).

Vader, ons kom bring elke baba wat voortydig gesterf het voor U Troon en ons wil hulle 
aan U kom wy (as jy weet watter geslag die baba was, kan jy hom/haar ‘n naam gee. 
Ons sal eendag weer in die Hemel met hierdie kinders herenig word en kinders moet 
name hê).

Vader, kom genees my hart en die van ons geliefdes wat saam met my oor hierdie kinders 
treur, in die Naam van Y’shua (Jesus). Help my om myself los te maak van hierdie baba 
en om U te vertrou om hom/haar te versorg in die Hemel.  

AMEN!
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GEBED VIR DIE VERLIES 
VAN ‘N BABA DEUR 

MISKRAAM



VADER, ek bring elke miskraam in ons  familie voor U – alle wettige reg wat die vyand oor 
ons het om te steel, verwoes en dood te maak. Ek vra dat U die bloed en alle getuies wat 
in die gees teen ons uitroep, sal stil maak. Kanselleer asseblief die wettige reg wat die 
vyand het om ons babas in die baarmoeder te kom steel.

Ons bring elke kind wat voortydig gesterf het voor U. Ons kies om elkeen wat enigsins 
verantwoordelik gehou kan word vir hierdie miskraam, te vergewe. (nalatigheid deur die 
dokter, geweld deur eggenoot of familie of enige ander persoon, verwerping deur enige 
persoon wat nie die baba wou gehad het nie. Ek vergewe myself vir 
________________________ ens.)

Ons pleit nou die Bloed van Y’shua oor elke baba wat gesterf het en ons verklaar dat dit 
nie deur Satan gebruik kan word vir enige rituele of offerhande nie. Ons kanselleer enige 
aanbidding wat Satan ontvang het deur die dood of die trauma  van die verlies van die 
baba.

In die Naam van Y’shua (Jesus) bind ons nou die bose geeste van dood, moord en 
offerhande en ons stuur hulle na die Voetbank van Y’shua (Jesus) ons Messias.

Ek vra U, Vader, om die vloek dat my baarmoeder ‘n graf geword het, te verbreek. Ek vra 
U in die Naam van Y’shua (Jesus) om my baarmoeder te reining met die Water van U 
Woord en om dit te reinig van besoedeling van dood, graf en die hel in die Naam van 
Y’shua (Jesus). Verwyder asseblief elke vloek en draai dit om in seëninge.

Ons vra dat U die hekwagters wat Satan oor my baarmoeder aangestel het, sal verwyder 
in die Naam van Y’shua (Jesus) en ons wy nou my baarmoeder toe aan U, die Almagtige 
God en die Skepper van ALLE  lewe – YAHWEH, God van Israel.

Ons vra dat U U engele met hulle Vlammende Swaarde as hekwagters  oor die ingang van 
my baarmoeder sal aanstel. Ons vra in die Naam van Y’shua (Jesus) dat slegs U 
Goddelike planne in hierdie hekke toegelaat sal word.

Vader, verwyder asseblief alle wettige reg wat Satan op my babas en in my bloedlyn se 
babas het. Ons neem nou die dokumente uit sy hande en ons oorhandig dit aan U, ABBA 
VADER.

Laat asseblief in die Naam van Y’shua (Jesus) die gees van my eie babas, sowel as die 
geaborteerde babas in my bloedlyn, vry van enige plek van gevangenisskap in die gees 
waar Satan die baba/babas se geeste gebruik het vir sy doeleindes teen my en my familie.

Ons bring elke kind wat voortydig gesterf het voor U Troon en wy hom aan U toe. (As jy in 
jou hart seker is oor jou kind se geslag, gee hom/haar ‘n naam. Ons  gaan in die Hemel 
her-enig word en elke kind het ‘n naam nodig.)

Vader, ek kom bid dat U my en ons families sal kom vertroos en ons wonde van hartseer 
sal kom genees. Help my om myself los te maak van hierdie kindjie en om U te vertrou om 
hom/haar in die Hemel te versorg. Wanneer U besluit om weer vir ons in U perfekte tyd te 
seën met ‘n baba, moet dit nie in die plek van die gestorwe baba wees nie, maar volgens 
U Wil en besluit.
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Ek verklaar nou dat my baarmoeder geseën is  en 
dat dit lewe-gewend sal wees.

Ek verklaar dat my baarmoeder gereed is om te 
ontvang en bevrug te word met VRUGBARE 
SAAD wat van U af kom.

Ek seën my baarmoeder dat dit ‘n veilige plek is 
om hierdie saad te ontvang en te laat groei vir die 
volle nege maande van swangerskap tot met die 
geboorte.

VADER het reeds voor die grondlegging van die 
wêreld in die Boek van die Lewe die aantal 
kinders wat Hy vir ons beplan, opgeskrywe.

Ons verklaar dat my baarmoeder in U perfekte tydsberekening inkom, ABBA VADER, laat 
U Wil geskied, laat U koninkryk kom op aarde soos in die Hemel.

Psalm 139:1-18
“VIR	  die	  musiekleier.	  ’n	  Psalm	  van	  Dawid.	  HERE,	  U	  deurgrond	  en	  ken	  
my.	  U	  ken	  my	  sit	  en	  my	  opstaan;	  U	  verstaan	  van	  ver	  my	  gedagte.	  U	  

deurvors	  my	  gaan	  en	  my	  lê,	  en	  U	  is	  met	  al	  my	  weë	  goed	  bekend.	  Want	  
daar	  is	  nog	  geen	  woord	  op	  my	  tong	  nie	  —	  of	  U,	  HERE,	  U	  ken	  dit	  geheel	  
en	  al.	  U	  sluit	  my	  in	  van	  agter	  en	  van	  voor,	  en	  U	  lê	  u	  hand	  op	  my.	  Om	  dit	  
te	  begryp,	  is	  te	  wonderbaar	  vir	  my,	  te	  hoog:	  ek	  kan	  daar	  nie	  by	  nie.	  
Waar	  sou	  ek	  heengaan	  van	  u	  Gees	  en	  waarheen	  vlug	  van	  u	  aangesig?	  

Klim	  ek	  op	  na	  die	  hemel,	  U	  is	  daar;	  en	  maak	  ek	  die	  doderyk	  my	  bed,	  kyk,	  
U	  is	  daar!	  Neem	  ek	  die	  vleuels	  van	  die	  dageraad,	  gaan	  ek	  by	  die	  

uiteinde	  van	  die	  see	  woon,	  ook	  daar	  sou	  u	  hand	  my	  lei	  en	  u	  regterhand	  
my	  vashou.	  

En	  as	  ek	  sê:	  Mag	  tog	  net	  die	  duisternis	  my	  oorval	  en	  die	  lig	  nag	  wees	  tot	  
my	  beskuhng,	  dan	  is	  selfs	  die	  duisternis	  vir	  U	  nie	  donker	  nie,	  en	  die	  nag	  
gee	  lig	  soos	  die	  dag,	  die	  duisternis	  is	  soos	  die	  lig.	  Want	  Ú	  het	  my	  niere	  
gevorm,	  my	  in	  my	  moeder	  se	  skoot	  geweef.	  Ek	  loof	  U,	  omdat	  ek	  so	  

vreeslik	  wonderbaar	  is;	  wonderbaar	  is	  u	  werke!	  En	  my	  siel	  weet	  dit	  alte	  
goed.”

Dankie Vader dat ek met hierdie smeekgebed voor U kan kom en dat U vir ons 
genesing sal bring.

AMEN!

!
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Tweelinge in die Baarmoeder
Chimera Tweelinge



TWEELING – VERDWYN IN DIE BAARMOEDER,
(EEN) GEES EN SIELSBANDE16

(Be$er	  Rela*onships	  with	  Martyn	  Carruthers)

Die antieke Grieke het eerste met hierdie konsep gekom dat een van ‘n tweeling kan 
verdwyn. Plato het geskryf dat ons perfek gebore kan word en dan deur Zeus in twee 
verdeel kan word. Hy beskryf eensaamheid en verlange na volmaaktheid en die soeke na 
‘n band met ‘n ander “gees” … word ook soms “vlam van tweeling” genoem.

“... and when one of them meets the other half, the actual half of himself, the 
pair are lost in an amazement of love and friendship and intimacy and one 
will not be out of the other's sight even for a moment ...” (Plato)

As daar meervoudige bevrugting was en slegs een ovum oorleef, mag die kind aanvoel 
dat iemand ontbreek en dan soek na hierdie verlore sielsmaat. Hierdie persoon kan dan 
ook gedurende sy soektog verskeie potensiële maats vind en dan na ‘n rukkie elkeen 
verwerp wanneer daar nie voldoen word aan die behoeftes nie. 

Hierdie soektog na die verlore baba en die projektering van die gevoelens  van verlies en 
die daaropvolgende verlies as daar nie aan die persoon se emosionele behoeftes voldoen 
word nie, bring baie pyn vir die persoon self en vir ander.

Dit is bekend dat daar ‘n baie nou verbintenis is tussen tweelinge, dit begin reeds in die 
baarmoeder. Hulle mag miskien hulle intra–uterine ervaring vergeet, maar dwarsdeur hulle 
lewens het ‘n tweeling ‘n baie sterk band. Indien een van die tweeling reeds in die 
baarmoeder verwyder word – op watter manier ookal – sal die oorlewende een dikwels 
nagevolge ervaar – “vanishing twins “ sindroom .

Tweelinge word dikwels gedurende die swangerskap deur ultraklank opgespoor, maar 
dokters kan dit soms verswyg en indien een van die babas dan aborteer, word die ouers 
dit nie meegedeel nie agv die trauma wat dit kan meebring. 

89

16	  NOTA	  OOR	  DID/SRA:	  Ons	  gee	  hierdie	  inlig8ng	  deur	  na	  aanleiding	  van	  die	  baie	  
eksperimente	  wat	  op	  	  tweelinge	  gedoen	  is	  (Joseph	  Mengele)	  en	  al	  die	  okkul8ese	  
betrokkenheid	  by	  hierdie	  onderwerp.	  Dit	  is	  baie	  algemeen	  dat	  die	  oorlewende	  een	  
een	  van	  ‘n	  tweeling	  was,	  en	  die	  ander	  een	  in	  die	  baarmoeder	  geoffer	  is	  om	  
spesifieke	  vloeke	  op	  die	  oorlewende	  een	  in	  werking	  te	  stel.	  Dit	  kan	  ook	  gebeur	  dat	  
die	  een	  tweeling	  by	  geboorte	  verwyder	  word	  deur	  die	  programmerders	  en	  
grootgemaak	  word	  vir	  satan.	  Daar	  word	  kruis-‐programmering	  gedoen	  met	  die	  
tweelinge	  in	  rituele	  -‐	  hulle	  bly	  verlang	  na	  die	  ander	  tweeling	  maar	  hulle	  weet	  fisies	  
nooit	  van	  mekaar	  nie.	  Die	  selfde	  kan	  gebeur	  as	  daar	  2/3/4	  babatjies	  uit	  een	  
bevrug8ng	  voortkom	  –	  die	  babas	  word	  van	  mekaar	  verwyder,	  uitgeplaas	  na	  verskeie	  
ouers	  wat	  ook	  deel	  vorm	  van	  die	  sataniese	  kultus	  -‐	  elkeen	  word	  dan	  ook	  
geprogrammeer	  volgens	  die	  plan	  van	  satan	  vir	  daardie	  kind	  se	  toekoms	  in	  sy	  
koninkryk.	  Hulle	  bly	  in	  die	  gees	  aanmekaar	  gekoppel	  en	  kruis-‐programmering	  sal	  
ook	  tussen	  hulle	  plaasvind.



As een van die tweeling aborteer kan die oorlewende een dikwels emosionele probleme 
ervaar, selfs al is hulle nie bewus dat daar wel ‘n meervoudige swangerskap was nie. In 
“Spirit Releasement Therapy” skryf Dr. William Baldwin dat die dooie tweeling ‘n gees-
band met die oorlewende maat gevorm het.  In “Coping with Eating Disabilities” skryf Dr 
Alice Rose dat somminge eetsteurnisse die gevolg is van een van die tweeling wat gesterf 
het as gevolg van gebrek aan voeding.

In “Destiny of Souls” verskil Dr Michael Newton egter hiermee. Hy voel dat sy kliënte 
primêre “soul-mates” het en nie elkeen aparte gees nie.

IN VITRO BEVRUGTING 

Die term “in vitro” is ontleen uit Latyn wat beteken: “in glas”. By egpare wat sukkel om 
swanger te word, word die ovum van die vrou geneem en dan gewoonlik met die sperm 
van haar man in die laboratorium bevrug. ‘n Paar van die embrios word dan in die 
baarmoeder teruggeplaas, waar die meeste van hulle sterf of verwerp word en baie min 
van hulle ontwikkel in ‘n fetus en ‘n baba.17 

Die embrios wat nie geskik was nie, word dikwels  net vernietig en alhoewel hulle stamselle 
vir navorsing gebruik kan word, sterf honderde embrios in hierdie klinieke.  (Nadat ons 
hierdie mense bedien het, sal ons metodes om emosionele en gedragsprobleme agv in-
vitro bevrugting publiseer. )

TWEELINGE WAT VERDWYN
Dr. Stoeckel het in 1945 die “vanishing twin syndrome” beskryf as veelvoudige 
vermeerdering met daaropvolgende verdwyning van een of meer fetus. Die sindroom word 
dikwels nagespeur wanneer ultraklank vroeg in die swangerskap gebruik word. 

Party tweelinge sterf of verdwyn in die baarmoeder voor geboorte en ander weer 
gedurende die geboorte of net daarna. Ongeveer 30% van swangerskappe kan 
teruggevoer word na meervoudige bevrugting.

Die dood van een van die tweeling bring ‘n hoe risiko faktor vir serebrale gestremdheid, 
verhoog met ‘n faktor 40, by die oorblywende baba. (Waar in enkel swangerskappe die 
voorkoms slegs 0.2% is) Dit word toegeskryf aan die feit dat die bloedtoevoer varieer by 
die fetusse.

Verlore tweeling sindroom (TWIN Embolization Syndrome) kom algemeen voor in vroeë 
stadiums van swangerskap. Een van die fetusse kan deur die moeder geabsorbeer word, 
of die ander baba kan die fetus ook assimileer en dan moontlik n “chrimera” vorm. Die 
dooie fetus kan ook agterbly as  n klein bondeltjie dooie weefsel (fetus papyraceous – ‘n 
papieragtige fetale oorblyfsel).  
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17	  Daar	  is	  wel	  gevalle	  waar	  2/3/4/5/6	  babas	  wel	  bevrug	  word	  en	  dan	  gebore	  word	  
aan	  ouers	  –	  ons	  hoor	  gereeld	  van	  hierdie	  groot	  gesinne	  en	  daar	  word	  TV	  programme	  
oor	  hulle	  gesinslewe	  gemaak.



Daar word ook soms in die oorlewende tweeling die oorblyfsels gevind van die fetus. 
(teratoom – bevat been, hare, tande en ander fetale weefsel). Soms word ‘n skelet van ‘n 
baba gesien in die X-straal van die volwassene. Wat ookal – die een tweeling het verdwyn.

IS JY ‘N CHRIMERA?
Die oorlewende tweeling mag verskillende genetiese strukture in verskillende dele van die 
liggaam hê. As twee eierselle deur twee spermselle bevrug word, word ‘n “fraternal” 
tweeling gevorm, selfs  as die geslag verskil. As hierdie twee embrios saamsmelt, ontwikkel 
een baba met selle van twee persone.

‘n Persoon met twee groepe DNA word ‘N CHRIMERA genoem. Van die selle het die DNA 
van die een baba en van die selle het ook DNA van die ander baba. (Chrimera van haas/
mens of muis/mens hibride word geskep deur die vermenging van diere embrio met 
stamselle van mense.)

As ‘n chrimera oorleef, werk die selle van die liggaam saam asof hulle van dieselfde sigoot 
(stam) is.  ’n Vlekkerige vel, of verskillende kleur oë of transseksualiteit of ‘n hemafrodiet is 
dikwels die gevolg hiervan. ‘n Bloed chrimera mag bloedgroep AB wees  terwyl hulle 
geneties bloedgroep A of B is.

‘n Menslike chrimera mag sukkel met sy/haar identiteit. As ‘n persoon manlike en vroulike 
selle het, kan seksuele verwarring  verwag word. Die meeste chrimera lyk normaal en 
slegs met DNA-toetsing van liggaamsdele kan vasgestel word of die persoon chrimera is 
of nie.

AMEN!
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gebed 
Vader, ons bring voor U elke ritueel of vloek in die baarmoeder teen die tweeling/drieling/
vierling, ens; ons vra U om elke struktuur en eis oor die lewe van die babas wat deur die 
kultus of Satan in plek gestel is, te vernietig.

In die Naam van Y’shua (Jesus) kom vra ons vergifnis vir die doelbewuste moord van een 
van die babas in die baarmoeder.

Deur die dood van die baba is _________________________________ se lojaliteit aan 
Satan en die kult verseël. Vader ons kom vra in die Naam van Y’shua (Jesus) dat U hierdie 
seël vernietig. Ons vra dat U die bloed van die gestorwe baba wat uitroep om vergelding 
sal kom stilmaak in die Naam van Y’shua (Jesus).

Ons vra dat U elke vloek sal omkeer - spesifiek die volgende:

Been van my been en vlees van my vlees – dit wat ons aanmekaar geweef het in ‘n 
besondere manier. Vader, kom verbreek hierdie demoniese verbond tussen ons twee/drie/
vier, ens, in die Naam van Y’shua (Jesus).

Ons vra dat U die gees en sielsbande wat nog 
steeds die dooie tweeling en ___________________ 
aanmekaar bind, sal sny.

Ons vra dat U die gees van die dooie baba sal 
ontvang en die twee babas  liggaam, siel en gees 
van mekaar skei. 

Ons vra dat U alles wat aan die dooie baba behoort 
het, verwyder uit my DNA  – dit wat soveel 
verwarring in my veroorsaak het.

Verwyder asseblief alle verwarring en herstel my tot 
die persoon wat U beplan het van die grondlegging 
van die wêreld. Kom herstel my DNA deur my DNA 
los te maak van die van die dooie baba se DNA.

Ek bevry jou, gees van my dooie tweeling, in die Naam van Y’shua (Jesus) en ek wy jou 
aan Abba Vader.

(Die gees van die dooie baba haak aan die van sy tweeling en leef deur die baba, omdat 
dit nie ‘n liggaam nodig het om deur te opereer nie. 

Die oorlewende een is verward en sonder identiteit – veral as  die gestorwe baba die 
teenoorgestelde geslag was.)

Vader, restoureer asseblief as daar enige verwarring in my seksualiteit was as gevolg van 
die teenoorgestelde geslag van my tweeling - in die Naam van Y’shua (Jesus). Herstel 
asseblief my hormoonbalans.
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Help my asseblief om my identiteit te ontdek – dit wat U voor die grondlegging van die 
wêreld vir my beplan het, my ware DNA. Ek kies U plan vir my lewe.

(Hoekom het die ander tweeling gesterf? Was dit agv naelstring om die nek? Werk met 
gees van dood, moord en offerhande?)

Ons neem outoriteit oor die gees  van dood, moord en offerhande in die Naam van Y’shua 
(Jesus). Ons ontneem jou van die taak wat jou opgelê is om hierdie persoon te verwar, in 
die Naam van Y’shua (Jesus).

Vader, ons kanselleer alle aanbidding wat Satan ontvang het deur die dood van die een 
baba, in die Naam van Y’shua (Jesus).

Ek kies om my ouers  en voorouers  te vergewe vir hulle betrokkenheid met Satan-
aanbidding en die kultus. Ek vergewe hulle dat hulle my aan Satan geoffer het.

Ek kies nou om hulle te vergewe en vry te spreek en ek vra dat U hulle sal seën – hulle het 
nie geweet wat hulle doen nie.

Noudat ek hierdie keuse gemaak het, verklaar ek dat my lojaliteit teenoor Satan en die 
kultus verbreek is in die Naam van Y’shua (Jesus). Ek kies om weg te breek van 
satanistiese altare en die kultus en ek verklaar dat ek in die Naam van Y’shua (Jesus) 
losgemaak is hiervan.

Ek bring al my lofprysing en aanbidding nou aan YHVH die God van Israel. Hy alleen is my 
God en Koning. Ek kies om Hom ALLEEN te dien.

AMEN!
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Afronding na Bevryding
(vir die berader) ...

Hemelse Vader,

Dankie vir die werk wat vandag hier gedoen is.  Ons bid teen enige voorslag, terugslag of 
oordeel van die vyand, in Jesus Naam.

Ons vra U, Here, dat U enige ongoddelike sielsbande sal sny wat gevorm is a.g.v. hierdie 
bevryding wat plaasgevind het, ook enige oordraging wat plaasgevind het tussen hul gees, 
siel en liggaam na my gees, siel en liggaam.  Ons plant die Kruis van Jesus Christus 
tussen myself en die kliënt.  Ons dank U dat geen oordraging sal plaasvind nie.  Ons 
neem nou omvattende versekering uit vir ons gesinne, verhoudings en besittings.

Ons vra dat U hierdie eiendom en hierdie vertrek sal reinig en skoonmaak met die Bloed 
van Jesus Christus van Nasaret en U Heilige Vuur, sodat geen demoon homself kan 
koppel aan enige voorwerp nie, en dat alle mensgeeste en gestorwe mensgeeste 
verwyder word deur U Geleide Engele na die voetbank van Jesus Christus.  Ek vra dat alle 
besoedeling verwyder sal word en weggevee sal word met U Besem van vernietiging in 
Jesus Naam.

Vader, ons vra dat U daardie waghond- en merker demone wat aangestel is deur die 
koninkryk van duisternis om die eiendom te merk in die gees vir ‘n teenaanval deur astrale 
projeksie, sal verwyder tot onder die voete van Jesus Christus.

Ons wil ook die Heerskappy van Jesus Christus van Nasaret verklaar oor hierdie plek en 
dat alle openinge afgeseël sal word met U Bloed.  (Openinge is soos:  Telefoon, faks, 
rekenaar, water, riolering, elektrisiteit.)

 

AMEN!

Let wel:  Onthou om voor die Here te gaan en jouself te stort met die Water van die Woord 
en in lofprysing en aanbidding te gaan en jouself weer te vul.
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Ten Slotte



Dit is ons opregte hoop dat hierdie boek ‘n goeie belegging en seëning vir jou en jou gesin 
was!
 
Indien u addisionele leesstof verlang, kontak gerus ons kantoor vir onderstaande bronne:

• “Pyle in die Hand van die Held”

• “Grenslyne met kinders”

• “Seks soos God dit Sien, vir ourderdomme 13-18”

• “Journey2Freedom: Generational Blessings”

• “Healing Our Wounded Hearts: Blessings And Curses On Motherhood”

Daar kan nie genoeg klem gelê word op die belangrikheid daarvan om die volgende 
geslag voor te berei en te verwelkom nie.  Behoorlike fondasies is noodsaaklik in die “bou” 
en oprig van ons kinders in die weë van die Here.  Soos  reeds  gesê is, die geestelike 
gesondheid en heelwees van die volgende geslag is baie belangrik.  

Aan die ander kant, die fisiese gesondheid van die volgende geslag is net so 
lewensbelangrik.  Die meeste mammas is  bewus hiervan en leef gesond voor en na die 
geboorte.  Nietemin, ons wil ernstig aanraai dat jy ‘n suiwer studie van die volgende 
onderwerpe doen: 

• Inentings

• Soya

• Borsvoeding vs formule melk

• Baba-higiëne

• Natuurlike geboorte

Onderstaande webtuistes kan die studie vir eers vergemaklik:

• www.thinktwice.com

• www.drcarley.com

• www.mercola.com

• www.westonaprice.org

Ons glo dit sal jou baie help!  Ons wil jou aanmoedig om die onderwerpe behoorlik na te 
vors en dan alle besluite in gebed te maak.

Ons bid dat YAHWEH, die God van alle Wysheid en Waarheid jou sal lei. 

Ons bid hierdie seëning oor jou, jou gesin en jou nageslag:
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Die	  Here	  sal	  jou	  seën	  en	  jou	  
behoed;	  die	  Here	  sal	  sy	  

aangesig	  oor	  jou	  laat	  skyn	  en	  
jou	  genadig	  wees;	  	  die	  Here	  sal	  
sy	  aangesig	  oor	  jou	  verhef	  en	  

aan	  jou	  vrede	  gee.

Num	  6:24-‐27	  


