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Die Verstand 
 

- Belangrikste plek van oorwinning 
- Geprogrammeer deur 

gesinsverhoudings, boeke, ervaringe, 
kennis, ens. 

- Dit wat jy dink, beinvloed alle 
verhoudings met ander mense en God 

- Oorlogsgebied 
- Indien jy leuens glo, het satan jou 

mislei 
 

2 Kor. 10:3-5 – “3Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie 
volgens die vlees nie; 

4want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om 
vestings neer te werp, 

5terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis 
van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan 
Christus...” 
 
Verskillende aanvalle – verskillende dele van wapenrusting 
 

1. Ons wapens – Goddelike krag 
 

2. Vestings (tronk);  Oefen beheer uit vanaf daardie punt.  Ons moet hierdie 
vestings neerwerp. 

 
3. Argumente – deurdink dinge. 

 
4. Twee soorte vestings: 

a. Logiese argumente – verhef bo die kennis van God.  Ons gedagtes 
wil opstaan teen God se Woord, bv. mediese kennis / finansiële kennis. 

b. Onlogiese redenasie – vrese 
 

5. God is bonatuurlik, bv., Elia is deur die kraaie gevoer, en Petrus het op die 
water geloop. 

 
6. Neem elke gedagte gevange. 
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Vrae: 
 

1. Hoe vind oorlog plaas? 
2. Wat is ‘n normale verstand?  Waar het die vyand jou gebind? 

 
Jy moet wandel, praat en dink soos ‘n “geredde” mens 
 
 

Die Verstand – Deel 1 
 
Inleiding: 
 
Die verstand is ‘n besliste area van oorlogvoering;  totdat elke gedagte gevange 
geneem word in gehoorsaamheid aan Christus, kan daar geen vrede wees nie. 
 
Watchman Nee: 
“Die duiwel haat lig en waarheid, omdat dit die gebied waarin hy werk, 
verwyder.  Daar moet geveg word vir elke woord van waarheid in die verstand 
van die gelowige. 
Dit is moontlik vir ‘n kind van God om ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe hart te hê, maar 
nie ‘n nuwe kop nie.” 
 
Skrif: 
 
Mark. 12:30 – “30...en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele 
siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.” 
 
 

2 Kor. 10:3-5 – “3Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie 
volgens die vlees nie; 

4want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om 
vestings neer te werp, 

5terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis 
van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan 
Christus...” 
 
I.  Die Menslike Verstand 
 
Aanbevole boek:  ‘Battle for the Mind’ – Tim la Haye – Hoofstuk 1 
 

1. Die verstand het ‘n verbintenis met die geestelike.  Demoniese kommunikasie 
met die mens vind plaas deur die verstand.  Die vyand het vrye toegang tot 
ons verstand.  Eva is in haar verstand aangeval – twyfel en misleiding. 
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Joh. 13:2 – “2En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in die hart van 
Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai “ 
 

2. Die verstand is die oorlogsveld omdat dit die fokale punt van demoniese 
aanvalle is.  Dit is kwesbaar vir oppressie. 

 
3. Die verstand is ‘n ontvangstoestel – jy moet kies waarna jy kyk en luister.  

NB:  Die twee hoofwyses van kommunikasie tot jou verstand, is deur die oë 
en ore, bv. TV, flieks, videos, narkotika.  Die verstand word passief.  Verloor 
beheer oor gedagtes.  Kan nie konsentreer nie.  Opinie van die wêreld word 
ingeplant.  Verstand is onbeskermd. 

 
4. Sedert God die eerste keer met Adam en Eva gepraat het, 

was daar al ‘n voortdurende oorlog oor wie die gedagte prosesse van die 
mens se verstand sal beheer  
 

5. NB:  Totdat jy oorwinning in jou verstand behaal het, sal jy geen oorwinning in 
jou geestelike wandel ervaar nie.  Die verstand moet onder beheer van die 
Gees gebring word. 

 
 
II  Penetrasie van die Verstand 
 
A.  Oorsprong van gedagtes 
 
Demone is intelligente wesens wat in staat is om kontak met jou 
te maak op verstandsvlak.  Hul gedagtes word gevoer na jou 
verstand en word beskou asof natuurlik – jy mag dit moeilik vind om 
vas te stel / te onderskei waar jou gedagtes vandaan kom. 
 
Gedagtes kan ontwikkel uit een van drie bronne: 
 
1.  Hernude verstand     Dit is in lyn met God se Woord  (Seën  
        diegene wat jou haat, ens.) 
 
2.  Onvernude verstand    Jouself, (oog vir ‘n oog, tand vir ‘n tand) 
        óf 
        die duiwel (gedagtes uit die bloute, bv. 
        selfmoord, gesinsmoorde, beroof ‘n bank, 
        perfekte moord, ens.) 
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ONGERED 

B.  Drie Karaktertrekke van Bose Geeste 
 

1. ‘Hul gedagtes kom altyd van buite af, hoofsaaklik deur die verstand; 
2. Hul gedagtes dwing en onderdruk die mens om dadelik tot aksie oor te gaan; 
3. Hul gedagtes verwar en velam die mens se verstand sodat hy nie langer 

duidelik kan dink nie.’    -Watchman Nee 
 
C.  Areas vanwaar die Verstand Binnegedring word 
 
I  Onvernude Verstand 
 

1. Ons verstand word nie outomaties vernuwe tydens wedergeboorte nie.  In 
onvernude areas is ons oop vir misleiding – tot die mate waar lig en 
waarheid ons binnedring, tot daardie mate is ons vry van misleiding. 

2. Belydende Bekering is die begin van ‘n vernude verstand, dit is ‘n 
verandering in gedagte oor God.  Mark. 1:15;  Jak. 4:8-10 

 
Rom. 12:2  - “2En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word 
verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die 
goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.” 
 
 
        
 
       
 
    
 
        
 
        
 
 

ARGUMENTE 

ONVERNUDE VERSTAND
  

LEUENS 

VUIL KLEED 
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VERLOSSING 

STEEDS ONVERNUWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Areas van penetrasie is waar die vyand vestings opgebou het in die 

verstand. 
 

a) Spekulasie, verbeelding, fantasie, (horoskoop, 
nuus, weer, ekonomie) 

b) Vrese, ongeloof, twyfel 
c) Vuil, immorele of perverse gedagtes.  (Binding van 

die vlees) 
 
Verkeerde gedagtes is instrumente van satan om ons mee te bind en te verslaan. 
 

4. ‘n Onvernude verstand is: 
 

a) Verduister (verblind, tekort aan lig) 
 
2 Kor. 4:4 – “4...naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die 
sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid 
van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” 
 

GERED 

LIG 

WIT KLEED 
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b) Verhard. 
 
2 Kor. 3:14 – “14Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing 
van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die 
bedekking wat in Christus vernietig word.” 
 

c) Kompromeer (oop vir versoekings en gedagtes van die vyand – jy 
geniet sonde.  “Dis tog nie só sleg nie!”) 

 
d) Vyandig (Kol. 1:21 – Weerstaan die waarheid) 

 
e) Vol leuens en bedrog – (2 Kor. 11:3)  bv. evolusie. 

 
f) Wêrelds / vleeslik:  Rom. 8:7 

 
Luk. 8:12 – “12Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem 
die woord uit hul hart weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie.” 
 

5. NB:  Bindinge oor die verstand word veral gevind by mense wat voor hul 
redding betrokke was in: 

 
a) Die Okkulte 
b) Sektes, vals godsdienste, T.M., ens. 
c) Hipnose 
d) Pornografie (Onrein geeste – vuil gedagtes) 
e) Dwelms, popmusiek, ens. 
f) Verstandsbeheer en verstands-ontwikkelings tegnieke 

 
 
II.  Misleiding 
 
2 Kor. 11:3 – “3Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid 
bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die 
opregtheid teenoor Christus.” 
 
Normaalweg is dit opregte Christene wat mislei word. 
NB:  Misleiding word gebaseer op onkunde en nie op morele karakter nie. 
 
Misleiding het te doen met die verstand en dit beteken dat ‘n verkeerde gedagte 
deur die verstand toegelaat is in die wanopvatting dat dit die waarheid is  (kom voor 
as die waarheid – 2 Tess. 2:10-12). 
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Jessie Penn-Lewis: 
“ ‘n Groot behoefte wat alle gelowiges het, is dat hulle ernstig behoort te soek na alle 
waarheid vir hul progressiewe bevryding van al die leuens van satan;  slegs kennis 
en waarheid kan oorwinning bied oor die leuens van satan, wat ‘n misleier en ‘n 
leuenaar is.... 
Bevryding van leuens is in die Waarheid.  Niks anders kan ‘n leuen verwyder 
behalwe die waarheid nie.” 
 
Jy kan nie bloot ‘n leuengees uitdryf nie, omdat hulle die leuen glo (voorbeeld:  ‘n 
alkoholis moet eers erken dat hy ‘n alkoholis is en dan sal die waarheid hom 
vrymaak).  Die Vrees van die Here is om sonde te haat soos God dit haat.  Ware 
bevryding is om te haat dit wat jou bind.  Jy sal in staat wees om vryelik te getuig 
wanneer jy vrygemaak is. 
 
1.  Hoe Christene mislei kan word: 
 
A.  Misleiding kan deur hoogmoed kom: 
 

a) Hoogmoed veroorsaak blinde kolle sodat jy nie jouself en 
ander in perspektief kan sien nie.  Jy ag jouself hoër as ander 
– selfmisleiding. 

 
b) Jy word ontvanklik vir misleidende geeste wat jou ego 

streel, bv. William Branham (wonderwerke – hy het geglo hy 
was Elia).  Wees versigtig vir persoonlike profesie wat jou 
verhoog.  Wees versigtig vir outomatiese handskrif ‘gedagtes’ 
van God.  (Aquarian Gospel of Jesus Christ; God calling).  
Moenie jou toekoms bou op ‘n profesie nie.  Alle profesieë 
moet Jesus verhoog.  Eseg. 13:6 

 
Jer. 23:16 – “16So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die 
profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; 
gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie.” 
 

c) Jy weerstaan waarskuwing en korreksie.  Jy moet leerbaar 
bly.  Selfs baba Christene kan jou korrigeer. 

 
d) Jy kan dink dat jy ‘n spesiale openbaring ontvang het of dink 

dat jy die profetiese stem van die Kerk is, bv. groep-
intersessors – bv. die Regverdigheids boodskap – die hele 
Kerk kompromeer behalwe hulle – Ondermyn die Kerk. 

 
Rom. 16:17 – “17En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag 
en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle.” 
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B.  Misleiding kan inkom deur bitterheid:  (Satan probeer daagliks om jou oop te 
maak vir bitterheid). 
 

a) Satan werk in duisternis.  Jy wandel in duisternis wanneer jy bitter is. 
 

1 Joh. 2:9-11 – “9Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die 
duisternis tot nou toe. 

10Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling 
nie. 

11Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis 
en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.” 
 

b) Agterdog.  Indien mense jou seergemaak het, reageer jy vanuit wantroue 
en agterdog. 

 
c) Wonde, bv. huweliksrolle   

 
C.  Misleiding kan inkom deur passiwiteit: 
  

a) Christen meditasie (vul jou verstand met die Woord 
van God) versus Oosterse Meditasie (maak jou 
verstand leeg – wag vir gedagtes van buite af). 

b) Wanneer jy nie verstaan hoe God praat nie (God 
praat met jou gees, nie jou verstand nie). 

 
2. ‘n Verstand wat verhard is, toegesluit en rigied, bring ‘n rigiede, fanatiese  

gees voort.  ‘n Fanatiese gees is ‘n duidelike teken van misleiding;  bv. die 
Jehova Getuies. 

 
Jak. 3:15-17 – “15Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, 

natuurlik, duiwels; 
16want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. 
17Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, 

geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.” 
 

Michael Harper: 
 
“ ‘n Fanatiese gees, komende van die vyand, is gevul met ywer en energie, 
maar die karakter van sulke mense is geslote vir redenasie, dogmaties, hard 
en uiters selftevrede.  Hierdie mense is onwillig om te luister na ander, omdat 
hulle sê dat hulle die stem van God hoor.” 
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3.  Openbaring of rigting komende van ‘n passiewe verstand is oop vir misleiding. 
 
NB:  Sommige mense is mislei omdat hulle dink hulle is so geestelik dat al hul 
gedagtes van God af kom. 
 
4.  Wanvertolkings van die waarheid bring misleiding. 
 
5.  ‘n Waarheid wat nie in balans met ander waarhede, word ‘n vals doktrine /  
lastering.  (Bv., geen oorlogvoering, net lofprysing). 
 
6.  Kan mislei word aangaande God.  (Sy karakter:  Koning en Vader) 
 
7.  Misleiding in die skrif.  ‘n Persoon is mislei wanneer: 
 

a) Hy ‘n hoorder en nie ‘n doener van die Woord nie (Jak. 1:22) 
b) Hy sê dat hy geen sonde het nie. (1 Joh. 1:8). 
c) Hy dink hy is iets terwyl hy niks is nie. (Gal. 6:3). 
d) Hy dink hy is wys met die wysheid van hierdie wêreld (1 Kor. 3:18) 
e) Hy voorgee om godsdienstig te wees, maar sy onbeheersde tong 

verklap sy ware toestand (Jak. 1:26) 
f) Hy dink dat die onregverdige die Koninkryk van God gaan beërwe (1 

Kor. 6:9) 
g) Hy dink dat hy kan saai, maar nie die gevolge maai nie.  (Gal. 6:7) 
h) Hy dink dat kontak met sonde geen uitwerking op hom sal hê nie. (1 Kor. 

15:33) 
 

Tekens van Misleiding: 
 

1. Gesindheid van onfeilbaarheid.  (Ek is reg – moenie met my stry 
nie!) 

2. Onvermoë om te redeneer of te luister. 
3. Antagonisties jeens die waarheid. 
4. Rusteloos. 
5. Abnormale spraaksaamheid of stilte. 

 
Openinge vir Misleiding: 
 

1. Gedagtes wat in die verstand toegelaat word. 
2. Passiwiteit. 
3. Gebrek aan redenasie.  Moenie blindelings volg – toets alles aan 

die Woord. 
4. Gebrek aan die gebruik van die wil.  (Mense, soos ‘n seilboot, wag 

altyd op die wil van God – die wind – om hulle in ‘n rigting te stuur.  
Probleem is, dit is nie altyd die wind van God wat waai nie!) 

5. Gebrek aan kennis van die Woord. 
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NB:  Jy kan misleiding herken deur verdeeldheid.  Dit is afsondering (klieks) in die 
Liggaam van Christus.  ‘n Persoon wat klieks verkies, is onder die invloed van 
demoniese oppressie.  (2 Pet. 2:1;  Gal. 5:20;  1 Kor. 11:18 & 19;  Titus 3:10;  1 
Tim. 4:1; Jak. 3:14-16). 
 
Die Gees van God is die Gees van Eenheid en die Gees van Waarheid.  (Joh. 
17:11, 21 & 22). 
 
Indien ‘n persoon blootgestel en onderworpe was aan misleiding, is bevryding nie 
die antwoord nie. 
 
Bring hulle tot by ‘n plek van konfrontasie deur aan hulle die Waarheid te bring. 
 
 
III.  Passiwiteit van die Verstand 
 
(‘n Verstand buite beheer).  Passiwiteit is nie ‘n onaktiewe verstand nie.  (‘n 
Normale verstand:  dink nie oor iets spesifieks, verstand rus, maar jy kan weer 
konsentreer en ‘n gedagtepatroon vorm.) 
 
‘n Onaktiewe verstand vir ‘n lang periode, bv. siekte, 
dwelms, alkohol – passiewe verstand. 
 
Passiewe verstand:  Dink voortdurend, in alle rigtings, geen 
beheer.  Wanneer ookal jy wil dink/konsentreer, voel dit soos ‘n 
ysterband rondom die verstand, of wolke van watte wat jy wil 
verwyder. 
 
Die verstand is ‘n redenasie orgaan:  passiewe verstand – toestand van rus – te 
moeg om te dink of te besluit. 
 
 
Watchman Nee 
 
‘Hy laat toe dat sy redenasie vermoë in ‘n toestand van letargie verval en 
verwelkom enige gedagte wat opkom in daardie toestand van letargie.’ 
 
‘...Indien die mens nie sy intelligensie wil gebruik nie, sal God dit ook nie vir 
hom doen nie, maar bose geeste sal wel.  Hulle benodig ‘n leë brein en ‘n 
passiewe wil.’ 
 
‘...Indien iemand toelaat dat sy verstand ophou funksioneer:  denke, soeke en 
besluite, en nie sy ervaringe en aksies toets en beheer volgens die Woord nie, 
nooi hy satan om sy verstand binne te dring en hom te mislei.’ 
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Skrif: 
 
Esegiël redeneer met God: 
 

Eseg. 4:12-15 – “12En as garskoeke moet jy dit eet en dit op die mis van 
mensedrek bak voor hulle oë. 

13Toe sê die HERE: So sal die kinders van Israel hulle brood onrein eet onder die 
nasies waarheen Ek hulle sal verdrywe. 

14En ek sê: Ag, Here HERE! Kyk, my siel is nooit verontreinig nie, en ek het van my 
jeug af tot nou toe geen aas of iets wat verskeur is, geëet nie, en daar het geen 
bedorwe vleis in my mond gekom nie. 

15Toe sê Hy vir my: Kyk, Ek het vir jou beesmis gegee in plaas van mensedrek; 
daarop moet jy jou brood klaarmaak.” 
 
Hierdie dissipels het die Skrif bestudeer: 
 
 
Hand. 17:11 – “11En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle 
het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek 
of hierdie dinge so was.” 
 
Gevoel van hopeloosheid, mismoedigheid en wanhoop.  Vyand se plan is om 
soveel moedeloosheid en wanhoop op jou te stapel, dat jou innerlike krag gedreineer 
word – jy is altyd moeg – het nie die moed vir enigiets anders nie. 
 
Indien jou verstand nie passief is nie, sal jy in staat wees om hierdie gedagtes te 
neem en hulle te weerstaan.  
 Passiewe verstand.  Eet alles vir soetkoek op, glo alles – veroorsaak verwarring en 
rusteloosheid. 
 
Soos ‘n stout kind, het ‘n passiewe verstand dissipline nodig – God se Woord. 
 

1. Wat is ‘n normale verstand? 
a) Kan fokus 
b) Kan weerstaan 
c) Kan kies en deur gedagtes sif 

 
2. Oorsake van passiwiteit: 

(‘n Verstand buite beheer). 
Ledigheid – onaktief tot op die punt waar jy beheer verloor. 
 
a) Uitputting – spanning – uitbranding (te moeg om te dink) 
b) Siekte – lê in die bed met geen stimulasie nie. 
c) Emosionele probleme.  (Verstand haak vas:  Patrone van kommer wat jy 

nie kan beheer nie / bly gefokus op die probleem). 
d) Alkohol en dwelms.  (Vernietig breinselle). 
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e) Sekere tipes musiek het ‘n afbrekende uitwerking op die onderbewussyn.  
(Hipnotiese uitwerking). 

f) TV en films.  Rekenaarspeletjies (Affekteer leerproses).  (Narkotiese 
uitwerking.  Verdof die verstand en jy weerstaan nie). 

 
3. Definisie van Passiwiteit 
 
‘n Toestand waar jy jou verstand in neutraal sit en jy nie in beheer is van wat 
inkom nie.  Soos ‘n damwal wat breek en gedagtes kom in soos vloedwaters – 
geen beheer. 
 

1. Passiwiteit beskryf die teenoorgestelde toestand van aktiwiteit.  Vir 
die gelowige beteken dit die volgende: 
 

a) Verloor selfbeheer – in die sin dat ‘n persoon alle afdelings in sy 
persoonlike lewe beheer. 

 
Vraag:  Indien jy kies om nie aan iets te dink nie en deur ‘n wilsbesluit te 
probeer om nie daaraan te dink nie, tog dwing daardie gedagtes steeds 
‘n pad tot in jou verstand, is jy in beheer van jou verstand? 
 
b) Verloor vrye wil – in die sin dat die persoon sy wil beoefen as die 

aanduidende beginsel van persoonlike beheer, in harmonie met die wil 
van God. 

 
Vraag:  Is jy gebind in gedagtepatrone en gedrag waarvan jy liewer vry 
sou wou wees? 
 

2. Simptome van passiwiteit: 
 

a) Skielike gedagteflitse wat jou gedagtes onderbreek of terwyl jy 
Bybel lees of bid. 

b) Skielike afsny van gedagtes terwyl jy in ‘n gesprek is / getuig 
(“slaan ‘n ‘blank!’”) 

c) Gedagtes vasgevang in patrone van vrees, kommer, 
verwerping, ens. 

d) Sinnelose neigings.  (bv., ‘Jy moet risiko’s neem en in 
geloof wandel’  of ‘jy is meer geestelik as enigiemand 
anders’) 

e) Onbeheersde verbeelding. 
f) Slapeloosheid en ontstellende drome. 
g) Vergeetagtigheid (dit kan skok wees), verlies aan geheue, 

swak geheue.  (Jy maak alewig lysies). 
h) Onvermoë om te kommunikeer – stil (te veel moeite) of 

aanhoudende gepraat (dink nie wat jy sê nie – praat sommer 
enige nonsens). 
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i) Gebrek aan konsentrasie. 
j) Onvermoë om te redeneer.  (Knik kop; knip oë, maar niemand 

is tuis nie!) 
k) Swak oordeel.  (Saul – verstand buite beheer.  Het leuens 

geglo, jaloers). 
l) Dubbelhartigheid, besluiteloosheid, huiwer. 
m) Passiwiteit wanneer daar aksie behoort te wees;  uitstellery en 

draaiery. 
n) Hiperaktiwiteit, buite beheer (Kan nie rustig word). 
o) Oordrewe haas en impulsiwiteit. 

 
3.   Indien jy ly aan ‘n passiewe verstand met gedagtes wat onderdruk,  aandryf 
en verlam, sal jy dit moet weerstaan en geestelike oorlogvoering moet doen 
voordat jy oorwinning sal behaal.  Onthou:  dit is ‘n proses en neem tyd;  dit is nie 
slegs ‘n gebed nie. 
 
4. God het jou só geskape dat jy jou verstand kan beheer.  Hy wil jou tot ‘n punt 

bring waar: 
 

a) Jou gedagtes onder beheer is; 
b) Jy nie aangedryf word nie, maar deur die Gees van God gelei word; 
c) Vrede in jou verstand heers; 
d) Jou verstand vry is om op God te fokus; en 
e) Jy vry is om die Waarheid van God te ontvang. 

 
5. Passiwiteit van wil: 

 
a) Verhinder jou om geestelike te groei – geen oorwinning. 
b) Verhinder jou om die Woord van God te ontvang. 
c) Verhinder jou om van God te hoor; 
d) Verhinder jou om te mediteer en te studeer; 
e) (Dit mag) misleiding veroorsaak. 

 
Oppressie:  Om nie in staat te wees om my gedagtes te beheer nie, en gee my oor 
aan elke gedagte, bv., golf van negatiewe gedagtes – rebellie, depressie, 
swaarmoedigheid, verwarring, ens. 
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DEPRESSIE 
 

1. Hoe kan mens Depressie onderskei van Ontmoediging? 
 
Depressie is by verre die mees algemene vorm van verstandelike 
lyding.  Dit is egter ‘n swak gedefinieërde toestand wat verskillende 
dinge vir verskillende mense beteken.  Ons moet in staat wees om 
te onderskei tussen die kortstondige “depressie” van iemand wat 
ongelukkig is oor ‘n onlangse teleurstelling en die erge, 
verpletterende wanhoop van iemand wat al vir baie jare 
belangstelling in die lewe verloor het. 
 
Ek verkies om die term “ontmoediging” te gebruik vir tydelike bui-
veranderinge waarna oor die algemeen verwys kan word as die 
“blou tyd” en nooit beskou hoef te word as ‘n “siekte” nie.   
Die woord “Depressie” word gebruik vir verlengde disfunksies van 
buie wat professionele hulp benodig. 
 
Dit is nie altyd maklik om tussen hierdie twee toestande te onderskei 
nie, en vereis aansienlike opleiding en ervaring.  Daar is huidiglik 
geen bloedtoets of X-straal wat verstandelike siekte kan diagnoseer 
nie.  Om te probeer verstaan wat ‘n persoon dink en voel, is die enigste manier om 
hierdie twee toestande van mekaar te onderskei.                                
 
Ontmoediging is kortstondig met ‘n duidelike oorsaak en die persoon is steeds in 
staat om ander aktiwiteite wat nie met daardie oorsaak  verband hou nie, te geniet.  
Dit verdwyn met verloop van tyd en ondersteunende berading.  ‘n Ontmoedigde 
persoon kan nog steeds hoopvol wees, met goeie gedagtebeheer en konsentrasie. 
 
Depressie is gewoonlik langtermyn met simptome wat nie wil skietgee nie.  Dit word 
dikwels, maar nie altyd nie, gekenmerk deur treurigheid.  Daar is ‘n onvermoë om 
aktiwiteite te geniet en alle belangstelling verdof. 
 
Daar is ‘n algemene moedeloosheid en ‘n gebrek aan vermoë om te beheer of 
gedagtes te stuur.  Hierdie is ‘n baie meer belemmerende toestand as 
ontmoediging. 
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Orientasie 

Beweging 
Sensasie 

Bui 

Skets 1: 
 
Selfmoord-         Hartseer                    Gelukkig              Ekstaties 
neigings 
 
 
 
 
 
         Wanhoop           Uitgelate 
 
 
 
 

Die Bui Beheer Sentrum behoort die bui in die normale vlak te hou, ongeag 
omstandighede. 

 
 

2.  Wat veroorsaak Depressie? 
 
Dit is belangrik om te besef dat wanneer ‘n gedagte gevorm word, dit net so 
‘n fisiese gebeurtenis is as om ‘n oog te knip of jou arm te beweeg.  Senu-
selle in die brein laat jou toe om gedagtes te vorm op dieselfde wyse as wat 
hulle beweging toelaat.  Ons het slegs ten volle beheer oor ons gedagtes 
wanneer al die senu-selle behoorlik werk om aan ons daardie beheer te 
gee.  Hierdie proses is onderworpe aan wanfunksionering net soos enige 
ander deel van die liggaam. 
 
Die brein is verdeel in seksies of “beheersentra” wat elke aktiwiteit van 

die liggaam bestuur.  Die bui beheer sentrum is verantwoordelik vir die 
instandhouding van die normale bui, wat jou toelaat om ontspanne en 
tevrede te voel, in beheer te voel, normaal te konsentreer, helder van 
verstand te wees en spanning te kan hanteer. 
 
Daar is baie spesifieke chemiese stowwe wat neuro-seintoestelle genoem 

word wat deur breinselle geproduseer word om hierdie liggaamlike funksies 
te reguleer.  Indien enigiets sou gebeur wat die produksie van hierdie 

chemikalieë sou ontwrig, sal die beheersentrum wanfunksioneer en simptome of 
onvermoë sal die gevolg wees. 
 
Indien breinselle byvoorbeeld in die bewegings-
beheersentrum wanfunksioneer, sal jy probleme 
ondervind met beweging.   
‘n Beroerte is ‘n voorbeeld van hierdie soort 
onvermoë.  Indien die wanfunksie in die bui beheer 
sentrum is, sal die bui begin fluktueer buite jou 
beheer of dit sal in ‘n depressie wat nie wil lig nie, 
ingly. 

    DEPRESSIEF       NORMAAL             MANIES 
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Dit is nou beslis vasgestel dat verstandelike siektes gewoonlik die gevolg is van ‘n 
wanbalans in die chemikalieë wat verbind word met bui beheer.  Hierdie neiging 
om te wanfunksioneer, word gewoonlik oorgeërf.  Simptome kan bloot verskyn 
sonder rede, of depressie kan kom a.g.v. spanningsvolle omstandighede wat die 
oorgeërfde neiging tot bui wanfunksie na vore bring.  As gevolg van die 
ontdekking van bogenoemde feite, word depressie nou gesien as ‘n fisiese siekte 
wat mediese behandeling benodig en daarop reageer. 
 
Brein Beheer Streke 
 
As gevolg van die genetiese aard van die toestand, is ‘n sneller spanning nie altyd 
nodig nie.  Soms ontwikkel depressie bloot oor jare sonder enige oorsaak, baie soos 
diabetes / ‘suikersiekte’. 
 
Daar is egter geen twyfel nie, dat spanning ‘n depressiewe siekte in iemand kan 
sneller wat alreeds die genetiese potensiaal vir depressie het.  Indien daar ‘n baie 
sterk genetiese potentiaal is, sal dit baie min spanning kos om ‘n siekte te sneller.  
Indien die genetiese skakel swakker is, sal meer spanning nodig wees om onvermoë 
te veroorsaak. 
 
Die behandeling van depressie is dieselfde of dit nou deur spanning gesneller is, of 
nie.  Indien die chemiese wanbalans aanwesig is, kan dit behandel word, ongeag die 
oorsaak daarvan.  Dink so daaraan.  Indien iemand hul been breek, sal hulle gips 
benodig.  Dit maak nie saak of dit deur ‘n val of ‘n motorongeluk veroorsaak is nie, 
die behandeling van die gevolglike onvermoë, bly dieselfde. 
 
Wanneer die chemiese wanbalans reggestel is, sal die persoon beter in staat wees 
om sy spanning te hanteer, gewoonlik met behulp van ‘n berader. 
 
4.  Wat is die simptome van Depressie? 
 
Depressie het ‘n wye verskeidenheid simptome en elke individu toon ‘n verskillende 
patroon daarvan.  Oor die algemeen is hierdie mense gewoonlik treurig vir lang 
tydperke sonder ‘n duidelike oorsaak.  Hulle het belangstelling verloor in meeste 
aktiwiteite van die lewe wat hulle voorheen plesier verskaf het. 
 
Hulle voel verslaan, nutteloos, kan nie bid nie, hulle voel asof hulle deur God 
gestraf word, en onwaardig vir enigiemand se liefde of God se vergifnis.  Hulle kan 
ook voel asof God hulle verlaat het of nie langer na hulle luister nie, a.g.v. die feit dat 
hulle onwetend die “onvergeeflike sonde” gepleeg het. 
 
Hulle beskou hulself as ‘n mislukking as Christen en as persoon.  Gepla deur 
skuldgevoelens, veroordeel hulle hulself omdat hulle nie in staat is om “daaruit te 
kom nie”.  Sommige van hulle ondervind toenemende irritasie en sal almal rondom 
hulle aanval as die skynbare oorsaak van hul ongelukkigheid.   
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Hulle vind dit moeilik om te ontspan of selfs tevrede te voel.  Daar is ‘n afname in 
belangstelling in seks of enige soort intimiteit. 
 
Depressiewe mense het dikwels baie probleme om aan die slaap te raak a.g.v. 
volgehoue en onbeheersde gejaag van onaangename gedagtes of 
bekommernisse deur hul verstand.  Baie sal by 4 vm. wakker word en nie weer 
aan die slaap kan raak nie, a.g.v. dieselfde gejaag van gedagtes.  Ander verslaap 
weer en gebruik dit as ‘n ontsnapping van ‘n onaangename realiteit. 
 
Konsentrasie op werk, plesier of lees word onmoontlik terwyl daar met ‘n 
voortdurende stroom onaangename en depressiewe gedagtes geworstel word wat 
nie uit die gedagtes wil wyk nie. 
 
Wanneer hulle lees, sal hulle die woorde sien, maar sal die sin ‘n paar keer moet 
oorlees voordat hulle verstaan wat daar gesê word.  Dit is vir hulle moeilik om hul 
verstand op enigiets te fokus.  Hul geheue blyk te misluk en dit word baie moeilik 
om enige projek af te handel a.g.v. moegheid of gebrek aan belangstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek stel in 
niks meer 
belang nie. 

Ek 
bekommer 
my oor 
alles 

God het my 
verlaat 

Ek kan nie 
meer slaap 
nie 

Ek kan nie 
my gedagtes 
afskakel nie 

Ek nie nie bid 
nie 

Ek hoop nie 
meer nie 

God straf my 
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Uitputting word oorweldigend in 80% van depressiewe mense.  Daaglikse 
verantwoordelikhede wat voorheen maklik en aangenaam was, word gesien as 
enorme ondernemings.  Alles word so ‘n moeitevolle poging dat alle aktiwiteite 
vermy word.  ‘n Depressiewe persoon vind dit ook baie moeilik om besluite te 
neem omdat hulle selfvertroue so laag en hul konsentrasie so aangetas is.  
Angstigheid word ‘n voortdurende gedagtepatroon wat nie afgeskakel kan word 
nie.  Die depressiewe persoon sal hom oor alles bekommer, selfs klein detail van die 
lewe wat nooit voorheen hul aandag getrek het nie.  Vyftig persent van depressiewe 
mense kan nie ophou bekommer nie.  
 Intense vrees en kommer kan ongewone gedragspatrone veroorsaak soos 
herhaaldelike handewassery om hulself te bevry van ‘n gevoel van vuilheid.  Dit is 
ook bekend as Obsessiewe Kompulsiewe Disorder (O.K.D.) 
 
Daar mag ‘n beheptheid met liggaamlike simptome wees en gedurige besoeke 
aan dokters met klagtes wat nooit gediagnoseer of behandel kan word nie.   
Chroniese pyn is dikwels aanwesig en dit kruip weg onder die onderliggende 
depressie.  Mediese behandeling word dan gerig op die pyn terwyl die bui 
onbehandel bly en die emosionele onvermoë gaan onbehandel en onopgespoor 
voort.  Sestig persent van pasiënte met chroniese pyn, het ‘n mediese depressie, 
maar hulle kan wegkruip agter die geldigheid van pyn om die opsporing van ‘n 
minder sosiaal aanvaarbare toestand te voorkom. 
 
Skets 3:  Bui Deregulering 
 
Selfmoord-              Treurig     Gelukkig         Ekstaties 
neiging 
 
 
 
 
         Wanhoop           Tevrede 
 
 
 
 
Chemiese wanbalans weerhou die Bui Beheer Sentrum van herstel van die 
normale bui, dus gly gedagtes in depressie in. 
 
Sosialisering is moeilik gedurende depressie en dit word baie ongemaklik om kerk by 
te woon.  Depressiewe mense vind dat hulle niks “kry” uit kerkdienste nie en kla 
dikwels dat hulle “nie gevoed is” nie.  Hulle het verskeie klagtes oor die Pastoor of 
lede.  Dit is vir hulle baie algemeen om gereeld van kerke te verander in ‘n soeke na 
‘n gemeente wat hul behoeftes sal aanvul.  Hulle huil baie.   
Hulle neig om ander te blameer, veral ‘n huweliksmaat, gesinslede of God – vir hul 
toestand van ongelukkigheid. 
 

        DEPRESSIEF 
        
         NORMAAL              MANIES 
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Al die bogenoemde simptome is algemeen op sigself  en dui nie gewoonlik op ‘n 
verstandelike siekte nie.  Wanneer ‘n aantal van hierdie tekens egter voortdurend 
aanwesig is vir meer as twee maande, kan ‘n mens ‘n behandelbare siekte vermoed. 
 
Die aanvang van depressie is dikwels gedurende die tienerjare, maar gedurende 
daardie tyd word die simptome afgemaak as bloot ‘n “adolessente fase”.  Meeste 
pasiënte ly al vir oor die tien jaar daaraan voordat hulle besef dat hulp beskikbaar is.  
Die aanvang is so onbenullig, dat dit ongemerk verbyglip en die persoon en hul 
gesin pas bloot by die veranderinge aan.  Dit word die nuwe normale vir daardie 
persoon, sodat hulle geen behoefte sien vir regstellende behandeling nie. 
 
Depressie affekteer elke deel van ons vermoë om te dink en te voel.  Dit 
verduister ons persoonlikheid en verander hoe ons dinge vertolk en hoe ons teenoor 
ander optree.   
Dit beklemtoon fisiese pyn, ontwrig verhoudings, blokkeer kommunikasie en 
verander ons eet- en slaappatrone.  Dit affekteer almal rondom ons op ‘n 
negatiewe manier.  Daar is baie min siektes bekend wat so ‘n breë pad van 
verplettering en onvermoë ploeg.  Dit is ‘n baie algemene toestand, maar is dikwels 
nie gediagnoseer nie, omdat dit deur chroniese pyn, moegheid, en uitbranding 
versteek word, en daar is geen toets om dit te bewys nie. 
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LESING 5 
 
 

Die Verstand 
Deel 2 
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Die Verstand – Deel 2 
 
Inleiding 
 
Indien jy oorwinning behaal in jou gedagtes, sal jy hierdie oorwinning moet behou op 
ander gebiede in jou lewe.  (Buie en dade word deur verkeerde gedagtes 
gemanipuleer). 
 
Daar word eintlik met die vlees gehandel in jou gedagte wêreld. 
 
NB:  Ons sal nooit die punt bereik waar ons verstand nie na die vlees sal 
terugkeer indien dit alleen gelaat word nie.  (Onkruid kom vanself op). 
 
Die natuurlike verstand weerstaan die kennis van God.  Deur die Woord te lees, laat 
ons die Waarheid toe om elke deel van ons verstand binne te dring.  Ons sal dan ‘n 
reguit en standvastige pad loop.  Ons emosies veroorsaak dat ons dwaal – op en 
neer. 

 
Waarheid is die sleutel tot ‘n onvernude verstand.  
(Jy kan ook keer dat verkeerde gedagtes nes maak in 
jou verstand). 
 
Elke versoeking kom na jou in die vorm van ‘n 
gedagte. 

 
Jy behoort elke gedagte te analiseer en te weet dat: 
 

1) Dit sin maak (bv. egskeiding / moord – maak nie sin nie!) 
2) Dit redelik is 
3) Dit nie gebruik word om jou bui of emosies te manipuleer 

nie.  (Bv. musiek beinvloed jou bui – “Blues”) 
 
I  God se Oplossing vir ‘n Versteurde Verstand 
 

1. Trek jou wapenrusting aan (Efes. 6) en berei voor vir oorlog.  Die duiwel 
beheer jou deur sekere vasgelegde denkpatrone wat moet afgebreek word.  
Jy sal in oorlogvoering ingaan, ‘n stryd, maar dit is nodig om jou verstand 
terug te kry sodat jy die dinkwerk kan doen. 

2. Laat jou verstand altyd oor die Woord mediteer.  (‘n Verwaarloosde 
verstand sal altyd kies om die vlees te voed.) 
NB:  Om te wandel volgens die Gees beteken om altyd jou verstand te fokus 
op die dinge van die Gees.  Die Gees bring Lewe en Vrede.  Die vlees bring 
dood voort. 
 
Die verstand sal bepaal volgens watter maatstaf jy wandel. 
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Indien jou verstand die Waarheid verwerp, sal dit nooit jou gees bereik nie.  
Deur te mediteer en jou verstand voor te berei vir die Woord van God – indien 
jy dit in jou verstand het, sal dit in jou hart insink. 
Voordele van Bybel meditasie:  Ps. 1:1-3;  Jos. 1:8 
 
Neem byvoorbeeld 1 Skrif per week;  dwing jou verstand om oor hierdie 
Skrif te mediteer.  Neem ‘n Skrif wat die gebied dek waarin jy swak is. 
 

3. Neem elke gedagte gevange.  Jy moet dit doen!  (Efes. 4:17, 18, 23;  2 Kor. 
10:5).  Stop fantasering en begin jou eie lewe te leef.  Werp neer alle grense.  
Ondersoek die oorsprong van jou gedagtes en begin om die gedagtes wat 
teenstellend is met die Woord van God, aktief te weerstaan. 

 
Vermaaklikheid is verslawend.  Waarom raak Christene afvallig?  Om ‘n Christen 
te wees, beteken dat mens in die geloof moet wandel.  Ons moet gedurig herinner 
word aan die Here deur te bid, die Woord te lees, ens.  Die Woord is tasbaar (sien, 
voel).  Indien die Christen meer tyd spandeer in die wêreld, sal hy begin dink soos 
die wêreld.  Dinge van die Here sal dan vervelig, onwerklik en droog begin lyk.  Hoe 
meer tyd jy daarin spandeer, hoe groter sal jou aptyt vir die Woord begin word. 
 

4. Aktiveer jou verstand.  God sal nie jou verstand wegneem nie, maar die 
duiwel sal.  

 
a) Neem ‘n besluit:  ‘My verstand behoort aan my en ek sal dit 

gebruik.  Ek sal nie toelaat dat enige uitwendige mag my verstand 
oorheers of gebruik nie!’ 

b) Oefen jou verstand om inisiatief te neem in elke aksie wat jy 
onderneem, moenie op ander staatmaak daarvoor nie. 

c) Oefen jou verstand deur te dink – begin dink, redeneer, konsentreer, 
onthou en verstaan.   
Dwing jouself om dinge te doen wat voorheen moeilik was.  (Vul vorms 
in, lees padkaarte, elektroniese toerusting se knoppies, ens.) 

 
5. Bepaal die toestand van ‘n normale verstand en veg vir jou vryheid totdat 

jy geslaag het.  Moenie ophou nie! 
 
Oorloë word gewen deur te veg, nie deur weg te hardloop nie! 
 
 
II  Karaktertrekke van ‘n Bevryde Verstand 
 

1. Gedagtes onderworpe aan Jesus Christus.  (2 Kor. 10:5). 
 

2. ‘n Verstand wat ingestel is op jou gees.  (Rom. 8:6). 
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3. ‘n Verstand wat vry is om te: 

 
• Konsentreer, 
• Waar te neem, 
• Onthou, 
• Redeneer en te 
• Verstaan. 

 
NB:  Om jou verstand te vernuwe is om die hoogste en beste te behaal wat 
God vir jou bepaal het. 
 
 
III.  Beginsels van die Gees 
 

1.  ‘Die Heilige Gees openbaar die wil van God aan die gees van die mens 
sodat hy kan weet wat dit is.’ 

2. ‘Deur sy verstand verstaan hy die betekenis van hierdie openbaring.’ 
3. ‘Met sy wil betree hy geestelike mag.’  Watchman Nee – Hoe praat God 

met my 
 
NB:  Jy kan nie in ‘n openbaring wandel totdat jy dit nie verstaan nie.  Dan gebruik jy 
jou wil.  Dit laat die Waarheid funksioneer in jou geestelike lewe. 
 
 
IV.  Insig van die Verstand 
 

1. Die verstand sal verduister bly tot die mate wat die waarheid misluk om die 
verstand binne te dring. 

 
2. Satan penetreer die verstand tot die mate waartoe die verstand verduister is. 

 
3. ‘n Verstand wat gesluit is vir die Waarheid, is ‘n duidelike teken van 

misleiding. 
 

4. ‘n Passiewe verstand bied vrye toegang tot demoniese magte. 
 

5. Openbaring wat deur ‘n passiewe verstand kom, is onderworpe aan 
misleiding. 

 
6. ‘n Versteurde verstand is afbrekend vir jou geestelike lewe. (Jes. 26:3;  Fil. 

4:6-8). 
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7. Alle leiding van God word aan jou gees gegee.  Hierdie leiding gee ons die 
geleentheid om ‘n keuse te maak;  ons word altyd gebring tot by ‘n punt van 
besluitneming. 

 
8. Die verstand moenie deur emosies beheer word nie.  (2 Tim. 1:7). 

 
Gevolgtrekking: 
 
Geestelike groei en die vernuwing van die verstand is beslis gekoppel. 
 
Jy is daarvoor verantwoordelik om jou verstand te vernuwe.  (Efes. 4:23). 
 
Die vernuwing kom wanneer jy God se Waarheid toelaat om elke area van jou 
gedagte wêreld binne te dring. 
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LESING 6 
 
 

Charismatiese  
Towery 
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Charismatiese Towery 
 
Hoe die kinders van God mislei kan word 
 

• Beheer deur vrees en intimidasie – towery/heksery. 
 

• Voortdurende woede en frustrasie wat die bui en 
houding van al die ander gesinslede beinvloed – 
heksery. 

 
• Positiewe gedagtes en beheer van die verstand, 

meditasie en die afdwing van jou wil oor dié van 
‘n ander – heksery. 

 
• Om mense te bind (sluit hulle op in die gees / 

fisies) en dwing hulle om te bely – heksery 
     

 
• Om te bid dat iemand anders se wil moet 

ooreenstem met jou wil – heksery 
 

• Om iemand anders se wil te bind en hulle in die gees 
te dwing – manipuleer – heksery 

 
 
Beskrywing 
 
Enige persoon wat poog om die Woord van God en Sy krag te gebruik met die doel 
om hulle te beinvloed vir hul eie selfsugtige doeleindes – die misbruik van 
geestelike / sielskrag om ander te beheer en manipuleer.  (Vergelyk die Nuwe 
Engelse Bybel – Gal. 5:20 “Selfsugtige ambisie”). 
 
Charismatiese towery gebruik die werke van die vlees en vals geestelikheid om 
invloed en beheer oor ander te verkry. 
 
2 Kor. 11:20 – “20Julle verdra dit mos as iemand knegte van julle maak, as iemand 
julle opeet, as iemand julle beetneem, as iemand hom aanstel, as iemand julle 
in die gesig slaan.” 
 
Die Afrikaanse Nuwe Vertaling: 
 
20”Julle verdra dit as iemand julle soos slawe behandel, as iemand julle uitbuit, as 
iemand julle bedrieg, as iemand julle uit die hoogte behandel, as iemand julle 
in die gesig klap.” 
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Hoe baie leiers van kultusgroepe beinvloed nie hul ondersteuners om al hul 
besittings te verkoop en gebruik dit dan vir hulself nie?  (Moenie vrae vra nie – doen 
net soos ek sê!) 
 
‘n Persoon kan ander manipuleer en beheer deur ‘n vleeslike krag – heksery. 
 
Dit is so in die geval wanneer een persoon ‘n ander manipuleer en dikwels beheer 
deur bose werke (invloede) van die vlees.  (Gal. 5:19-21). 
 
Klassieke Heksery (Pharmakia) 
 
Webster:  Towery, heksery of die gebruik van dwelms en magiese dreunsang.  
Dit gaan dikwels saam met ‘n versoek aan bose okkulte magte (demone en bose 
geeste). 
 
Dit beteken ook:  ‘n onweerstaanbare invloed of 
manipulasie.  Dit is waar een persoon ‘n ander 
manipuleer.  Dit maak gebruik van vleeslike bose magte 
soos wellus, haat, vrees en onmin wat uit die hart van die 
mens kom om ander te beinvloed of te manipuleer.   
Die aanwesigheid van hierdie magte kan in werklikheid 
gevoel word (geestelike dolke, swaarmoedigheid, ‘n 
gevoel van hulpeloosheid en dat jy oorheers word, 
oppressie en geen vrymoedigheid om te bid nie). 
 
Vleeslike magte kan deur almal aangevoel word, 
selfs deur jong kinders en diere. 
 
Magte van wellus, egbreuk en bose gedagtes en 
verbeelding kan ‘n persoon manipuleer en verlei.  
(Projeksie). 
 
Deur middel van die verstand (gedagtes / siel), 
word die werke en magte van die vlees (wat 
sondig en onafhanklik is), vrygestel.  (Die ou mens – ou vleeslike 
natuur).  Gedagtes wat geprojekteer word veroorsaak bindinge in die gees.) 
 
Ons word dus beveel om: 
 

Efes. 4:22 – 24 “22...dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens 
moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 

23en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 
24en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid en heiligheid.”  
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Werke van die vlees – Gal. 5:19-21 – egbreuk, ontug, onreinheid, bandeloosheid, 
afgodery, toordery, haat, onmin, jaloesie, uitbarstings van woede, selfsugtige 
ambisies, verdeelhede, lasteringe, afguns, moord, dronkenskap, brassery, ens. 
 
Ons kan ook val onder die beheer en manipulasie van iemand anders wat niks 
anders is nie as heksery.  Dit is nie ons bedoeling om ‘n ander te manipuleer nie, 
maar in werklikheid gebeur dit wanneer ons ons wil afdwing op iemand anders 
(deur dade, woorde of aksies). 
 
Gebed 
 
Selfsugtige, sielsgebede kan ook gebruik word om te probeer druk plaas op die 
verstand, wil en emosies van iemand anders met die doel om jou eie begeertes te 
bereik.  Voorbeeld, in die area van verhoudings (gaan uit met die teenoorgestelde 
geslag en potensiële huweliksmaats). 
 
Dit gebeur ook waar ‘n besluit alreeds gemaak is en daar word bevestiging 
gesoek vir eie begeertes (gebed van verkryging deur geloof), bv., huis, werk, 
huweliksmaat – waar daar beslag op gelê word in die geloof! 
 
In die verbeelding is die gebed alreeds beantwoord.  Geeste van Misleiding kan 
dan omstandighede so reël dat dit lyk asof die gebed beantwoord is. 
 
Die siel van een persoon reik uit na dié van ‘n ander en vorm ‘n sielsband wat 
daardie persoon ‘n slaaf maak. 
 
Wanneer jy toelaat dat jou eie begeertes en wil heers oor die Wil van God (bv. 
die toekoms van jou kinders), maak jy oop vir ‘n gees van misleiding wat jou wil en 
emosies sal beheer. 
 
Jy is algeheel mislei en onbewus daarvan dat jou gebede charismatiese heksery 
geword het. 
 
Ons gebede behoort altyd gerig te wees daarop om mense te seën en nie te vloek 
nie.  Moenie jou outoriteit as Christen gebruik om ander mense te vloek en 
manipuleer nie. 
 
Jy kan selfs dink dat jou pastoor of predikant buite die Wil van God is en nie sy taak 
behoorlik vervul nie. 
 
Dit is baie gevaarlik om in ‘n situasie te bid en nie te vra dat God se Wil sal 
geskied nie;  sowel as die ondermyning van die persoon se outoriteit deur 
praatjies en woordvloeke.  Dit loop uit op heksery en rebellie! 
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Vals Profete 
 
Baie vals profete begin as ware profete van God.  Hulle kompromeer in werklikheid 
die Woord van God en begin staat maak op hul eie persoonlike charisma i.p.v. om 
toe te laat dat die Heilige Gees bedien.  Hulle het geleidelik meer en meer mislei 
geraak en uiteindelik profeteer hulle hul eie gedagtes en begeertes.  Op hierdie 
manier word God se gawes misbruik en gebruik tot mense se eie voordeel. 
 
Wees versigtig vir profesieë wat vir jou vertel met wie om te trou en waar om heen 
te trek, of wat die geslag van die kind gaan wees.  Wees versigtig vir profetiese 
woorde wat die ego’s van mense opblaas en veroorsaak dat hulle hoogmoedig 
word. 
 
Jer. 23:16 – “16So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die 
profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte 
uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie.” 
 
Open. 19:10 – “10En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het 
vir my gesê: Moenie! Ek is ’n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die 
getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees 
van die profesie.” 
 
Alle profesie behoort God te verheerlik. 
 
Eseg. 13:6 – “6Hulle het nietigheid gesien en leuenagtige waarsêery, hulle wat 
daar sê: Die HERE het gespreek—terwyl die HERE hulle nie gestuur het nie; en 
dan wag hulle op vervulling van die woord!” 
 
Baie mense raadpleeg sogenaamde profete in die hoop om ‘n Woord van God te 
ontvang.  Mense wat voortdurend ‘n profetiese woord soek, kan in werklikheid 
verval in fortuinvertellery en waarsêery en onder die invloed van bose geeste 
kom. 
 
Daar is ‘n tyd en ‘n seisoen om ‘n profeet te raadpleeg vir rigting, maar Christene 
moet die gewoonte ontwikkel om persoonlik by God te hoor. 
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Afgode in ons Harte: 
 

Eseg.  14:3-10 – “3Mensekind, hierdie 
manne het hulle drekgode in hulle hart 
opgeneem en die struikelblok tot hulle 
ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—
sou Ek My dan werklik deur hulle laat 
raadpleeg? 

4Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die 
Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy 
drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot 
sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na 
die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom 
daarvolgens, volgens die menigte van sy 
drekgode, antwoord gee; 

5sodat Ek die huis van Israel in hulle hart 
kan gryp, omdat hulle almal deur hul 
drekgode hul van My afgewend het. 

6Daarom, sê aan die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Bekeer julle en 
wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels. 

7Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, 
wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die 
struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe 
kom, dat dié My vir hom kan raadpleeg—hom sal Ek, die HERE, self antwoord 
gee. 

8Ek sal my aangesig rig teen dié man en hom tot ’n teken en ’n voorwerp van 
spot maak, en Ek sal hom uitroei uit die midde van my volk; en julle sal weet 
dat Ek die HERE is. 

9En as die profeet hom laat verlei om ’n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié 
profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van 
my volk Israel. 

10En hulle moet hul ongeregtigheid dra: soos die ongeregtigheid van die vraer, so 
sal die ongeregtigheid van die profeet wees;” 
 
Gevolg: 
 

Ps. 106:13-15 – “13Maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie 
gewag nie. 

14En hulle het baie begerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis. 
15Toe het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel ’n maerte 

gestuur.” 
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Jesebelgees: 
 
Open. 17:2, 4b - “.... haar hoerery..... en sy het in haar hand ’n goue beker gehad, 
vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery;” 
 

1. Manipuleer – wapens, bv. skuldgevoelens en vrees.  (Ek sal jou ‘vang’ dat jy 
dinge doen soos ek dit wil hê). 

2. Domineer – Veg vir beheer.  (Ek sal jou dinge maak doen soos ek dit wil hê). 
3. Intimideer – Vrees reëls!  (Ek sal jou bangmaak sodat jy dinge sal doen soos 

ek dit wil hê). 
 
Stappe tot Geestelike Volwassenheid / Hoe om in vryheid te 
wandel: 
 

1. SLEUTEL:  Neem ‘n definitiewe besluit om ‘n Geesvervulde lewe te leef en 
die vrug van die Gees te ontwikkel, waarin die werke van die vlees uitgewis 
word.  Wanneer in die vlees gewandel word, kan ander mense in die vlees jou 
manipuleer en beheer.  Eerlikwaar, ons bly nie altyd in die Gees nie – ons is 
kwesbaar vir manipulasie en beheer deur wellustige passies van ander.  
Deursoek jou eie hart en motiewe versigtig en draai weg daarvan en vra 
vergifnis vir alle heksery, manipulasie en onwettige beheer wat jy uitgeoefen 
het oor ander.  (Onthou:  jy sal maai wat jy gesaai het.) 

 
2. Staan stewig op die beloftes van God dat heksery geen mag oor jou het 

wanneer jy in Christus is, en Hy in jou nie. 
 

3. Weerstaan die krag (werke) van die vlees deur die krag (vrug) van die Heilige 
Gees. 

 
Rom. 12:14 – “14....seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie”;����
 
Moenie met hulle veg op hul vlak nie – jy gaan 
geestelik verloor!  Veg op die vlak van Jesus 
Christus en God sal wen! 
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GEBED 
 
Vader, ek verhoog U Naam en prys U dat niks te moeilik is vir U nie.  Ek dank U 
dat selfs indien my geliefdes gemanipuleer, beheer of profeties mislei is, U aan 
ons groter mag gee om hulle te bevry.  U gee ons die Naam van Jesus, die 
Bloed van Jesus, die wapens van geestelike oorlogvoering wat kragtig is deur 
Jesus vir die neerwerp van vestings en enigiets wat opstaan  teen die Naam 
van Jesus. 
 
Ons lig ons geliefdes na U op, Vader, en vra U om elke sielskrag wat teen 
hom/haar gebruik is, elke gees van heksery wat hulle mislei, elke vleeslike 
manipulasie wat hulle in bindinge van wellus, onmin, haat of enige ander 
werke van die vlees sal trek.  Ons bind die bose geeste wat teen hulle werk en 
ons verbreek die bindinge en vestings wat hulle oor daardie persoon het, in 
die Magtige Naam van Jesus.  Ons werp hulle nou neer! 
 
Ons dank U, Vader, dat terwyl ons die mure van binding sien val, ons die 
Heilige Gees vra om ons geliefdes te oortuig van sonde, geregtigheid en 
oordeel.  Ons vra die Heilige Gees om hulle terug te trek na Jesus, sodat hulle 
U geregtigheid sal soek.  Ons dank U, Here, dat hulle honger vir Christelike 
kameraadskap nou sal toeneem. 
 
Ons dank U vir U engele wat rondom hulle is en hulle beskerm. 
 
Ons dank U vir die Bloed van Jesus oor hul verstande om hulle te beskerm 
teen enige verdere invloede van hierdie eksterne magte.  Ons spreek die Bloed 
van Jesus oor hulle.  Ons beveel in die Naam van Jesus dat hulle nie langer 
onwettig beinvloed en beheer sal word deur enige persoon of ding nie.  Ons 
dank U, Here, dat ons hul bevryding sal sien, asook hul genesing en algehele 
vryheid in die Magtige Naam van Jesus Christus. 
 
AMEN. 
 



 108

Yielded to Christ 
Victoria Boyson 
 
There is an unclean spirit whose sole purpose is to convince us that he is God. He 
comes sounding very much like God and plays on our weaknesses and on our sinful 
thoughts and desires. It is sent to deceive those who have a strong gift of 
intercession, and it seeks to gain access to our hearts and minds to use our prayers 
to bring harm to the Body of Christ. One of its goals is to cause our mouths to come 
into agreement with the realms of darkness. 
 
This demon may present himself as a gift of discernment or even a prophetic 
revelation. It may begin by flattering you and try and convince you that you are one 
of the few who really hear God's voice and speak for Him. It seeks to elevate your 
opinion of yourself to raise you above those who would be your teachers thereby 
making you unteachable. These are only a few of the ways this spirit operates.  
 
This demon is known as the religious spirit. 
 
But don't let his name fool you - he is subtle, but destructive. He wants to gain 
access to your mouth to release hell's destructive powers on the earth. And he seeks 
to gain access to your heart through any areas of your heart and mind that are not 
yet yielded to Christ, or any part of your heart that has been hardened by the 
presence of cold love. 
 
I have seen this spirit deceive many sincere, Godly people and use them to divide 
and destroy the church. They feel they have been given a "message from God" that 
others in the Body of Christ are not right spiritually or have "secret sins."  
 
They may have had a disagreement with a church or an individual, but instead of 
walking in true forgiveness, they become resentful toward them. Instead of praying 
for them, they begin to pray against them, asking God to bring judgment on them. 
They may even feel that they "know" what God's judgment against them will be, and 
pray according to what they feel it should be. 
 
Believing that they are warring against principalities, they war against their brother or 
sister in the Lord. But in actuality, they are fighting against Christ Himself. 
 
I have heard people say to me that "God" has told them that He is going to destroy 
such and such a church, ministry or person. But instead of them being genuinely 
terrified of that happening and praying against it, I have gotten the sense that they 
would love nothing better than to see that organization or individual destroyed. 
 
Without realizing it, these people have come into agreement with the powers of 
darkness. Instead of standing in the gap for their brother or sister, they view them as 
being out of God's reach. They have unconsciously put them in the category of the 
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"unredeemable." They may even feel that these people are standing in God's way of 
really displaying His power in the church, and in an attempt to "help" God, they pray 
for their removal.  
 
Instead of believing for God's mercy to prevail in their brother's life, they feel that he 
is not as "spiritual" as he should be, so they determine in their heart that God must 
want to wipe him out. THIS IS NOT THE HEART OF GOD! 
 
Soulish Prayers 
Prayers that are prayed outside of God's will and in accordance with the selfish 
desires of our own hearts are called soulish prayers. And when we pray against 
others, we cause the powers of darkness to be released on them. This can cause 
horrific warfare for them. This is witchcraft, and if we dabble in it, we open up our 
own lives for these destructive spirits to come back on us and wreak havoc in our 
own lives. 
 
"Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be 
condemned. Forgive and you will be forgiven" (Luke 6:37). 
 
"For with the measure you use, it will be measured to you" (Luke 6:38). 
 
It is very dangerous to assume that we know God's will for others and then pray for 
that to happen. We may find ourselves fighting against the will of God for their lives. 
We should always confirm what we feel we have heard in the spirit with the peace of 
God. If we do not have peace about the word we have received, if it does not come 
from a heart full of genuine love for our brother, then we should disregard it.  
 
The Religious Spirit 
The religious spirit is the same spirit that drove Paul to persecute the first church. As 
he harassed a small group called the Nazarenes, he honestly felt that he was 
working for God. He killed and imprisoned hundreds of the followers of Christ and felt 
right in doing so. He was convinced in his heart that he was fulfilling the will of God. 
 
Paul was positive that he knew what was right and that these Christians were evil. 
Furthermore, he believed they must be destroyed and felt commissioned by God to 
do so.  
 
But when the Lord revealed Himself to Paul on the road to Damascus, He showed 
Paul that he was not fighting for truth, but for the realms of darkness.  
 
What agony Paul must have experienced when he learned the truth of his actions. 
He did so much want to fight for God, and yet he found himself fighting against Him. 
How he must have agonized over his sin; his grief must have been immeasurable. 
However, Paul repented and turned from being the greatest persecutor of the early 
church to being its greatest defender.  
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We too can turn away from praying for God's punishment to come on those we do 
not approve of, and start praying for God's will and mercy to be evident in their lives. 
We can be lead by the Spirit of Truth found in God's word that says, "The wisdom 
that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, 
submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peace makers who 
sow in peace raise a harvest of righteousness" (James 3:17-18). 
 
It is essential that we all seek to guard our hearts with the love of God because "love 
covers over a multitude of sins" (1 Pet. 4:8). The Lord has warned us in Mt. 24:12 
that the love of many will grow cold because of the increase of lawlessness, "but he 
who stands firm to the end will be saved"(v. 13). The only way of guarding our hearts 
is for our hearts to be bound to the Lord. Any places in our hearts that are not 
yielded to the Lord are areas of vulnerability to the enemy. 
 
We must not pray for others out of a sense of frustration or anger. The greatest and 
safest prayer we can pray for ourselves and others is "THY will be done!" Not their 
will or our will, but pray earnestly for God's will to be accomplished in their life.  
 
God Will Bless You 
If you feel you have been the victim of soulish prayers or witchcraft you may at times 
feel a heaviness or an ominous sense of failure. You may have an increase of strife 
in your relationships, experience confusion or an overwhelming feeling of self-
loathing. But take heart, half the battle is knowing what is attacking you. 
 
Like it or not, you will need to pray for those who have prayed against you. Pray that 
their words against you will be powerless and that they will stop praying out of the 
will of God. Ask God to bless them with His peace, love and mercy.  
 
Above all else, we must forgive them because they really do not realize what they 
are doing. They are victims of this unclean spirit as much as we are. "We wrestle not 
against flesh and blood"(Eph. 6:12), meaning: we do not fight each other, but we 
"wrestle" Satan and his demons. The enemy is our enemy. And we do not wrestle in 
the natural, but in the supernatural realm. 
 
Repent of any unforgiveness you may be harboring against them or others and ask 
God to give you His unconditional love for them. And, if possible, be an 
encouragement to them - it will be very difficult for them to continue to hate you if you 
respond to them in love. Note: It may take time for the spiritual atmosphere around 
you to be cleared of all their prayers, so continue to cover yourself in prayer often.  
 
Finally, be sure to watch how God will bless you through this, because in every trial 
we face, there is a blessing in it for us if we yield to God. If the enemy has targeted 
you, be encouraged by it because he must know of something very powerful in your 
future or he wouldn't bother harassing you. 
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GEES-
MENS 

VERLEDE 

WêRELD 

1.  Gewete (reg/verkeerd) 
  
2.  Intuisie (onmiddellike 
persepsie/oordeel/insig) 
 

Radio, TV., Boeke, Musiek, 
Koerante, ens. 
Kultuur, Ekonomie, Politiek, 
Tegnologie 
(Copper T, Multiload, Minipil). 
1 Joh. 5:19 / 1 Joh. 4:3 

Die Verstand (Voor Bekering) 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rom. 6:16 – “16Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot 
beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom 
aan wie julle gehoorsaam is nie—òf van die sonde tot die dood, òf van die 
gehoorsaamheid tot geregtigheid?” 
 
OUTORITEIT WORD GESKEP DEUR GEHOORSAAMHEID, m.a.w., alles wat ons 
voortdurend gehoorsaam in ons lewens, bevestig die outoriteit van daardie area in 
ons lewens (gehoorsaamheid aan versoekings – bindinge – beheer oor verstand).  

Rom. 7:22,23 / Rom. 8:7,8 
Self:  begeertes; behoeftes; aptyte 
 Funksie:  Hoof kommunikasie 

sentrum 
Van jou persoonlikheid. 
Spr. 23:7;  “Soos ‘n man dink, 
so is hy” 
Wat jy dink bepaal wat jy doen.  
Wat jy doen bepaal wat jy 
word. 

SATAN 

VLEES 

VERSTAND 

 

GOD 
Joh. 10: 27, 5 

GEDRAG 

Herinneringe (Positief/negatief. 
Seëninge / Mislukkings / Pyn, 
ens. 
Luk. 22:19. 
Mislukkings in verlede kla jou 
steeds aan. 
Ou griewe maak steeds seer. 
 

2 Kor. 11:3  
3-voudige 
strategie 
1. Voorstel 
2. Inmenging 
3. Dominering 
(2 Tim. 2:26) 
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Indien ons God se outoriteit verlang, moet ons Hom gehoorsaam!  
Gehoorsaamheid aan die wêreld – buig voor die god van hierdie wêreld! 
 
Outoriteite 
 

1. Die wêreld:  geluk hang af van wat ek vir myself kan kry. 
2. Die vlees:  self word die basis van alle besluite. 
3. Satan:  god van hierdie wêreld.  (Efes. 2:13;  2 Kor. 4:4). 

 
 
Bekering 
 
Belydenis – (metanoia) – ‘n verandering van verstand!  (1 Tim. 2:25, 26;  2 Kor. 
4:6). 
 
Die Heilige Gees woon nou in die mensgees (by wedergeboorte).  Hy verlig die gees 
en die gewete begin nou saam met die verstand werk. 
 
Die verstand word nou sensitief vir sonde en ongehoorsaamheid.  Bekering en 
belydenis lei tot vergifnis en reiniging.  Wanneer die Heilige Gees gehoorsaam word, 
verkry hy outoriteit in die verstand sodat die Skrifte nou verstaan kan word. 
 
Die verstand word nou verlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VERLEDE 

WêRELD 

WEDER-
GEBORE  
GEES 

SATAN 

VLEES 

 

GOD 
Joh. 10: 27, 5 

GEDRAG VERSTAND 
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Die verligte, maar dubbelhartige verstand. 

 
Baie kinders van die Here ervaar bindinge oor die verstand (sommige selfs baie jare 
na hul bekering!)  wat vasskop, of omdat hulle nie in oorwinning leef nie, word 
outoriteit deur satan of die vlees of die wêreld, hervestig wanneer hulle 
ongehoorsaam word. 
 
Sommige areas is verlig en oop vir die Here, ander areas word gedomineer deur 
duisternis. 
 
Daar is oorlog in die verstand! 
 
Alhoewel die verstand oop is vir openbaringskennis en die leiding van die Heilige 
Gees, is dit ook oop vir ander dinge. 
 
Ou gedagtepatrone of versoekings of wonde probeer weereens om die oorhand te 
kry.  Hulle kan ons moeg en desperaat maak. 
 
Die areas wat steeds beheer word deur duisternis, word vol gif gepomp.  Die vlees 
en die gees voer oorlog teen mekaar.  Die verstand is die oorlogsveld – wie ookal 
die verstand in gevangeneskap neem, wen of verloor die stryd teen versoekings.  
(Dubbelhartigheid).  Hierdie tipe verstand is baie onstabiel. 
 

Jak. 1:6,8 – “6Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat 
twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep 
word. 

7Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie — 
8so ’n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë”. 

 
Vraag:  Is dit wat ek binne my hoor van: 
 

• Die Heilige Gees? 
• Die vlees wat homself wil bevredig? 
• satan? 

 
Hoe verkry ek: 
 
Fil. 2:5 – “5Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus 
was. 
 
EN: 
 
1 Kor. 2:16 – “16Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan 
onderrig? Maar ons het die sin van Christus. 
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ANTWOORD: 
 
Rom. 12:2 – “2En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander 
deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en 
welgevallige en volmaakte wil van God is. 
 

Efes. 4:22-24: 
1.  “22...dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat 
deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 
 2.  ...en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 

 3. en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 
geregtigheid en heiligheid” 
 
(Baie probeer om te spring van no. 1 tot 3.  Die verstand wil voortdurend alle inligting 
kanaliseer volgens vasgestelde groewe (patrone) wat gevorm is deur die jare.  
(Water vloei in bestaande paaie / groewe – verstandsbegrippe). 
 
God se Voorsiening 
 

1. Die werk van die Kruis (1 Kor. 1:18) 
2. Die werk van die Heilige Gees. 

 
 

VERLEDE 

WêRELD 

WEDER- 
GEBORE 
GEES 

SATAN 

VLEES 

 

GOD 

VERSTAND 

Die Kruis verbreek die mag van die 
verskillende outoriteite. 
 
NB.  Kommunikasie vind plaas 
van verskillende outoriteite. 
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Oorwinning oor: 
 

1. Die wêreld – Kol. 2:15;  Gal 6:14 
2. Die vlees – Gal. 5:24;  Rom. 6:6-10 
3. Satan – Heb. 2:14;  Joh. 12:31,32 
4. Die verlede – 2 Kor. 5:14, 17 

 
a) God vergewe ons verlede (skoon gewete) 
b) Hy bevry ons van alle bindinge van die verlede 
c) Hy gebruik ons foute uit die verlede as getuienis tot die eer en 

heerlikheid van Sy Naam! 
 
Hoe om jou verstand te bevry 
 

1. Bely die sonde van jou verstand, en ontvang die vergifnis van God.  Eerlike, 
spesifieke belydenis – woede, vrees, wellus, angs, wraak, ens. 

2. Verloën en verwerp die outoriteit wat jy in die verlede gegee het aan die 
wêreld, die vlees, die verlede, of satan.  (NB:  ONS moet dit doen!) 

 
2 Kor. 10:4 – “...4want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig 
deur God om vestings neer te werp...”, 
 
Wees spesifiek en noem elke vesting – doen dit hardop (selfs ‘n paar keer per dag 
indien nodig!) todat jy weet dat jy oorwinning het. 
 
Neem die grondgebied terug en plaas elke gedagte onder die outoriteit van Jesus 
Christus. 
 
Daar behoort spesiale bediening te wees vir: 

1. Bindinge 
2. Vloeke 
3. Skok 

 
Stappe: 
 

a) Aanvaar volle verantwoordelikheid – vra vir vergifnis sonder enige 
verskonings. 

b) Verloën die outoriteit wat ‘n vesting aan satan gegee het. 
c) Sny af alle skakels met die verlede ( Die wortel).  Kanselleer alle 

vloeke, Spr. 18:21. 
d) Ent/plant die persoon in die ware wynstok, Jesus Christus.  Nuwe 

natuur, nuwe erfenis. 
e) Gee eer en seën aan ouers en grootouers.  (Draai die vloek om).  

Algehele vryheid van oorgeërfde kettings. 
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Die KRUIS verbreek die mag van die verskillende outoriteite in die verstand, die 
Heilige Gees vernuwe ons bevryde gedagtes. 
 
Titus 3:5 – “5...nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, 
maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte 
en die vernuwing deur die Heilige Gees.” 
 
Soos ons doelbewus ons verstande oopmaak vir die Heilige Gees, sal Hy ons reinig 
en ou gewoontes en gedagtepatrone en negatiwiteit verwyder. 
 
Rom. 8:6 – “6Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, 
is lewe en vrede...” 
Noudat alle outoriteit in die verstand aan Jesus Christus behoort, is die gevolg lewe 
en vrede.  Die vrede van God is nou die onderhouer en skeidsregter. 
 
Fil. 4:7 – “7En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte 
en julle sinne bewaar in Christus Jesus.” 
 
Kol. 3:15 – “15En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam 
geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. 
 
Om ‘n Verstand van Vernuwing te behou 
 
Dit is belangrik om te onthou dat ‘n verstand wat vernuwe is, nie eenmalig is nie. 
 
Dit moet weer bevestig word. 
 

1. Jy moet besluit wat jou gedagtes gaan vul.  Jou verstand moet nooit passief 
wees nie. 

 
Fil. 4:8 – “8Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat 
regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug 
en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” 
 

2. Vernuwing van die verstand bevry ons nie van versoeking nie.   
NB.:  Daar sal steeds kommunikasie van die wêreld wees, asook die vlees, 
satan en die verlede.  (Die Kruis sal nietemin die outoriteit van hierdie areas 
verbreek). 

 
Onthou, indien jy hierdie versoekings gehoorsaam, sal satan weereens 
vestings oprig waardeur hy jou kan beheer. 
 
Ons moet daagliks ons vryheid behou!! 
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Die versoeking op sigself is nie die probleem nie.  Die werklike probleem is of 
die versoeking ‘n plek van outoriteit (vesting) in jou verstand het, of nie. 
 

3. Vernuwing van die verstand is nie slegs nodig nie, maar dit is ook ‘n proses. 
 
Kol. 3:10 – “10...en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot 
kennis na die beeld van sy Skepper...” 
 
2 Kor. 3:18 – “18En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die 
heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde 
beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. 
 
Mediese Joernaal doen verslag dat twee-derdes van alle siektes veroorsaak word 
deur negatiewe gedagtes – psigosomaties – alles in die verstand. 
 
Indien die duiwel se gedagtes jou kan siek maak, wat kan 
God se gedagtes dan doen?  Jesus het vir ons ‘n 
doringkroon gedra, sodat ons ‘n helder verstand mag hê. 
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LESING 7 
 
 

Die Wil 
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Die Wil 
 

GOD SE WIL MAN SE  WIL SATAN SE WIL 
Luke 22: 42 
Die Beste 

Wie jy regtig is 
Soewerein 

Besoedeld 
Steel potensiaal 

Perfek Vry Bind jou 
Heilig Onafhanklik Verslawing 

Vertrou 
op Hom 
elke dag, 
stap vir 
stap 
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Die Wil 
 
Inleiding: 
 
‘n Man se wil is die middelpunt van wie hy werklik is. 
 
‘Die wil van die mens kan beskou word as sy ware self, omdat dit waarlik 
verteenwoordigend is van hom..... 
Ons emosies gee uitdrukking aan hoe ons voel;  ons intellek vertel aan ons 
slegs wat ons dink, maar ons wil kommunikeer wat ons wil hê’. 
                        Watchman Nee 
 
Die mens kan aan God ‘nee’ sê, en God sal altyd sy keuse respekteer. 
 
GOD SAL NOOIT DIE WIL VAN DIE MENS OORHEERS NIE 
 
Skrif:  “....nie My wil nie, maar U wil.”  (Luk. 22:42; Ps. 8:4-5; Ps. 82:6) 
 
Onderworpenheid moet gewillig wees ... nie onder dwang nie.  Jesus het die Vader 
se wil gekies.  Baie keer is jou wil teen God se Wil, MAAR jy maak ‘n keuse om God 
se Wil te gehoorsaam. 
 
A  Die Potensiaal van die Wil 
 
Die mens sal nie oorwinning behou indien hy nie sy wil oefen en aktiveer nie.  Satan 
sal altyd probeer om ‘n houvas te verkry op ons wil.  Dit is ons wil wat hom 
weerstaan.  Solank as ons hom weerstaan in die area van ons wil, het hy geen 
toegang nie. 
 
MET DIE WIL WEERSTAAN DIE MENS DIE DUIWEL EN BEHOU SY VRYHEID. 
 
I  DIE WET VAN DIE GEES:  TOELATING VAN DIE WIL 
 
NIKS AANGAANDE DIE MENS KAN BEREIK WORD SONDER DIE TOELATING 
VAN SY WIL NIE.  (Satan kan nie bloot ‘n vloek plaas op jou of jou in kettings slaan 
nie). 
 
 

1. Die hoogste vlak van die skepping word gesien in die skepping van die mens. 
 

Ps. 8:5-6 – “5wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom 
besoek? 
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6U het hom ’n weinig minder gemaak as ’n goddelike wese en hom met eer en 
heerlikheid gekroon. 
 
Ps. 82:6 – “6Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns van die 
Allerhoogste —“ 
 

2. In watter opsig is ons soos God?  Die wil van die mens bied aan hom ‘n 
selfbeskikkende krag, sodat hy in staat is om God te weerstaan en ‘n soort 
van soewereiniteit vir homself te vestig. 

 
Die middelpunt van soewereiniteit is vryheid van keuse.  Jy kies wat jy wil 
dink, hoe jy wil leef, ens.  God wil nie hê dat ons deur enigiemand gedomineer 
moet word nie.  God kon vrees gebruik het om ons te dwing om Hom te dien, 
maar Hy het aan ons ‘n keuse gegee.  Hy wil dat alles wat ons doen in ons 
verhouding met Hom, sal wees omdat ons Hom liefhet en omdat ons dit wil 
doen, bv. tiende, ens.  God sien dit as waardig.  Miljoene verkies om God te 
weerstaan en gaan hel toe.  Wanneer ons kies om God te dien en te 
gehoorsaam, word Hy verheerlik. 

 
3. Omdat die mens ‘n vrye wil het, maak dit hom ‘n tipe van God op aarde.  Hy is 

nie godsdienstig of goddelik nie. 
 

DIE MENS IS: 
 

• ‘N SKEPSEL VAN HEERSKAPPY: 
 

Rom. 5:17 – “17Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers 
het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die 
gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus 
Christus. 
 

• ‘N SKEPSEL VAN BESLUITNEMING: 
 

4. God kan niks doen sonder die wil van die mens nie.  Indien jy ‘n besluit 
neem, sal God jou daarin bevestig.  Totdat jy besluit, sal NIKS verander nie 
en jy sal nie die voorsiening van God ervaar nie.  (Israel moes kies om Egipte 
te verlaat). 

 
5.  Die wil van die mens dien as ‘n beskerming teen elke bose werk. 
 Efes. 4:26-27;  1 Joh. 5:18. 
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II  WET VAN DIE GEES – DIE AKTIEWE WIL 
 

GOD VEREIS DAT DIE WIL VAN DIE MENS AKTIEF SAL WEES OM DIE WIL 
VAN GOD TE BEREIK.  DAARTEENOOR VEREIS SATAN ‘N PASSIEWE WIL OM 
SY DOEL MEE TE BEREIK. 
 

1. Wanneer die mens neutraal is en weier om ‘n besluit te neem, kan en sal God 
niks doen nie.  Verlossing spreek tot die wil van die mens, nie tot sy 
emosies nie. 

 
2. Geestelike lewe begin met ‘n keuse;  dit is ‘n BESLUIT om God te dien en 

om God se Wil jou eie te maak (tiende, aanbidding – lig hande, vergifnis, 
ens.) 

 
3. Geestelike eenheid vind plaas wanneer die wil van die mens verenig is 

met God se wil.  Dit beteken nie dat die mens ophou bestaan en dat sy wil 
nie langer funksioneer of bestaan nie, maar dat hy kies om sy wil in lyn te 
bring met die wil van God. 

 
4. Ons BESLUITE bevestig God se wil in ons lewens.  Wanneer jy uitreik en 

God se wil omhels, reageer God. 
 

5. Jou wil is gekoppel aan God se wil.  Jou wil sal NOOIT OPHOU 
FUNKSIONEER NIE. 

 
6. God vereis nie van jou om jou wil en persoonlikheid prys te gee nie.  Hy 

aktiveer jou wese in elke area – verstand, liggaam, bewussyn, en lewe. 
 

7. God sal NOOIT Sy wil ruil vir die wil van die mens nie.  Hy vereis 
intelligente, gewillige samewerking met Sy wil. 

 
8. Bevryding kan nie behou word sonder ‘n aktiewe wil nie.  Jy is in staat om te 

weerstaan. 
 

9. “Bose geeste ... vereis ‘n leë brein en ‘n passiewe wil” (Watchman Nee) 
 
‘n Passiewe wil is ‘n oop deur vir satan.  Satan weet hoe om te werk indien 
jou wil nie weet hoe nie. 
 

10.   Christene word mislei wanneer hulle wil hê dat God al hulle besluite vir 
hulle moet neem.  Hulle is bang vir die verantwoordelikheid van 
besluitneming wat hul toekomstige rigting sal bepaal, dus probeer hulle 
beraders en pastore/predikante vind om hierdie besluite vir hulle te neem. 

 
NB:  JY IS ALTYD VERANTWOORDELIK VIR JOU BESLUITE;  JY KAN NOOIT 
VAN DAARDIE VERANTWOORDELIKHEID WEGKOM NIE. 
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11. Misleiding is die gevolg van passiwiteit.  Passiwiteit is ‘n wil wat nie werk 

nie. 
 

12. Dit is jammer dat dit gewoonlik volkome toegewyde Christene is wat begeer 
om God se wil te doen ..... (“Ek sal myself aan God onderwerp in alle 
omstandighede”) ....wat mislei word en glo dat alle omstandighede in hul 
lewens deur God se Wil veroorsaak word.  Wanneer jy elke situasie aanvaar 
asof dit God se Wil is, sal jy nooit iets wat deur satan op jou geplaas is, 
konfronteer nie. 

 
NB:  GOD SE KONINKRYK WORD BEVESTIG DEUR KONFRONTASIE. 
 

13. Misleiding: 
 

a) Afgod in die hart (“Ek het klaar besluit wat ek wil hê”) – Eseg. 14. 
b) Haat / Bitterheid – 1 Joh. 2:9-11 

 
 
III  WET VAN DIE GEES – DIE ONDERSKEIDENDE WIL 
 
DIE WIL IS WAT TUSSEN GOED EN KWAAD STAAN.  WANNEER DIT 
GEKOPPEL WORD AAN GOD SE WIL, VEROORSAAK DIT HARMONIE TUSSEN 
GOD EN DIE MENS EN DIE KRAG VAN GOD WORD VRYGESTEL VIR 
ALGEHELE BEVRYDING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Die wil is ‘n sensor vir alle gedagtes wat binnekom vanaf die onderbewussyn 
na die bewussyn. 

2. Ons onderbewussyn is ‘n opgaartenk van alle slegte ervaringe uit die 
verlede.  Die vyand gebruik die onderbewussyn om gedagtes in ons 
bewussyn te projekteer. 

3. Die wil ontvang of verwerp hierdie gedagtes.  Ons moet die oppressies en 
vrese van die onderbewussyn met ons wil weerstaan. 

WIL 

Bewustelike Verstand 

Onderbewussyn 
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4. Dit neem baie energie van die wil en selfs fisiese energie, om die opwelling 
van emosies vanuit die onderbewussyn wat opkom teen die wil, te onderdruk.  
Diep emosionele opwellings of probleme wat opwaarts dwing sal die wil 
verswak.  (Altyd moeg). 

5. Wanneer die wil nie meer vir satan in ‘n spesifieke area weerstaan nie, neem 
hy beheer oor. 

 
ANTWOORD: 
 

6. Vernuwing van die verstand versterk die wil en maak die bindinge los.  
Dit is ook baie belangrik om genesing van emosionele pyn te ontvang, dit 
is om in die verstand vernuwe te word.  (Rom. 12:2). 

 
7. NB:  Om onder spanning te lewe vir lang tydperke, lei tot passiwiteit – jy word 

so moeg dat jy nie meer jou wil kan gebruik nie.  “UITBRANDING” – lang 
bediening of uitputting. 

 
8. Geweldige trauma gedurende kinderdae veroorsaak die verstand om te 

onderdruk of te dissosieër.  Die wil probeer die herinneringe in die 
onderbewussyn hou.  Wanneer die persoon die ouderdom van 30 jaar of ouer 
bereik, is die wil moeg geveg en emosionele uitbarstings of depressie, ens. 
volg. 

 
(Sien:  Verstaan Emosionele Pyn;  Die Gewonde Soldaat; El Shaddai: Die Versorgende Vader – alles 
verkrygbaar by Kanaan Bedieninge) 
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Verslawing 

Joga 

Fortuinverteller
y 

Gee aan die vyand wettige reg 
om sekere areas van ons 

lewens binne te dring. 
 
 
 

Efes. 4:26-27 
 
 
 

“Topos” [Onderwerp] 
Area, plek, omgewing beset 
deur ‘n persoon of voorwerp 

(Area kan gedefinieër word) 
 
 
 

1 Joh. 5:18 
 
 
 

“Haptomai” Neem, Om vas te 
bind, te kleef aan, te heg aan. 

DIE WIL 
 

 
 

 
 

 
 
            
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verkeerde TV programme 

Dobbelary 

Wierook brand 
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B.  Passiwiteit van die Wil 
 
Basiese Beginsels van Onderskeiding 
 

a) “God wil hê dat die gelowige saam met Hom moet werk deurdat 
hy sy wil uitoefen en al sy vermoëns inspan sodat hy met die 
Heilige Gees gevul kan word. 

b) Om sy pogings te vergemaklik, vereis die bose gees dat die 
gelowige passief in sy wil moet wees en die gebruik van sommige 
of al sy vermoëns moet verloën.” 

                                                                                      Watchman Nee 
 

 
2. Simptome van Passiwiteit 

 
a) Apatie – wag vir ‘n mag buite homself om hom te beweeg. 

 
b) Baie onvoltooide take – God vereis uithouvermoë, dit beteken om 

klaar te maak wat jy begin het.  ‘n Passiewe persoon sal vinnig 
reageer, maar dit nie deurvoer nie.  Aangetrokke en 
afgetrokke. 

 
c) Nie in staat om te konsentreer nie – konsentrasie is 

deel van uithouvermoë.  Dit is noodsaaklik om dinge 
te deurdink en deur te voer ten einde werk af te 
handel. 

 
d) Nie in staat om besluite of inisiatief te neem nie – bang om keuses 

te maak;  wil hê ander moet verantwoordelik wees vir hul besluite. 
 

Altyd in vrees en twyfel – beheer deur omstandighede.  (Mense met 
diep emosionele probleme ervaar hierdie area baie moeilik). 
 
NB:  Jy sal NOOIT uit ‘n diep probleem kan kom tensy jy besluit 
wat om te doen nie. 
 

e) Dubbelhartig, onstabiel – ‘n passiewe persoon neem ‘n besluit en 
onttrek dan, bang dat hy die verkeerde keuse gemaak het.  Hy weet 
nooit of hy binne of buite God se wil is nie. 

 
f) Fisiese luiheid, meganiese aksies – 

wat geestelik met jou gebeur, 
affekteer jou fisies;  bv. huis is in 
chaos, swak persoonlike higiëne, die tuin is 
slordig, ens. 
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4. Uitbranding, Spanning, Uitputting        
 

Pasop vir: 
a) Kompetering / wedywering.  Moet altyd oorwerk.     
b) Verkeerde prioriteite.  Werk kom voor gesin. 
c) Emosioneel afgetrokke van mense.  Word maklik geirriteer 
d) Fisieke simptome:  rugpyn, maagsere, hoofpyne, ens. 
e) Verhouding met God ly as gevolg daarvan 
f) Begin dinge uitstel – so baie probleme dat jy dinge uitstel totdat daar 

so baie is dat dit jou oorweldig.  Jy sal nie in staat wees om te 
kompeteer nie;  jy sal besluite en verantwoordelikhede vermy en sal 
oorweldig word deur passiwiteit. 

 
NB:  Satan het ‘n manier om ons te begrawe onder ons probleme.   Ons moet die 
berg in die oë kyk, nie daarvoor wegkruip nie. 
 
Oorsake van passiwiteit: 

1. Oorwerk / Uitputting 
2. Verlengde bediening 
3. Dominerende ouer / huweliksmaat / vriend 
4. Siekte en ineenstorting 
5. Geen weerstand – hoofpyne, oppressie, ens. 
6. Misleiding;  bv. wanneer jy glo God wil jou siek hê 
7. Emosionele pyn, trauma, ongelukkigheid. 

 
C.  Bindinge oor die Wil 
 
Misleiding kom voor wanneer mense in “die Gees wil wandel”.  Dit beteken nie dat 
jy passief word nie.  Dit is om Goddelike leiding te ontvang deur jou gees, dit oor te 
dra na jou verstand, en dan kom jou wil in aksie.  Dit beteken nie dat jy jou verstand 
afskakel en God toelaat om “in te skakel” nie. 
 
Die wil van die mens is gebind deur misleiding;  deur verkeerde vertolking van die 
Woord. 
 
1.  ‘CHRISTUS LEEF IN MY’  (Gal. 2:20) 
 
 Verkeerde konsep:  Ek leef glad nie 
 
 Waarheid:   Ek LEEF deur geloof in die Seun van God.  Jy  
     moet nooit die lewe prysgee nie, anders sal jy 
     ophou funksioneer. 
 
 Beginsel:   God vereis nie self-vernietiging sodat Sy lewe  
     kan manifesteer nie. 
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2.  ‘EK IS SAAM MET CHRISTUS GEKRUISIG’ (Gal. 2:20) 
 
 Verkeerde konsep:  Ek is dood en moet oefen om dood te wees. 
 
 Waarheid:   Ek het saam met Christus gesterwe en is 
     Opgewek deur Sy lewe om TE LEWE. 
 
 Beginsel:   God se plan vir gelowiges is LEWE, nie 
     Dood nie. 
 
3.  ‘GOD WERK IN MY’  - (Fil. 2:13) 
 
 Verkeerde konsep:  Ek doen niks anders as oorgawe en dan sal 
     God beide die gewilligheid en werk vir my 
     doen. 
 
 Waarheid:   Ek kan alle dinge doen deur die krag van 
     Christus in my.  God wil nie van jou ‘n robot 
     maak nie. 
 
 Beginsel:   God sal nooit die wil van die mens eenkant 
     stoot nie.  God vereis nooit van die mens om 
     sy aktiwiteite te stop voor Hy in staat is om te 
     werk nie. 
 
4.  ‘IN ALLES GEE ONS DANKSEGGING’ – (1 Tess. 5:18) 
 
 Verkeerde konsep:  Ek aanvaar alle omstandighede as die Wil van 
     God. 
 
 Waarheid:   Ek sal myself aan God onderwerp (nie aan 
     omstandighede nie) IN alle omstandighede. 
 
 Beginsel:   Onderwerping aan God en weerstaan van die 
     bose moet saam funksioneer – (Jak. 4:7) 
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5.  ‘LAAT U WIL GESKIED’ – (Mat. 6:10) 
 
 Verkeerde konsep:  God kies vir my sodat ek nie besluite hoef te 
     neem nie. 
 
 Waarheid:   Ek kies om Sy Wil te doen.  (Joh. 7:17; 15:7).   
     Wanneer jy God se Wil kies, bring dit God se  
     voorsiening na vore in daardie situasie. 
  

Beginsel:   God sal nooit die wil van die mens vervang  
     Met Sy wil nie. 
 
    
D  Vryheid van die Wil 
 
GEESTELIKE BEGINSEL: 
 
‘N GEESTELIKE CHRISTEN IS IEMAND WIE VRY IS OM SY WIL UIT TE OEFEN 
 
Jy het ‘n keuse: 
 

a) Wet: 
 
Deut. 30:19 – “19Ek 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,” 
 

b) Wet: 
 
Jos. 24:15 – “15Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir 
julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die 
Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek 
en my huis, ons sal die HERE dien. 
 

c) Profete: 
 
1 Kon. 18:21 – “21En Elía het nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink 
julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg 
hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie. 
 

d) Die vlees of die Gees: 
 
Rom. 8:5 – “5Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat 
geestelik is, geestelike dinge. 
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1.  OPENBAAR MISLEIDING DEUR MIDDEL VAN DIE WAARHEID 
 

Diegene wat die stadium bereik waar hul wil nie langer funksioneer nie, is 
verwar en ook mislei. 

 
a) Wees gewillig om die Waarheid aangaande jouself te erken. 

 
b) Herken areas van misleiding. 

 
c) Ontdek waar jy aan die vyand vatplek gegee het. 

 
2.  VERBREEK PASSIWITEIT DEUR DIE WIL TE AKTIVEER 
 

a) Die wil is ‘n Godgegewe vermoë en moet funksioneer. 
 

b) Die wil word geaktiveer deur te reageer op God se Wil.  Die Wil van God 
sal jou nie toelaat om lui en passief te wees nie.  (Jer. 29:4-14) 

 
c) Die wil word gemotiveer deur geloof.  (NB:  Geloof is altyd aktief). 

 
d) Die wil word versterk deur die Waarheid. 

 
 
3.  OEFEN DIE WIL DEUR BESLUITE TE NEEM 
 

a) ‘n Passiewe persoon is nie in staat om sy eie besluite te neem nie. 
 

b) Neem ‘n besluit en sien dit deur.  Verbreek 
dubbelhartigheid. 

 
c) Wees voorbereid op verkeerde besluite.  

Aanvaar die verantwoordelikheid van 
besluitneming. 

 
d) Hou op toelaat dat omstandighede jou beheer (bv. “Wat moet gebeur, sal 

gebeur”) 
 

- Sommige verkies om deur omstandighede gedryf te word i.p.v. om ‘n besluit 
te neem. 

- God se Wil hang nooit af van omstandighede nie.  Indien jy deur jou 
omstandighede beheer word, verloor jy rigting in jou lewe. 

- Passiwiteit neem aan dat God alles vir jou besluit. 
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4.  ‘N STRYD VAN DIE WIL (Weerstaan die duiwel) 
 

a) Passiewe mense hou nie daarvan om te baklei nie, maar indien jy nie in 
beheer is nie, is satan. 

 
b) Die mens moet heers oor sy eie gees, verstand, liggaam en emosies.  Hy 

heers d.m.v. sy wil. 
 

c) Weerstaan die heerskappy van die vyand en herwin alle verlore 
grondgebied. 

 
d) Werk saam met God vir die gebruik van elke area van jou lewe as ‘n 

persoon. 
 
5.  DIE WIL IN BEHEER VAN GEES, VERSTAND EN LIGGAAM WAARBORG 
VRYHEID 
 

a) Spr. 25:228 – Die gees benodig die beheer van die wil. 
 

b) Kol. 3:2;  2 Kor. 10:5 – Die verstand moet onderworpe wees aan die wil. 
 

c) 1 Kor. 9:27 – Die liggaam moet die instrument van die mens wees. 
 

d) Gal. 5:23 – Die hoogtepunt van ‘n Christen se wandel, is selfbeheersing. 
 
6.  STABILITEIT VAN DIE WIL 
 
 Ons moet stabiel wees en slegs deur die Wil van God beweeg word. 
 
Ps. 131:2 – “2Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos ’n 
gespeende kind by sy moeder, soos ’n gespeende kind is my siel in my. 
 
7.  ‘N AKTIEWE WIL 
 

‘n Aktiewe wil is noodsaaklik om jou bevryding te behou in enige area van jou 
lewe.  Stel jou grense. 

 
Gevolgtrekking: 
 
Die kapasiteit om te heers en eienaarskap te neem kom van die wil van die mens.  
Satan wil die mens se Godgegewe vermoë om te heers, wegneem. 
 
Die mens moet oor sy eie lewe heers. 
 
Moenie jouself onderwerp aan omstandighede nie. 
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Onderwerp jouself aan God IN alle omstandighede. 
 
Neem jou kruis daagliks op:  Jou kruis is waar jou wil en God se wil ontmoet: 
 
Luk. 9:23 – “23EN Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy 
homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. 
 
 
 
Die Vryheid van die Wil 
 
God het baie moeite gedoen om ons te bevry, omdat: 
 
1.  God Liefde is – dit is Sy Aard en ons verhouding met Hom is gebaseer op liefde 
en vertroue.  (Niks wat ek doen sal Hom van plan laat verander nie). 
 
2.  Daar moet ‘n vry keuse van ‘n vry wil wees sodat liefde en vertroue kan 
bestaan.  (Die mens kan God vrylik verwerp of vrylik aanvaar – slegs dan is ware 
liefde moontlik). 
 
Van al God se skepsele, is die mens die enigste een wat in staat is om keuses uit te 
oefen.  Diere maak keuses, maar dis gebaseer op gedragspatrone (instink). 
 
Die mens is geskape na God se beeld, wat beteken dat die mens ook kreatief is.  Hy 
kies sy eie mikpunte. 
 
‘n Dier kan geleer word deur kondisionering, maar die mens maak morele keuses 
gebaseer op waarhede / standaarde van reg of verkeerd, bv., ‘n papegaai kan nie 
lieg nie, ‘n hond kan nie steel nie, ens.   
Die wil is die finale stap in die proses van menslike gedrag. 
 
Bv.:  ‘n Illustrasie van die hele proses van gedrag in terme van ‘n motor: 
 
• Die verstand – stuurwiel – gee rigting. 
• Die emosies – enjin – motivering 
• Die wil – koppelaar – keuses 

 
Al drie moet in harmonie funksioneer ten einde effektiewe 
gedrag te produseer. 
 
Bv. ‘n besluit om iets te doen sonder veel motivering, sal nie veel tot stand bring nie.  
Oordrewe emosionele motivering – vrees, angs – oorweldig die verstand wat 
rasioneel moet dink en die gevolg is paniek.  (Versnel sonder hande op die 
stuurwiel!). 
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‘n Persoon wat baie entoesiasties is oor ‘n sekere idee, maar nie veel daaraan doen 
nie, is soos iemand wat leer bestuur – die motor maak ‘n geraas, die stuurwiel is in 
beide hande, maar die ratte is in neutraal. 
 
Mark. 12:30 – “30...en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou 
hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.” 
 
 SLEGS    

VERSTAND 
SLEGS EMOSIES SLEGS WIL 

Verlossing 
Geloof 
Liefde 

Verander mening 
Oortuiging 
Bewondering 

Berou 
Impulsief 
Sentiment 

Hervormend 
Vasberadenheid 
Barmhartigheid 

 
‘n Vrye wil beteken nie vryheid nie.  Vryheid kan slegs uitgedruk word binne 
die beperkinge van wat die wet bepaal, m.a.w., gehoorsaamheid.  Enige wet 
wat oortree word, draai teen my. 
 
 
Die Vrymaking van die Wil 
 
Die stryd tussen God en satan het niks te doen met KRAG nie – daar is geen 
kwessie van kompetisie nie – God kan te enige tyd vir satan geheel en al uitskakel 
sonder om ‘n vinger te lig. 
 
Die konflik is in die geestes realm – is dit God of satan wat die wil van die mens 
sal wen? 
 
Die enigste reaksie wat God by die mens soek, is niks minder nie as LIEFDE. 
 
Satan egter, gebruik misleiding, druk, perversiteit en enigiets anders wat tot sy 
voordeel kan strek.  Enigiets behalwe vryheid van keuse – dit waag hy nie. 
 
Die Wet van God 
 
God het nie slegs die Wet gemaak nie – dit is die essensie van God se eie karakter.  
Die Wet is heilig, regverdig en goed. 
 
 
Ps. 119:72, 103, 140, 45 – “72Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke 
goud en silwer. 
103Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. 
140U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief. 
45en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.” 
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Die Wet van Sonde en Dood 
 
Die karakter van satan.  Die aantreklikheid van sonde is gebaseer op misleiding en 
kullery.  Die uiteinde daarvan word versteek. 
 
Spr. 14:12 – “12Daar is ’n weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde daarvan is 
weë van die dood.” 
 
Almal is gebore onder die wet van sonde en dood.  Satan het toegang verkry tot 
die natuur van die mens en hy het ‘n stel innerlike waardes in die hart van die mens 
geplaas.  (Gal. 5:19-21). 
 
Wanneer ookal eksterne wette en innerlike waardes in konflik is, sal die 
innerlike waardes altyd op die lang duur wen. 
 
Die Ou Testament is so ‘n duidelike les vir ons, omdat die nasie altyd terugval in 
sonde. 
 
God se antwoord:  Die Nuwe Testament – ‘n Wet geskryf op die hart van die mens.  
(Jer. 31:31, 35;  Eseg. 36:25-27) 
 
Die lewe van Jesus was die wyse waardeur die Wet van God innerlik op die hart 
geskryf is.  Dit is verkry deur Sy GEHOORSAAMHEID op elke gebied. 
 
Jesus het twee dinge geskep wat nooit voorheen menslik moontlik sou wees nie, nl.: 
 

1. ‘n Volmaakte menslike haat vir sonde. 
2. ‘n Volmaakte menslike liefde vir geregtigheid. 
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DIE LYN VAN OUTORITEIT 
 

Daar is twee stelle van kompeterende outoriteits-sisteme en twee stelle 
innerlike waardes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal. 5:17 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
Gal. 5:17 – “17...want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; 
en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.” 
 

?        ? 
 

 

WET VAN SONDE 
EN DOOD 

 
SATAN 

 
ADAM 

 

‘OU’ MENS /  
VLEES 

GEES - VERDUISTER 
SIEL - SONDE 

LIGGAAM - SIEKTE 

 

DIE WIL 
Rom 6: 16 

 
GOD 

 
WET VAN GOD 

 

 

CHRISTUS 
LAASTE ADAM 

 

NUWE MENS /  
GEESMENS 

GEES - LIG 
SIEL - REGVERDIG 

LIGGAAM - GENEES 
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OU MENS NUWE MENS 

Die potensiaal om te sondig is altyd 
daar – moet jouself NOOIT vertrou 
nie! 

Wanneer die duiwel klop, laat Jesus 
die deur oopmaak! 

Gal. 5:19-21 – “19En die werke van 
die vlees is openbaar, naamlik 
owerspel, hoerery, onreinheid, 
ongebondenheid; 

20afgodery, towery, vyandskap, twis, 
jaloersheid, toornigheid, naywer, 
tweedrag, partyskap; 

21afguns, moord, dronkenskap, 
brassery en dergelike dinge, waarvan 
ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër 
gesê het, dat die wat sulke dinge doen, 
die koninkryk van God nie sal beërwe 
nie.”  

Gal. 5:22-23 – “22Maar die vrug van 
die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, 
goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, 
selfbeheersing. 

23Teen sulke dinge is die wet nie.” 
 

Mark. 7:21-23 – “21Want van binne, 
uit die hart van die mense, kom die 
slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, 
moord, 

22diewery, hebsug, boosheid, bedrog, 
losbandigheid, afguns, lastering, 
hoogmoed, dwaasheid. 

23Al hierdie booshede kom van 
binne uit en maak die mens onrein.”  
 
 

Rom. 6:6, 11-12 – “6aangesien 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. 

11So moet julle ook reken dat julle 
wel vir die sonde dood is, maar 
lewend is vir God in Christus Jesus, 
onse Here. 
12Laat die sonde dan in julle sterflike 
liggaam nie heers dat julle aan sy 
begeerlikhede gehoorsaam sou 
wees nie.”  

1 Kor. 6:9-10 – “9Of weet julle nie dat 
die onregverdiges die koninkryk van 
God nie sal beërwe nie? 

10Moenie dwaal nie! Geen 
hoereerders of afgodedienaars of 
egbrekers of wellustelinge of 
sodomiete of diewe of gierigaards of 
dronkaards of kwaadsprekers of 
rowers sal die koninkryk van God 
beërwe nie.” 
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Jy is die slaaf van dié een wat jy gehoorsaam: 
 

 
 
 

Jer. 17:5-8, 10 – “5So sê die HERE: Vervloek is die 
man wat op die mens vertrou en vlees sy arm 
maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk. 

6En hy sal wees soos ’n kaal bos in die wildernis, 
en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor 
plekke in die woestyn bewoon, ’n brakkerige en 
onbewoonde land. 

7Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is. 
8Want hy sal wees soos ’n boom wat by die water geplant is en sy wortels 

uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; 
en in ’n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. 
10Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, 
volgens die vrug van sy handelinge.” 
 
 
OM IN DIE GEES TE WANDEL 
 
Onthou:  ‘n stel reëls (moets en moenies) kan jou nie heilig maak nie – dit is 
Christus IN ons.  Om ‘n stel reëls te onderhou, voed jou HOOGMOED!! 
 

• Nie moeite nie, maar EENHEID. 
• Nie worstel nie, maar ONDERWERP. 
• Nie werke nie, maar GELOOF. 

 
1. Sy krag bevry ons wil van sondige, vleeslike gewoontes. 
2. Hy leer en lei ons om volgens die innerlike Wet te leef. 

 
Die doel van die siel is om die mens te regeer en domineer, maar God se orde is 
dat sy gees sy persoonlikheid moet beheer. 
 
Om in die Gees te wandel beteken dat die siel hom aan die gees moet onderwerp – 
die gees word deur die Heilige Gees bewoon. 
 
God sal nooit die menslike wil dwing nie.  
 Aangaande die wil:  die gaping tussen gees en siel word oorbrug deur 
GEHOORSAAMHEID. 
 
So gou as die Wet (op sekere gebied) op ons harte geskrywe is, word ons gewete 
baie sensitief.  Onthou:  dit is ‘n stap vir stap pad van heiligmaking. 
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Voorbeeld:  Jy is in ‘n geselskap waar mense dinge deel wat met hulle gebeur het.  
Wanneer dit jou beurt is, vertel jy jou storie, maar jy las ‘n paar dingetjies by en 
verander die detail net so effens.  Onmiddellik begin die Heilige Gees jou oortuig en 
sê dat jy besig is om ‘n leuen te vertel! 
 
Nou het jy ‘n keuse – óf jy maak dit reg met God, of jy ignoreer dit. 
 
Indien jy dit ook met jou vriende regstel, skryf God die wet teen leuens vertel op jou 
hart en jy begin om altyd die waarheid te vertel. 
Jou gewete is nou uiters sensitief op hierdie gebied. 
 
Ons word stelselmatig verander van heerlikheid tot heerlikheid vir algehele vryheid.  
Dit word ‘n spontane reaksie wat vloei vanuit ‘n innerlike Wet, geskrywe op ons 
harte! 
 
Gehoorsaamheid is nie slegs moontlik nie, maar behoort ook natuurlik te kom vir ‘n 
kind van God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
MENSGEES       
 
 
SIEL        
 
 
    
 
 
 
 
 
 

HEILIGE GEES
  

HEILIGE GEES 

 
MENSGEES 

(Gewete) 

 
MENSGEES 

(Gewete) 

 
SIEL 

‘n VRY WIL 

GEHOORSAAMHEID IS DIE SLEUTEL 
 

SIEL 

BINDING 
OOR WIL 
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LESING 8 
 
 

Okkulte 
Betrokkenheid 

Inleiding 
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OKKULTE BETROKKENHEID 

 
FAMILIE BOOM – OKKULTE WORTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOUTGODE       KLIPGODE 
 
Baal / Asherah      Astarte / Molech 
Verslawing aan      Verslawing aan Mag 
Wellus van die vlees 
 
Engel van die Lig      Die Dier 
 
 
 
 
BINDING:  Emosies      BINDING: Verstand, wil, 
        Liggaam 
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DIE OORSPRONG VAN ALLE HEIDENSE AFGODE 
 
Vanaf die tyd van ons vroegste voorouers, het satan maniere toegepas om die 
mens te laat wegdraai van die ware aanbidding van God, na die aanbidding 
van geskape dinge, i.p.v. die Skepper self.  Die gees van satan, anders as die 
Gees van God, is altyd in stryd met die Evangelie van Christus, dus is Christus 
se volgelinge ook in daardie stryd – “...nie teen vlees en bloed nie, maar teen 
die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van 
hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” - Efes. 6:12. 
 
Net soos daar ‘n Gees van Christus in die wêreld is (Fil. 1:19), so is daar ‘n gees 
van die anti-chris.  (1 Joh. 4:1-4).  Daar is ‘n Misterie van Goddelikheid (1 Tim. 
3:16) en ‘n misterie van ongeregtigheid (1 Tes. 2:7).   
Die Misterie van Goddelikheid is vanaf die tyd van Christus se oorlog met satan in 
die Hemele, tot Sy tweede koms.  Die simbool wat gebruik word as Sy Kerk, is dié 
van ‘n rein vrou. 
Die Hoer in Openbaring in die sewentiende hoofstuk, verteenwoordig satan se 
massiewe stelsel van vals aanbidding, en sy beweging op die aarde.  Sy is die 
“moeder” van alle heidense godsdienste in die wêreld. 
 
Open. 17:5 – “5...en op haar voorhoof was ’n naam geskrywe: Verborgenheid, die 
groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.” 
 
Geskiedenis wys dat die grootste invloed op die mens buiten die Bybel, son 
aanbidding was. 
 
Data van welbekende studente en erkende outoriteite het stukke bymekaargelas wat 
toon dat alle afgodery hul oorsprong in Babilon gehad het, en hoe al die ander gode 
van die Assiriërs, Egiptenare, Hindoes, Grieke, Romeine en Meksikane, soos die 
Babiloniërs, uit astrologie verkry is. 
 
Die Skrif bevestig in Genesis 10:10-12 dat die toring van Babel onder toesig van 
Nimrod gebou is, uit rebellie teen God.  Sy vrou is genoem Semiramis.  Heidense 
filosofie sê dat toe sy gesterf het, het haar gees onsterflik geword, opgevlieg na die 
maan en besit geneem het daarvan.  Sy het die maangodin geword, die “moeder 
van gode”, koningin van die hemele. 
 
Toe haar gode-kind Tammuz sterf, het die heidene verklaar dat sy gees onsterflik 
geword en besit geneem het van die Oosterster (Venus), wat saam met die son en 
maan verskyn gedurende die Lente (Nuwe Jaarsfees).   
Volgens heidense filosofie het Nimrod, wie aanbid was as die seun van 
Semiramis, sowel as haar man, veroorsaak dat die hele wêreld die son, maan en 
die Oosterster (Venus) aanbid het. 
 
Hulle was die oorspronklike heidense trio van die groot Babiloniese afgods-stelsel 
van Baal aanbidding. 
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Die Oorspronklike Heidense Trio 
 
Omdat Heidense godsdienste voorheen (en nog steeds), gebaseer is op seks, was 
die vader-moeder-kind drie-eenheid nie vir hulle vreemd nie.  Die vier seisoene is 
vertolk as dat dit ‘n groot kosmiese siklus manifesteer, vanaf bevrugting (lente) tot 
geboorte (winter, tydens sonstilstand). 
Die mag of beheer oor die massas was in die hande van die paar wie in die 
geheimenisse “geinisieër” is, en hulle kon sê wanneer om te plant, te oes, en hul 
kinders te offer aan die gode. 
“Godheid” kom van die woord “diva”, en produseer die woorde “goddelik, deis en 
dag”;  dit beteken om te skyn. 
 

NIMROD TAMMUZ SEMIRAMIS 
Die songod Die seun van die son Die koningin van die 

hemele 
Baal Die heidense messias Astarte 
1 Kon. 16:30-33 Eseg. 8:14 Rigt. 2:13 
 
Die antieke Babiloniërs het gesê dat die lot van alles van die lug afgehang het.  
Babiloniërs, net soos meeste antieke volkere, het geglo dat elke sterflike mens soos 
die gode was en sy eie ster in die lug gehad het.  Dit sal ons help om die kosmiese 
godsdiens van Astrologie te verstaan en hoe Astrologie koppel aan 
Sonaanbidding.  En waarom Johannes, in die boek van Openbaring, die getal 666 
van Astrologie gegee is om die dier in Openbaring 13:1-18 te identifiseer. 
 
In die Babiloniese astrologiese stelsel, is al die gode van die hemele (die sterre), 
beskou as nageslag of uitstralings van die songod.  Nou beweer astrologie dat hy 
die wil van die stergode kan vertolk wat die lot van die mens beheer deur die 
posisies van die hoof stergode in die zodiac. 
 
Die hoofgode van die zodiac was 7 planete wat hul pad kronkel deur die nou band 
van die zodiac.  Jy sien, volgens astrologie, is die zodiac band verdeel in 12 huise, 
een vir elke maand van die jaar en elke huis is verdeel in drie kamers, wat altesaam 
36 kamers vorm, een vir elke 10 grade van die zodiac sirkel. 
Die orige gedeelte van die lug buite die zodiac band, is ook verdeel in 36 
konstellasies, 15 aan die suidekant, en 21 aan die noordekant, en ‘n god van elke 
konstellasie is aangestel om te heers oor elk van die 36 kamers van die zodiac. 
 
Dus sien ons dat elke sterk in die lug, wat elkeen beskou word as ‘n god en die 
realm van gestorwe geeste, ingesluit is in ‘n konstellasie oor wie ‘n god aangestel is 
om te heers oor ‘n zodiac kamer.  Elke zodiac huisgod het dus 3 kamergode onder 
hom gehad. 
 
Die 12 huisgode (tekens van die zodiac), het elk oor ‘n maand in die jaar geheers, en 
die 7 planetêre gode wat hul weg gekronkel het deur die zodiac band, nl. die Son, 
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Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, het die sake van die 
mensdom beheer (volgens astrologie), deur hul relatiewe posisies in die verskeie 
kamers van die zodiac. 
 
Oor hulle almal het die songod geheers, wat beskou is as die sentrale vuur uit wie 
elkeen ontstaan het, omdat al die gode van die lug bloot uitstralings 
van die een god, son, was. 
 
Die oorsprong van hierdie getal 666 is ook verkry uit astrologie.  
Soos ons reeds gesien het, gebruik astrologie die getal 36 om 
die sterre te verdeel.  Indien jy die getalle 1 tot 36 
bymekaartel, sal dit op 666 te staan kom.  Geen antieke of 
moderne heks kan ‘n vloek plaas, geen towenaar kan ‘n 
betowering uitvoer, geen fortuinverteller kan die toekoms 
voorspel sonder die hulp van astrologie nie. 
 
Astrologie is die basiese fondasie van alle wetenskappe van die okkulte en die 
oorsprong van alle heidense godsdiens-stelsels. 
 
Die owerheids-god was die SON, en is aanbid vir sy lewegewende warmte.  (“Goeie 
son” – goeie oeste; “Slegte son” – oes mislukkings – geen kos.)  Die Babiloniërs het 
dan hul eie stelsel van godsdiens ontwikkel, gebaseer op SEKS. 
 
Die veranderinge in die seisoene is op ‘n seksuele manier deur die antieke heidense 
verstand “vertolk”.  Hulle het die AARDMOEDER ISTAR (ASTARTE) gesien as in 
die lente “bevrug” naby die Voorjaarsnagewening (Venus).  Dan, nege maande 
later, is gesê dat die Son “weergebore” is tydens die winter sonstilstand. 
 
Semiramis was moontlik die eerste “heks” – ‘n persoon wat geheime kennis en 
kragte besit het om die natuurlike wêreld mee te beheer. 
 
Vir die Grieke was Zeus die son, en sy moeder/vrou was Hera.  Die Egiptenare 
beeld Isis uit wat vir Horus vashou, en dié is op een of ander wyse ook sommer 
Osiris, wat presies lyk soos die Madonna en Kind kunswerke wat in die Christendom 
gesien word! 
Die Fenisiërs het Semiramis ISTAR genoem.  Die Hebreërs het haar naam op 
rekord as ASHERAH.  Sy was dwarsdeur die wêreld bekend as:  Oster, Easter, 
Astoreth, Artemis, Afrodite, Tanit, Diana, Nana, Maia, Gaia, Devaki, Ceres, Isis, 
Cybele, Venus, Frigga, Frey, Biblia, Aurora, Austra, Stella, Aster, Nut, ens. 
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Gegraveerde beelde van haar verbind met “heilige pilare” het menigtes heidene 
gelok na die seisoenale herdenkings, omdat dit die tye was wanneer hul heidense 
godsdiens beveel het dat groot seksuele “dienste” uitgevoer moes word.  Baie van 
hierdie mense was “afgodstempel prostitute”, beide manlik en vroulik, soos in Gen. 
38:21. 
 
Die hele heidense stelsel is gebaseer op SEKS.  “Sy” word gedurende die lente 
bevrug en gee tydens die winter sonstilstand geboorte, en die jare word gebaseer op 
wanneer die SON weergebore word. 
 
God se Waarskuwing 
 
God het Israel gewaarsku i.v.m. die aanbidding van sterre, die uitspansel.  Ons 
behoort die Here wie daardie sterre geskape het, te aanbid, nie die sterre self nie!  
Dit is nog ‘n manier waarop satan die gedagtes van mense van God  weggelei het 
na geskape dinge. 
 
Jer. 10:2 – “2So sê die HERE: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene 
nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. 
 

Jes. 47:13,14 – “13Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle 
tog optree en jou red—die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke 
maand laat weet wat oor jou sal kom. 

14Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan hulself nie 
red uit die mag van die vlam nie—dit is geen kool om by warm te word nie, geen 
vuur om daarvoor te sit nie! 
 
Die sterrekundiges het hierdie 12 huisgode geneem en hulle verdeel in vier 
kategorieë, genoem die Vier Elemente nl:  LUG, WATER,  VUUR EN AARDE. 
 
DIE VIER VLAKKE VAN DIE GEESTESWêRELD 
 

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

hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die 
aarde is nie. 

5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou 
God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan 
die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 
 
Soos jy kan sien, praat die Bybel van gode wat aanbid kan word in die hemele 
daarbo, die aarde daaronder, in die water onder die aarde.  Toe satan en ‘n 
derde van die gevalle engele uit die Hemel gewerp is en geval het volgens Luk. 
10:18, het hulle op hierdie vier plekke geland en heerskappy oorgeneem. 
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1. Die HEMELE, dit is die tweede hemel, en waar ons die geeste van die 
LUG vind (Efes. 2:2). 

2. Die AARDE, waar ons dieregeeste, geeste van die berge, valleie, 
bome, woude, ens. vind. 

3. Die WATER, waar ons watergeeste, nl. meerminne, Neptune, koningin 
van die kus, ens. vind. 

4. ONDER DIE AARDE, waar ons die realms van die dood, voorvaderlike 
geeste, satanisme, spiritisme, vampiere, ens. vind. 

 
Die “heidense trio” van Nimrod, Semiramis en Tammuz, het verskillende name by 
verskillende kulture ontvang volgens al die mites en fabels dwarsdeur die eeue, en 
hierdie gode is geplaas in hierdie plekke en ook volgens die Vier Elemente. 
 
 NIMROD 

DIE HEER VAN 
HEMELE 

TAMMUZ 
DIE HEIDENSE 

MESSIAS 

SEMIRAMIS 
DIE KONINGIN 
VAN HEMELE 

ISRAELIETE Baal Tammuz Astarte 
CHALDEë Baal Mithras Astarte 
PERSIë Shamash Istar Sin 
MASEDONIë/ASIë Dagon (Vis afgod) Deoius / Janus Cybele / Ceres 
MITHRA Mithras Vohu Manah Rashnu 
FENISIë / 
KANAAN 

EL Bacchus Astarte 

BABILON Belus Tammuz Istar / Asherah 
KELTE Baal / Woden Thor Ceridwen / Frigga 
ASSIRIë Ninus Hercules Beltis 
GRIEKELAND Zeus / Apollo Dionysus Afrodite . Athene 
ROME Jupiter / Sol Attis / Kupido Cybele / Diana 
EGIPTE Amon-Ra Osiris / Horus Isis / Hathor 
INDIë Brahma Krishna / Vishnu Isi / Devaki / Shiva 
CHINA Pan-ku Yi Heng-O, Ma 

Tsoopo 
MEKSIKO Teotl Quetzalcoatl Coatlicue 
SKANDINAWIë Odin Balder Frigg, Freyia 
 
In Japan het die Shinto godsdiens die frase, “San Pao Fuh”, wat beteken “een 
godheid, drie vorms”.  Die Iere gebruik een van hul antieke Druidiese simbole, die 
trifolium klawerblaar as ‘n simbool van hul Keltiese trots, maar ook as ‘n geheime 
simbool van hul drie-eenheid. 
 
Die manlike en vroulike simbole soos gebruik in biologie, is die geheime 
Babiloniese tekens van Nimrod (Orion, Boogskutter – die magtige 
boogskutter/jagter) en sy vrou/ander Semiramis (Groot moeder, Magna Mater). 
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Al hierdie dinge en baie meer is die “vertolkte” geheimenisse van die Heidense 
godsdienste, onder toesig van die Towenaars, hekse, toordokters, shamans en 
priester towenaars wat die massas uitgebuit het. 
 
(Die “Magi” van Babilon was priesters van Ahura Mazda [Mithras], die songod.  Hulle 
het arriveer toe die Messias ongeveer twee jaar oud was, en die geskenke wat hulle 
gebring het, het die familie van Joses, Maria en die klein Messias in staat gestel om 
in Egipte te woon totdat Herodus dood is). 
 
 
OKKULTE BETROKKENHEID 
 
Inleiding 
 
God is baie ernstig oor okkulte betrokkenheid – 101 verwysings in die Bybel na 
okkulte en afgodery. 
 
 
Aanbevole leesstof:  “DIE MEES GEVAARLIKE SPEL” – Basham & Legatt 
 
 
Die volgende is ‘n lys van die mees algemene vangstrikke (met direkte of indirekte 
okkulte betrokkenheid). 
 
Dit is nie ‘n volledige lys nie, en behoort slegs te dien as ‘n riglyn om enigiets uit die 
verlede wat moontlik vergete is, uit te lig. 
 
Verloëning van die okkulte het absoluut niks te doen met God se vergifnis nie.  
Indien jy bely het dat jy ‘n sondaar is en dat jy Sy vergifnis verlang, is jy reeds 
vergewe. 
 

• Jou posisie voor Hom is volmaak. 
• Jy is Sy kind.  Daar is geen skuld meer vir wat jy gedoen het nie.  

Sy Bloed het jou gereinig. 
• Hy wil nie hê dat jy moet aanhou en aanhou om jou sondes te bely 

nie. 
 
VERLOëNING handel met die GRONDGEBIED wat aan satan afgestaan is – sy 
WETTIGE REG 
 
Die Skrif sê: 
 
Efes. 4:27 – “27...en gee aan die duiwel geen plek nie.” 
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1 Joh. 5:18 – “18Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy 
wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.” 
 
Greep:  vasmaak / kleef aan / heg aan 
 
 
Betrokkenheid in die okkulte beteken om satan se grondgebied te betree 
 
 
JOU BETROKKENHEID MOET VERLOëN WORD, ANDERS HET DIE VYAND ‘N 
WETTIGE REG IN JOU LEWE OM TE: 
 

• Onderdruk 
• Teister, martel 
• Geestelike blokkasies te skep 
• Vloeke in jou lewe te laat manifesteer / in werking te laat kom 
• Disleksia te veroorsaak, leerprobleme in jou kinders 
• Ens. 

 
Jou motief vir betrokkenheid is nie belangrik nie – jy is gebind a.g.v. jou 
betrokkenheid, bv. jy het gedink dit is ‘n speletjie of ‘n grap. 
 
 
 
Opdrag: 
 

• Maak ‘n lys van jou eie betrokkenheid, sowel as van dié van jou 
voorgeslagte. 

• Elkeen moet individueel verloën word – maak elke deur toe in die 
Naam van Jesus Christus 

 
 
ONTHOU:  TWEE KONINGS, TWEE KONINKRYKE – TWEE SPEELGRONDE 
 
 
Jak. 4:7 – “7Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van 
julle wegvlug. 
 
Satan sal nie gaan, tensy hy weerstaan word nie. 
 
Luk. 10:19 – “19Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, 
en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.” 
 
 
I  WAARSêERS Tak (Krag van die Slang) 
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WAARSêERY = Ontdekking van onbekende kennis, fortuinvertellery / sien in die 
toekoms. 

• Astrologie (Westerse en Chinese Horoskope, tekens van die 
zodiac) – Jes. 47 

• Bloed, spuug, haar-analise (Alternatiewe genesing) 
• Tarot kaarte 
• Mesdraai 
• Handpalm lees  
• Handskrifkunde – ontleed handskrif 
• Waarsêery met ‘n stok of pendulum (waterwys ingesluit) (Hos. 

4:12) 
• Kristalbal 
• Teeblaar lees / koffie koppie lees 
• Numerologie (Sluit selfs fortuinkoekies in 

Chinese restaurante in, karakter ontleding, 
ens.) 

• Fortuinvertellery masjien 
• Kaballah      

 
 
II  HEKSERY EN MAGIE TAK 
 
MAGIE = (insluitende boeke oor enige verwante onderwerp).  Manipulasie van 
bonatuurlike magte vir eie motiewe. 
 

• Wit magie, bv. 
 

 Herskrywe van name, brand – as op papier 
 Uitroep van name in 4 hoeke van die vertrek 
 Kyk in die spieël om middernag 
 Bioritme volgens die Maan 
 Wensbeentjie wense 
 Kettingbriewe 

 
• Swart magie 
• Satanisme 
• Heksery 
• Toordokter (konsultasie, medisyne, gelukbringers, ens.) 
• Voedoe 
• Towerspreuke, vloeke, formules (gebruik van simbole) 
• Toordery 
• Vervloek vratjies (blaas na die maan), ens., (wit magie) 
• Manipulasie van ander mense 
• Verstandsbeheer 
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• Teistering met psigiese metodes 
• Buikspraak (nie gewone poppespel nie, maar ‘n werklike 

weerkaatsing van die stem na ‘n ander deel van die vertrek) 
 
 
 
III SPIRITISME TAK 
 
A  SPIRITISME EN VERWANTE TYDVERDRYWE, INSLUITENDE PSIGIESE 
VERSKYNSELS 
 
Twee Basiese Menings: 

1. Dit is moontlik om die dooies te kontak 
2. Reinkarnasie 

 
• Seances 
• Outomatiese skrif 
• Glasie glasie 
• Ouija borde 
• Tafelklop 
• Apportasie – telekinesis – (dinge beweeg deur mure/deure) 
• Konsultasie met: 

 ‘n medium 
 Psigiese geneser 
 Heldersiende persoon 
 Familiêre gees (geestesleier) – Verloën hom by die naam. 

 
• Levitasie 
• Reinkarnasie, insluitende de ja vu (iets wat al voorheen ervaar is) 
• Boeke oor verwante onderwerpe, bv. deur Edgar Cayce, Lobsang 

Rampa 
• Astrale reise (Pred. 12:6) – Silwer koord 
• Psigiese eksperimente van gawes 
• Psigiese verskynsels (verbeeldingsmaatjie, ken die presiese tyd) 
• Foltergees (Raserige spook) 
• Nie-christelike uitdrywing, insluitende ‘rescue circles’ 
• Psigometrie (gebruik armband, horlosie, ens. as kontakpunt) 
• Stigmata (skynbare wonde van Jesus, bloed, ens.) 
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B  Ekstra Sensoriese Persepsie (ESP) 
 

• Telepatie (Lees gedagtes) 
• Visionêre drome of profetiese insig, NIE van die Heilige Gees nie, 

bv. James Dixon, Nostradamus, Astrologie 
• Heldersiende (met die helm gebore) 
• Helderwetendheid – ‘n onverklaarbare diagnose van siekte, bv: 

1. Konsentrasie 
2. Kristalbal 
3. Aanraking met hand of hande 
4. Pendulum – ring / kurkprop aan ‘n haar / gebruik draadjie 

om geslag van baba vas te stel.  Jy bind jouself en die kind 
 
NB:  Verloën enige woorde wat oor jou gespreek is. 
 
Verwerp enige doel van satan wat oor jou uitgespreek is. 
Kanselleer alle woorde wat in die son, maan, sterre en planete geprogrammeer 
is.  Verbreek die demoniese seisoene, siklusse, patrone oor jou lewe. 
 
 
IV  VALS GODSDIENSTE / KULTUS TAK 
 
A. MISTISISME 
 
‘N oortuiging dat die mens geestelike waarheid kan bekom deur intuisie te gebruik in 
gefokusde meditasie.  Menslike rede word eenkant geskuif. 
 

• T.M.  (konsentrasie – beweeg na hoër vlakke met dreunsang) 
• Oosterse vorms van meditasie 
• Joga (Kundalini krag – basis van ruggraat – vals eenheid tussen 

yin/yang) 
• Boeke oor verwante onderwerpe 
• Eckankar (sielsreise) 
• Akupunktuur (Okkultiese bron van krag)* 
• Oosterse Gevegskunste, insluitende karakte, Judo, Kung Fu, Ninja* 
• I Ching (Okkulte handboek) 
• Hipnose (Deut. 18:10, 11 / Rom. 6:16 – Mesmerisme:  

Geklassifiseer as heksery in Wêreld Boeke, vol. 13). 
• Verloën beheer van Hipnotis 
• Verloën genesings wat plaasgevind het: 

 Chiropraktyk (Okkultiese bron van krag) 
 Homeopatie (Okkultiese bron van krag) 
 Refleksiologie (Okkultiese bron van krag) 

 
• Ikebana blomme rangskikkings * 



 151

• Bonzai boompies * 
• Wierook brand 
• Verstands ontwikkeling:  tegnieke en praktyke wat belowe om die 

verstand oop te maak / te vergroot – groter bewustheid. 
• Dwelms:  Chemies geprikkelde toestand van ekstra 

sensoriese bewustheid 
• Musiek:  Swaar ritme prikkel hipnotiese 

verstandstoestand 
• Verstands ontwikkeling tegnieke 
• Meditasie:  verstand word leeggemaak en dikwels word ‘n 

mantra daarvoor gebruik 
 
“Verbreek alle kontrakte met die Ooste – Sterkman – Boeddha” 
 

 
(Sien Verloëningsgebede – Oosters – verkrygbaar by Kanaan Bedieninge) 

 
 
Ondersoek altyd die wortel van die boom!  (Mat. 7:18) 
 
 
B.  KULTUSGROEPE, META-FISIKA, VALS GODSDIENSTE EN VERWANTE 
LITERATUUR 
 

• Mormonisme 
• Rosekruisers 
• Jehova Getuies 
• Swedenborgianisme – Kerk van die Nuwe Jerusalem 
• Die Weg 
• Bahai 
• Scientology  
• Herbert Armstrong & die Worldwide Church of God 

(Tydskrif – The Plain Truth)  NB;  Is reggestel 
• Moonies 
• Ou / Nuwe Apostoliese Kerk 
• Hare Krishna 
• Christian Science 
• Boeddhisme 
• Children of God 
• Zen 
• New Thought 
• Islam 
• Unity School of Christianity 
• Hindoeisme 
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• Spiritual Frontiers Fellowship 
• Lering van enige ghoeroe 
• Black Muslims 
• Christadelphians 

 
C. GEHEIME ORGANISASIES 
 
Benodig ‘n bloedverbond (met die organisasie) of verbond (met mense) 
Word verbied in die Skrif (soos kind in ‘n bende) 
 

• Vrymesselaars 
• Oosterster 
• Fraternity 
• Rainbow girls      
• Sorority 
• Klu klux klan 
• Satanisme 

 the order of Darkness 
 the Brotherhood 
 the Brotherhood of Ram 
 Sons of satan 

 
D.  NIE-GEHEIME ORGANISASIES 
 
Dié wat ‘n onbybelse eed / belofte en lojaliteit verlang. 
 

• Klubs 
• Bendes (bv., motorfietsbendes) 
• Humanistiese organisasies (bv. Feministiese beweging) 

 
 
 
V.  SEKSUELE ONGEREGTIGHEDE TAK 
 

• Seks met teenoorgestelde geslag buite die huwelik 
(ontug, egbreuk) 

• Seks met dieselfde geslag (sodomie, homoseksualiteit) 
• Bloedskande 
• Seks met demone (kan in drome manifesteer) 
• Seks met kinders 
• Pornografie 
• Seksuele plesier met geweld (sado-masochisme) 
• Seks met diere  
• Hoerery 
• Prostitusie 
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• Molestasie 
• Verkragting 
• Buite egtelike kinders (Deut. 23:2) 
• Masturbasie 
• Ontkleedanse 
• Bloufilms / pornografiese materiaal op rekenaars 
• Kuberseks 

 
VI.  VERSLAWINGS TAK 
 

• Alkohol 
• Dwelms (insl. Marijuana, speed, LSD, kokaine, 

uppers/downers, enige hallusinerende dwelms, ens.) 
• Pornografie en masturbasie 
• Swaar musiek 
• Nikotien 
• Dobbelary (Spr. 16:23;  Jes. 65:11-15) 
• Vraatsugtigheid 
• Bulimie / Anoreksie 

 
 
ANDER OKKULTE BETROKKENHEID 
 

• Leringe of literatuur oor VVO’s uit die buitenste ruimte, 
bv. Erik van Danieken se Chariots of the gods / Star Wars 

• Bygelowe, veral “goeie- of slegte geluk” 
 Skêr val op ‘n Vrydag 
 Gelukbringers 
 Hangertjies, bv. St 

Christopher 
 Haaspootjie 
 Japan – padda – geld 
 Getalle, bv. 13    
 Swart kat 
 Swart kraai 
 Soutpot val om 
 Troukoek onder die kussing 
 Sambreel oopmaak in die huis 

 
• Heidense tempels of plekke van aanbidding, bv. uittrek 

van skoene (2 Kon. 5:18) 
 

• Folklore – Rooikappie, hekse, feetjies, dwergies 
 

• BOEKE of FLIEKS oor sataniese of okkulte temas: 
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1.  FLIEKS:  bv: 
Empire strikes back   Angel Heart 
The Omen    Serpent and the Rainbow 
The Exorcist    Warlock 
Rosemary’s baby   The Believers 
Bridie Murphy   Ouija Board 
Star Wars    E.T. 
X-men     Lord of the Rings 
Blade     Buffy, the vampire slayer 
Sinbad    Charmed 
Harry Potter    Matrix 
En soortgelyke flieks 
 
 
 
2.  LEESSTOF:   Jeanne Dixon   Edgar Cayce 
     The Aquarian Gospel of  Dale Carnegie 
     Jesus Christ            God calling 
     Norman Vincent Peale  Steven King 
     Linda Goodman (Sontekens) 
 
*  OKKULTE JUWELE en ander dinge wat uit jou huis verwyder moet word 
(Deut. 7:25-26) 
 

• Zodiac gelukbringers (yin/yang) 
• Egiptiese kewer     
• Ankh – kruis van lewe 
• Vredesteken 
• Sekelmaan teken (maan en ster) 
• Ierse kabouter se staf (Leprechaun) 
• Griekse gode 
• Oosterse kuns, bv. skilderye 
• Boeddha hangertjies 
• Perdeskoene 
• Beelde van Boeddha, Hindoe of Chinese gode, tempels 

of “heiliges” en beelde van die “Heilige Gesin”  
• Drake (Bybels is dit die teken van satan) 
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*  Verdere deure na Oppressie 
 

- Drama rolle, bv. demoniese rolle 
- Tipes danse, bv. ontkleedanse (slangdans) – seksuele bindinge 
- Halaal tekens op voedsel – verbreek vloek in Jesus Naam 
- IUD apparate, bv. Copper T, Multiload 
- Tattoërings – Lev. 19:26,28 
- Rekenaarspeletjies soos die Prins van Persië, ens. 
 

 
Sien asseblief ook Verloëningsgebede:  nodig vir bevryding: 
 
Algemeen – Verklaring – God se beskerming, Wenke vir bevryding, Afseëlgebed;  
Uitvoerende Kunste en Sport;  Vertraagde Huweliks-verwante Vloeke en Verbonde;  
Algemeen, Persoonlik en Gesinsvloeke en demoniese Verbonde;  Verbondsname, 
Herinneringe;  Ongoddelike Sielsbande;  Territoriale Geeste, Gevaarlike Gebede; 
Sataniese altare (tempels) / hoë plekke in jou Stad / Omgewing;  Watergeeste in jou 
stad – Marine altare;  Sataniese agente in jou Stad / Omgewing;  Sataniese poorte in 
jou Stad / Omgewing;  Ontkoppeling en Bevryding van Fisiese Eiendomme. 
 
Oosters – Joga, Reinkarnasie, Meditasie, Karate, Ninjutsu, Taijutsu, seksmagie, 
ens. 
 
Geheime Organisasies – Vrymesselary, Ossewa Brandwag, Nazisme, Afrikaner 
Broederbond 
 
Antieke wortels – Germaanse wortels, Anti-semitisme, Nazisme, Egiptiese gode en 
Geskiedenis, Khoi, Jesebel, Sterretekens en astrologie, Shamanisme, Kaballa en 
Geskiedenis, Satanisme, Slawerny, Lilith. 
 
Godsdienste – Mormone, Jehova’s, Zoroasterisme, Ou- en Nuwe Apostolies, 
Rooms Katoliek, Scientology, Rosekruisers, World Wide Church of God (ou orde), 
Hindoeisme, Islam, Hare Krishna, Boeddhisme, Nuwe Era, Rastafariërs, Babiloniese 
Wortels 
 
Die Vier Elemente – lering ook beskikbaar.  
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OKKULTE BETROKKENHEID 
 

Die Inspeksie 
 
 
VOOR GOD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOOR SATAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen helm 
Geen skild 
Geen Gordel van Waarheid 
 
 
 
Spr. 26:2 – “2Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ’n 
vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.” 
 

Geregverdig deur die 
Bloed van Jesus 
Geheilig 
Gereinig 
Onskuldig 
Vergewe 

Bloedlyn 
Okkulte 
Ooreenkomste 
Bitterheid 
Haat 
Onvergewensgesindheid 
Ontrou 
Twyfel 
Ongeloof 
Vrees, ens. 
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LESING 8A 
 
 

Okkulte 
Betrokkenheid 

 
Okkultiese Wortel 
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OKKULTE BETROKKENHEID 
 

Skrifte 
 
1.  Vloek a.g.v. die aanbidding van ander gode: 
 

Deut. 11:26-29 – “26Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor — 
27die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle 

vandag beveel; 
28en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar 

afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat 
julle nie geken het nie. 

29As dan die HERE jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit 
te neem, moet jy die seën op die berg Gerísim lê en die vloek op die berg Ebal.” 

 
2.  Beelde van afgode: 

 
Deut. 27:15 – “15Vervloek is die man wat ’n gesnede of gegote beeld maak, ’n 
gruwel vir die HERE, werk van ’n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel; 
en die hele volk moet antwoord en sê: Amen.” 
 

Deut. 5:6-9 – “6Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, 
uitgelei het. 

7Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 
8Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die 

hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die 
aarde is nie. 

9Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou 
God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en 
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 
 
3.    Aanbidding 
 
 
 
 
 
 
Die Ware God                 Alle ander gode is demone 
 
a)  Deut. 4:39       a)  1 Kor. 10:20; 
               bv. Hindoe offerandes; 
               heiliges, Allah – demoon; 
               Swart klip – Mekka 
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God is onsigbaar 
 

b)  Deut. 4:15-19 – “15Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele—want 
julle het géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met 
julle gespreek het nie — 

16sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ’n gesnede beeld, ’n 
gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: ’n afbeelding van man of vrou, 

17’n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, ’n afbeelding van enige 
gevleuelde voël wat in die lug vlieg, 

18’n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ’n afbeelding van enige vis 
wat in die water onder die aarde is; 

19dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan 
en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en 
hulle dien nie—dinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel 
uitgedeel het.” 
 
4.  Die Okkulte is verbode: 
 

Deut. 18:9-12 – “9AS jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy 
nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. 

10Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur 
laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of 
towery omgaan nie, 

11of wat met besweringe omgaan, of wat ’n gees van ’n afgestorwene vra of ’n 
gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. 
12Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ’n gruwel; en om hierdie 
gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.”    

 
5.  Wortels:  (Aanbidding van ander gode veroorsaak ‘n giftige WORTEL.) 
 

Deut. 29:18 – “18...sodat daar onder julle geen man of vrou of geslag of stam mag 
wees wat sy hart vandag van die HERE onse God afwend om die gode van dié 
nasies te gaan dien nie, sodat daar onder julle geen wortel mag wees wat gif en 
wildeals dra nie...” 
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DIE OKKULTE WORTEL 
 

Inleiding 
 
God het die Israeliete beveel om elke lewende siel in die land Kanaan dood te maak, 
insluitende die kinders.  Hierdie groot oordeel gee ons ‘n aanduiding van die 
erns van die vloek wat op die land was as gevolg van die okkulte. 
Die mense het afgode aanbid en heksery beoefen.  Die dood van die mense was die 
enigste manier om die invloed en aanwesigheid van die okkulte te verwyder.  Die 
okkulte wortel gaan terug tot die derde en vierde geslagte.  (Deut. 13:12-17). 
Die gevolge van okkulte en seksuele ongeregtighede (1 Kor. 6:18) is erger as ander. 
 

Deut. 13:12-17 – “12As jy in een van jou stede wat die HERE jou God jou gee om 
daar te woon, hoor sê: 

13Deugniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad verlei deur te sê: 
Laat ons gaan en ander gode dien—wat julle nie geken het nie — 

14dan moet jy terdeë ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit waarheid is, staan 
die saak vas, is hierdie gruwel by jou gedoen, 

15dan moet jy die inwoners van dié stad sekerlik verslaan met die skerpte van die 
swaard deur dit met die banvloek te tref en alles wat daarin is, ook die vee, met 
die skerpte van die swaard. 

16En al die buit daarvan moet jy op die stadsplein bymekaarbring en die stad en al 
die buit as voloffer met vuur verbrand aan die HERE jou God; en dit moet vir ewig ’n 
puinhoop wees, dit mag nie weer opgebou word nie. 

17Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef nie, sodat die 
HERE Hom van die gloed van sy toorn kan afwend en aan jou barmhartigheid kan 
bewys en Hom oor jou ontferm en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met 
’n eed beloof het —“ 
 
1 Kor. 6:18 – “18Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die 
liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam.” 
 
NB:  Okkulte betrokkenheid bied aan satan ‘n wettige reg / eis op ‘n individu.   
Geestelike gawes van die okkulte word deurgegee van geslag tot geslag, sowel as 
die vloek daarmee saam. 
 
Onder die Nuwe Testament, het die dood van Jesus die mag om die vloek van die 
okkulte te verbreek, sodat die gevangene kan leef en vrygemaak kan word. 
 
 
Die ALLIANSIE moet verbreek word en die WORTEL moet gesny word 
 
 
Die vloek is deur die KRUIS verwyder. 
Eerste vloek:  op die grond – onkruid. 
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Die vloek veroorsaak dat boosheid na vore kom i.p.v. die goeie en boosheid word 
die norm.  
Onthou:  Die seëninge is vir 1000 geslagte!! 
 
 
Skrif:  Deut. 18:9-12 / Deut. 11:26 / Deut. 29:18 
 
 
 
A.  OORSPRONG VAN DIE OKKULTE 
 
Die antieke godsdienste was gewortel in die okkulte en was bekend as die Geheime 
Godsdienste a.g.v. die geheime rituele wat gedurende inisiasie uitgevoer is. 
 
Die woord okkulte beteken “dit wat weggesteek is”.  (Deut. 29:29).  Mense het 
versteekte geheime ontdek en so is die deure na die okkulte oopgemaak. 
 
Hierdie geheime is die misteries van Babilon.  (Open. 17:5). 
 
 
I.  Die Okkulte het sy Oorsprong in Afgodery 
 
1.  Die okkulte is die aanbidding van ander gode.          
 

a) Hierdie gode werk in afgodery en godsdienstige 
stelsels. 

b) Hierdie gode veroorsaak die bonatuurlike in 
afgodery. 

 
2.  Afgodery maak die deur oop vir die versteekte magte van 
duisternis. 
 

a) Hierdie magte is demone (1 Kor. 10:20) 
 

Ps. 106:35-38 – “35...maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer. 
36En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle ’n strik geword. 
37Bowendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer 
38en onskuldige bloed vergiet—die bloed van hul seuns en hul dogters wat hulle 

aan die afgode van Kanaän geoffer het—sodat die land deur bloedskuld ontheilig 
is.” 

 
b) Die eerste gebod praat van ander gode.  (Eks. 20:1) 
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3.  Die okkulte poog om hierdie magte te manipuleer. 
 

a) Hierdie demoniese magte laat toe dat hulle gebruik word. 
b) Die prys van hierdie diens is die algehele verslawing van die individu. 

 
4.  Deelname aan enige okkulte betrokkenheid beteken om neer te buig voor ander 
gode. 
 

a) Hierdie onheilige eenheid maak die deur oop na die bonatuurlike. 
b) Alhoewel die persoon in staat is om hierdie magte tydelik te manipuleer, 

eindig hy steeds as ‘n slaaf. 
 
 
II.  Rebellie Teen God is die Wortel van die Okkulte 
 
Rebellie stel onwettige heerskappy op – heksery is die mag wat dit ondersteun 
 
1.  Die mens het na versteekte kennis gesoek in die Tuin (Gen. 3:5) 
 

a) Die mens het teen die Gebod van God gerebelleer. 
b) Verbode kennis het ons onder outoriteit van duisternis gebring. 

 
2.  Na die Vloed het die mens probeer om sy koninkryk en godsdienstige stelsel te 
vestig.  (Gen. 11:4) 
 

a) Die mens het probeer om homself as god te vestig. 
b) Die hemele was sy voorwerp van aanbidding. 

 
3.  Die koninkryk van Babilon het die middelpunt van afgodery geword. 
 

a) Mense het die okkulte ontdek. 
b) Okkulte magte het beskikbaar geword. 

 
III.  Kennis en Mag is die hoof Elemente van die Okkulte 
 
1.  Die okkulte is ‘n soeke na bestemming en kennis.  (Deut. 29:29) 
 
Pred. 3:11 – “11Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle 
hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan 
uitvind.” 

a) Daar is ‘n behoefte aan betekenis en rigting in die lewe. 
b) Mense word gefassineer deur die onbekende. 
c) Alle vorme van die okkulte probeer die toekoms voorspel. 
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2.  Die okkulte het ‘n obsessie met mag om daarmee te domineer en te beheer. 
 

a) Die mens se potensiaal om die aarde te regeer, is verdraaid. 
b) Mense probeer ander domineer, manipuleer en beheer. 
c) Mense probeer mag uitoefen oor die gode. 
d) In plaas daarvan om hulself aan God te onderwerp, kyk mense na ander 

gode wat hulle kan manipuleer om hulself magtig te maak. 
 
 
B.  NABOOTSING VAN DIE OKKULTE 
 
Daar is ‘n vakuum in die godsdienstige wêreld.  Vir geslagte lank het die Kerk die 
bonatuurlike ontken, sowel as die werking van die Heilige Gees.  Die koninkryk van 
duisternis is besig om ‘n herlewing van die okkulte te skep binne hierdie leemte. 
 
I.   Deur die Okkulte het Mense die Realiteit van ‘n ander Dimensie 
ontdek 
 
1.  Die wêreld van die okkulte is ‘n realiteit. 
 

a) Baie mense glo dat “as dit ‘n werklikheid is, dan is dit reg” 
b) Baie mense ignoreer die realiteit van ‘n geestelike vyand 

 
2.  Die okkulte wêreld is ‘n bonatuurlike dimensie. 
 

a) Verkeerde opvatting:  “Indien dit bonatuurlik is, moet dit God wees.” 
b) Die mens het ‘n bonatuurlike vyand wat ‘n nabootser is.  (Fillipynse 

genesers). 
 
3.  Die koninkryk van ‘n ander dimensie word openbaar deur die okkulte. 
 

a) Die okkulte hou die sleutels van die deure van hierdie dimensie. 
b) Voorbeelde van hierdie deure in ‘n breër sin, is:  spiritisme, psigiese 

magte, ESP, fortuinvertellery, magie, satanisme, mistisisme, ens. 
 
 
II.  Daar is Nagemaakte Gawes van die Heilige Gees 
 

Deut.  18:14-15 – “14Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister 
na goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, die HERE jou God het jou nie so 
iets toegelaat nie. 

15’n PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou 
verwek; na Hom moet julle luister “— 
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A.  WARE bonatuurlike gawes van die 
Heilige Gees:  (1 Kor. 12:1-11) 

B.  NAGEMAAKTE gawes van die 
koninkryk van duisternis.  (Christene 
wie nie bevryding ontvang het nie, het 
steeds hierdie “gawes”) 

WARE OPENBARINGSGAWES 
 
1.  Woord van Wysheid 
 
 
2.  Woord van Kennis 
 
3.  Onderskeiding van geeste 

NAGEMAAKTE 
OPENBARINGSGAWES 

1.  Heldersiendheid, ESP, 
helderhorendheid 
 
2.  Voorkennis (helm; voorgevoelens) 
 
3.  Telepatie (direkte ervaring van ‘n 
ander se gedagtes 
 

WARE KRAG GAWES 
 

4.  Gawe van geloof 
 
 
5.  Gawes van genesing 
 
6.  Gawe van wonderwerke 

NAGEMAAKTE KRAG GAWES 
 

4. Geloof deur konsentrasie van die 
verstand en wil, bygeloof 
 
5.  Psigiese en medium genesings 
 
6.  Bonatuurlike manifestasies  (Open. 
13:13-15) 
 

WARE GAWES VAN BEMOEDIGING 
 
 

7.  Gawe van profesie 
 
8.  Gawe van tale 
 
9.  Gawe van uitleg van tale 
 

NAGEMAAKTE GAWES VAN 
BEMOEDIGING 

 
7.  Fortuinvertellery 
 
8.  Demoniese uiteringe 
 
9.  Fortuinvertellery 

 
Wanneer ‘n geskenk gegee word, kom die invloed en die 
teenwoordigheid van die gewer daarmee saam.  Die Heilige 
Gees gee gawes en Sy Teenwoordigheid en Invloed gaan 
daarmee saam. 
(Efes. 4:11,12) 

          
a) Die okkulte magte fokus op die verstand, maar waarheid 

kom deur die gees en is ‘n bediening van die Heilige 
Gees.  
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b) Die bediening van die waarheid het nie passiwiteit of ‘n waas nodig nie.  Die 
Gees van God verteer of domineer nie die individu nie.  (2 Kor. 3:17). 

 
c) Wees versigtig vir handoplegging – oordraging.  Wees versigtig vir metodes 

/ formules.  (Satan se reaksie op ‘n formule – Hand. 19)  
 

d) NB:  Gee terug satan se gawes, rangordes, vermoëns  (D & D, 
karate, ens.)        
  

 
C.   GEVOLGE VAN ‘N OKKULTE WORTEL 
 (Moenie soos ‘n mediese handleiding lees nie) 
 
1.  Geestelike blokkasies 
 

• Bonatuurlike beheer wat die persoon daarvan weerhou om geloof in 
Jesus te bely.  (2 Kor. 4:4) 

 
• ‘n Gesindheid van rebellie jeens alle outoriteit. 

 
• Geestelike hindernis wat mense daarvan weerhou om in die Heilige 

Gees gedoop te word. 
 

• Onvermoë om die Bybel te lees, te bid of te aanbid sonder om 
aangeval te word (gewoonlik met lastering of vuil gedagtes). 

 
2.  Fisiese Simptome 
 

• Simptome van verlamming, epilepsie, senu-probleme, ens. 
 

• Kinders word met abnormaliteite gebore:  misvorm, doof, stom, ens. 
 

• Senu-probleme, leerprobleme (Deut. 28:28 ;  2 Tim. 1:7) – 
(Verwarring van die verstand), rebellie, onvermoë om sosiaal te 
funksioneer, vrese, nagmerries, ens. 

 
3. Emosionele Onstabiliteit 

 
• Uitbarstings (woede, moordgeeste, 

bloedvergieting) 
• Haat en vloekery (veral kinders) 
• Senu-probleme  
• Anti-sosiale gedrag 
• Depressie 
• Abnormale seksuele gedrag in kinders (Wellus 

is die vrug van die okkulte wortel).          



 166

 
4. Vrese 

 
• Onsekerheid 
• Voortdurende teistering 
• Nagmerries 

 
5. Verstandelike probleme (d.i. Psigologiese 

probleme) 
 

• Steuring in gedragspatrone 
• Leerprobleme 
• Verstandelike siekte (waansin) 
• Lasterlike gedagtes 
• Wellustige en perverse gedagtes 

 
6. Dinge wat gewoonlik saam met die okkulte gaan 

 
• Rebellie teen outoriteit 
• Dwelms 
• Pornografie en seksuele wellus 
• Musiek (wat gewoonlik rebellie aanmoedig)      

 
7. Ander voorbeelde van bindinge 

 
a) Ginekologiese probleme (baarmoeder, eierstokke, kolon, borste, niere, 

blaas; Copper T – vloek – infeksies (Jes. 47:2-15) 
b) Miskrame, moeilike geboortes en onvrugbaarheid (naelstring om die 

nek;  brugbabas) 
c) Egskeidings, huweliksprobleme 
d) Ongelukke, inbrake 
e) Bloedspoor in die familie:  Selfmoord, moord, aborsies 
f) Naam – wat beteken dit? – Na wie is jy vernoem?  Bynaam? 
g) Siektes:  Bloeddruk;  kanker;  oogprobleme – tonnelvisie;  maag;  hart;  

vel;  rug;  lewer;  voete;  tone;  groei;  rumatiek. 
h) Armoede – Ou Apostoliese kerk. 

 
D.   BEVRYDING VAN OKKULTE OPPRESSIE 
 
I   Maniere waarop Okkulte Magte en Oppressie kan voorkom 
 
1)  Geërf – ‘die saad van die slang’ 
 
2)  Okkulte eksperimentering – eie betrokkenheid (selfs slegs as ‘n grap of a.g.v. 
onkunde) 
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3)  Sluit ‘n verdrag met die duiwel 
 
4)  Okkulte oordraging – die gees wat in ‘n persoon werk, bv. ‘n medium, sal probeer 
om deur iemand anders te werk wanneer die medium sterf. 
 
5)  Seksuele omgang 
 
 
II.  Vrae 
 
1.  Hoe is dit moontlik dat ‘n Christen onder oppressie ly a.g.v. dade wat 
gepleeg is voor sy bekering? 
 
Antwoord:  Deure wat oopgemaak is vir die magte van duisternis, sal oop bly totdat 
hulle toegemaak word deur ‘n wilsbesluit.  Wanneer jy ‘n verbond gesluit het met ‘n 
onrein gees, moet JY dit verbreek. 
 
2.  Kan ‘n Christen wie nog nooit aktief betrokke was in enige okkulte aktiwiteit 
nie steeds oppressie ervaar? 
 
Antwoord:  JA, op verskeie manier, bv.: 
 

a) Deur oorerwing van vorige geslagte 
 

b) Kinders kan besoedel wees deur sekere okkulte ‘seëninge’ wat deur hul ouers 
aangevra is (Katolisisme – ‘n sekere ‘heilige’ kan aan jou toegesê word;  
bedienaars wat onrein lewens lei). 

 
c) Sekere okkulte flieks of TV programme of videos of rekenaarspeletjies. 

 
III Metode van Bevryding 
 
i.  Bely jou geloof in Jesus Christus. 
 
ii.  Bely jou okkulte betrokkenheid in detail – ‘Belydenis / erkenning, is om die 
teenwoordigheid van die vyand te ontmasker en om die vastrapplek waarmee 
hy sy prooi gebind hou, bloot te lê’ 
 
iii.  Verloën satan en beveel hom om te gaan. 
 
iv.  Gebed vir bevryding. 
 
v.  Die huis moet skoongemaak word.  (Deut. 7:25-26;  Hand. 19:19) 
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GEBEDE 
 
Gebed I 
 
“As ‘n kind van God, gekoop deur die Bloed van Jesus Christus, verloën ek 
nou en hier al die sondes van my voorvaders en verbreek en kanselleer dit. 
 
As iemand bevry uit die mag van duisternis en oorgedra na die Koninkryk van 
God se Seun, kanselleer ek elke demoniese aktiwiteit wat na my oorgedra is 
vanaf my voorvaders. 
 
Omdat ek saam met Jesus Christus gekruisig is en opgestaan het om in ‘n 
nuwe lewe te wandel, kanselleer ek elke vloek wat moontlik oor my lewe 
geplaas is en verklaar dit kragteloos. 
 
Ek verklaar aan satan en al sy magte dat Christus vir my ‘n vloek geword het 
toe Hy aan die Kruis gesterf het. 
 
Omdat ek gekruisig is en opgestaan het saam met Christus en nou saam met 
Hom sit in Hemelse plekke, verloën ek enige en alle maniere waarop satan 
eienaarskap kan eis oor my. 
 
Ek verklaar myself ewiglik en algeheel oorgegee en toegewy aan Jesus 
Christus alleen. 
 
Al hierdie dinge doen ek in die Naam en outoriteit van Jesus Christus. 
 
AMEN! 
 
Gebed II 
 
 
In die Naam van Jesus Christus verloën, verbreek en maak ek myself en my 
nageslag vry van alle psigiese erfenis, demoniese binding, psigiese magte, 
bindinge van fisiese- of verstandelike siektes of vloeke op my of my bloedlyn 
a.g.v. sonde, oortreding, onreinheid, okkulte of psigiese betrokkenheid van 
myself, my ouers of enige van my voorvaders, my huweliksmaat, enige vorige 
huweliksmaats, hul ouers en hul voorvaders. 
 
In die Naam van Jesus verwerp, verbreek en sny ek myself en my nageslag los 
van enige vloeke, psigiese magte, heksery, magiese voorwerpe, onheilige 
kragte en magie wat op my of my bloedlyn geplaas is deur enige persoon of 
persone of enige ander okkulte bron.  Dankie Jesus dat U my vrymaak! 
 
 
AMEN! 
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Gebed III 
 
HANDEL MET ALGEMENE, PERSOONLIKE EN FAMILIE VLOEKE EN 
DEMONIESE VERBONDE 
 
Skrifte om op te staan:  Jes. 28:14-19;  Jes. 10:27;  Num. 23:23;  Mat. 15:13;  
Gal. 3:13;  Heb. 8:7-13 
 
Let wel:  Wanneer ons die woord “ons” gebruik in ons gebede, verwys dit na myself, 
ander saam met my en die hele Hemelse realm. 
 
 
Vader, ek kom voor U in die Naam van Jesus en ek vra U om my te help om te 
handel met die familie vloeke en demoniese verbonde.  Dankie vir die Bloed van 
Jesus wat die finale sê het in my lewe en dat U aan my krag en outoriteit gegee het 
oor al die werke van duisternis. 
 
In die Naam van Jesus verbreek ons die demoniese seëls oor my lewe en bind en 
verwerp die verseëlings demone wat alle demoniese verbonde in plek hou oor my 
lewe en die lewens van my geliefdes.  Ons vra U, Vader, om U oorlogs engele 
opdrag te gee om elke bose gees te verwyder en hulle onder die Voete van Jesus te 
plaas volgens Ps. 110:1. 
 
Ons verloën, verwerp en verbreek elke bose verbond oor my lewe in die Naam van 
Jesus. 
 
Ons verwerp en maak myself los van elke bose vloek in die Naam van Jesus. 
 
Ons verbreek elke verbond tussen my en enige bose gees in die Almagtige Naam 
van Jesus. 
 
Alle kontrakte gesluit namens my deur my ouers met enige bose bemiddelaar, 
word nou nietig verklaar en gekanselleer in die Almagtige Naam van Jesus.  Ek is 
nou ‘n kind van God.  Ek skei my af van sulke verbonde en kontrakte in die Naam 
van Jesus. 
 
Ons wend die Bloed van Jesus aan enige bose verbond en vloek op my lewe.  
Laat hierdie Bloed van die Ewigdurende Verbond enige bloedverbond met die 
dooies en lewendes vernietig en oplos, in die Almagtige Naam van Jesus. 
 
In die Naam van Jesus, verklaar ons elke belydenis, ooreenkoms, belofte of eed 
nietig wat ek gesluit het met die duiwel of enige bose gees in die verlede – of dit 
verbaal of geskrewe was. 
 
Ons herroep alle vloeke uitgespreek deur bose mense oor my lewe, in die Naam 
van Jesus. 
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Ons verbreek en kanselleer elke bose merk en insnyding op my liggaam a.g.v. ‘n 
verbond met ‘n bose gees, in die Almagtige Naam van Jesus. 
 
Ons beveel alle bose geeste in my lewe geassosieër met enige vloek of verbond 
om my nou te verlaat in Jesus Naam! 
 
Met die outoriteit van Jesus my Here, verklaar ek elke vloek nietig komende van die 
volgende in die Almagtige Naam van Jesus: 
 
In die Naam van Jesus vernietig ons elke altaar wat opgerig is op enige plek om 
enige vorm van verbonde en vloeke te diens wat spruit uit: 
 

a) Bose toewyding voor bevrugting, terwyl in die baarmoeder en tydens die 
naamgee seremonie; 

b) Hantering van vervloekte voorwerpe; 
c) Kontak met sataniese agente; 
d) Woon in ‘n vervloekte huis of grond; 
e) Gebore op / in ‘n sataniese altaar / tempel; 
f) Drink van bloed of onheilige water; 
g) Ontvang vreemde geld of vervloekte geskenke; 
h) Betrokkenheid by ‘n demoniese ritueel; 
i) Betrokkenheid by heksery en ander voorvaderlike sondes; 
j) Deelname aan dorps-, kamp- en woongebiede se sataniese feeste. 

 
Ons beveel alle bose geeste verbind met enige vloek om my nou te verlaat in Jesus 
Naam.  Ons neem outoriteit oor vloeke van bose toewyding, hantering van 
vervloekte voorwerpe, kontak met sataniese agente, woon in ‘n vervloekte huis 
of grondgebied, gebore op / in ‘n sataniese altaar/ tempel, drink van bloed of 
onheilige water, vreemde geld of vervloekte geskenke, deelname aan voedsel 
en bloedoffers aan afgode en uitvoering van demoniese rituele, voorvaderlike 
sondes, heksery, vloeke en geestelike onkunde.   
Ons beveel al hierdie om nou verbreek te word in die Naam van Jesus Christus.   
Ons spreek verdeeldheid tussen al die priesters by daardie altare van teistering, in 
die Naam van Jesus.  Al julle oeroue poorte en ewigdurende deure wat teen my lewe 
gesluit is, lig nou jul koppe sodat ek my goddelik gegewe erfenis kan betree, in die 
Almagtige Naam van Jesus Christus! 
 
Here, in U Naam en deur geloof in U Woord, betree ek my erfenis en neem besit 
van my besittings. 
 
Ons vernietig elke bose verbond en inisiasie wat met my gesluit is deur drome, in 
die Naam van Jesus. 
 
Elke ooreenkoms wat gesluit is met die sogenaamde geestesman en geestesvrou 
in my droom, word nou kragteloos verklaar in die Naam van Jesus. 
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Ons breek my nou los van elke persoonlike en kollektiewe vloek en verbond in 
die Naam van Jesus Christus. 
 
Ons herroep en vernietig deur die Bloed van Jesus elke bloed- en sielsband 
verbond gekoppel aan enige sataniese agent, in die Naam van Jesus. 
 
Ons kanselleer elke fundamentele verbond wat my lewe beinvloed of enige nuwe 
verbond, eed, alliansie en verpligtinge wat namens my gesluit is of deur my, 
bewustelik of onbewustelik, in die Almagtige Naam van Jesus Christus. 
 
Ek bevry myself nou van enige kollektiewe gevangeneskap van familie, 
gemeenskap en omgewing, in die Naam van die Here Jesus Christus. 
 
Ek ontvang nou ‘n skoon breuk en vrymaking van alle jukke en laste ander as dié 
van Jesus Christus. 
 
Ek dompel myself, liggaam, siel en gees in die kosbare Bloed van die Here Jesus 
Christus. 
 
Ek bevry myself in die Naam van Jesus van die sonde en vloeke van my pa en ma 
se kant van die familie, tot en met tien geslagte terug, in die Almagtige Naam 
van Jesus.  Vader, stuur nou U vuur, donder en weerlig om alle sataniese materiale 
wat in enige deel van my liggaam gedeponeer is te vernietig en tot as te verbrand, in 
die Naam van Jesus! 
 
Ons kanselleer alle handskrifte en ordinansies wat teen my en in teenstelling met 
myself geskryf is, met die Bloed van Jesus Christus. 
 
Ons beveel dat die donder en weerlig van God alle verbondstekens wat namens 
my gemaak is, sal tref, ontwortel en vernietig, waar ookal hulle begrawe, 
gedompel of gehang is, in die Naam van Jesus Christus. 
 
Ons bind en werp uit my uit die geeste van:  mislukking, slawerny, neerlaag, 
depressie, stagnasie, teistering, dood, uitgestelde seën, beperkinge, 
verwarring, frustrasie, verwerping, vrees en twyfel – in Jesus Naam. 
 
Ek is ‘n individuele, enkel persoon, ek is nie ‘n twee- of drieling nie, en dus onteien 
ek enige vorm van duplisering wat my verteenwoordig.  Ek verwerp en sny myself 
los van enige voorstelling wat van my gemaak is, in Jesus Naam. 
Ons beveel die donder en weerlig van God om alle vorme van beeldspraak, 
beeltenis, simbole, prente en beelde wat my persoon verteenwoordig by enige 
tempel of altaar, in stukke te breek en tot as te verbrand, in die Almagtige Naam 
van Jesus. 
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Ons draai alle sataniese pyle van mislukking-op-die-randjie-van-sukses en 
deurbraak nou om in Jesus Naam en verander alle vloeke in seëninge. 
 
Ons sny alle geestelike naelstringe af waardeur boosheid my lewe binnegevloei 
het, in die Naam van die Here Jesus Christus. 
 
Vader, ek dank U dat U my in oorwinning stel oor al my vyande.  Van nou af sal 
geen wapen wat teen my gesmee word as gevolg van vorige verbonde en 
vloeke, slaag nie, in die Naam van Jesus.  My vooruitgang in die Koninkryk van 
Jesus Christus sal vir almal duidelik wees, in Jesus Naam. 
 
AMEN 
 
 
Gebed IV 
 
HANDEL MET VERBONDE WAT TE DOEN HET MET ONS NAME 
 
NAME is baie belangrik.  Die name wat ons dra, of dit nou ons noemnaam of ons 
van is, kan ons lewens positief of negatief beinvloed. 
Jou naam is jou sosiale en geestelike identiteit.  Elke naam dra ‘n positiewe of ‘n 
negatiewe salwing.  Die salwing op jou naam tree in werking elke keer as jy op jou 
naam genoem word.  Jou naam het baie te doen in die bepaling van jou 
bestemming.  Name wat satan, godhede, afgode en tradisie verheerlik, is vir God ‘n 
gruwel en bring Sy toorn op die draer daarvan. 
 
Mense gee name volgens hul oortuigings.  Name is ‘n uitdrukking van ons geloof.  
Wanneer iemand na die Here vernoem word, is dit soos om ‘n stempel van God op 
die kind te plaas.  Op dieselfde manier, wanneer ons name het wat geassosieër 
word met die familie- of gemeenskaps-afgode, word ons gekoppel aan die geeste 
van hierdie afgode, en geen bose gees het ‘n voordelige plan vir sy klandisie en hul 
nageslagte nie. 
 
Vriend, vind uit wat jou name beteken.  Ons beveel aan dat jy enige naam wat ‘n 
afgod of die duiwel verheerlik, onmiddellik verander.  Verloën die geeste agter die 
naam en herroep al die demoniese verbonde wat gekoppel is aan hierdie name. 
 
Strategie vir Gebed: 
 

• Vind uit wat beteken daardie name en waarom die name gegee is. 
• Salf jou voorkop en naeltjie terwyl jy die mag agter jou vorige 

name verbreek.  (naeltjie – ingang in die gees vir geslagtelike 
demone) 

 
Skrifte om te bestudeer vir Gebede:  Eks. 23:13;  Deut. 7:25-26;  1 Kron. 4:9-10;  
Gen. 17:5-6; 32; 24:30; Ps. 16:4;  Jos. 23:7;  Jes. 62:2 
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My Here God Almagtig, ek dank U want U het my U kind gemaak.  Ek is na U 
vernoem.   
Here, ek bely voor U my langtermyn onkunde oor die uitwerkinge van die naam wat 
ek dra. 
 
Vader, vergewe my dat ek U indirek vertoorn het deur afgodsname te dra. 
 
Ek bely en erken dat U my Maker, Geneser, Beskermer, Bevryder, Voorsiener, 
Verdediger, Verlosser, Versterker is,  en die Een wat my seën.  Geen afgod of god 
kan al hierdie dinge vir my doen nie.  Slegs U. 
 
Op hierdie oomblik dompel ek myself en my bestemming in die Bloed van Jesus om 
gereinig te word van elke afgods besoedeling en verontreiniging wat op my kon 
gekom het a.g.v. my naam/name. 
My lewe en bestemming ontvang nou ‘n algehele reiniging, in Jesus Naam. 
 
In die Naam van Jesus, verbreek ons die demoniese seëls oor my naam/name en 
ons bind en verwerp die verseëlings demone wat aangestel is om enige 
demoniese strukture in plek te hou oor my lewe. 
 
Ons verloën nou al die afgods name gekoppel aan my en my gesin. 
Ons verloën al die afgode gekoppel aan hierdie name. 
 
In die geestesrealm kanselleer ons alle die voorvaderlike verbonde gekoppel aan 
die naam ______________________ (noem die naam). 
Ons het niks meer te doen met jou, gees van ___________________ (noem die 
afgod).  Al jou geeste agter hierdie naam, gee pad uit my lewe, in die Naam van 
Jesus. 
 
Ons weier om langer onder jul beheer en invloed te wees.  Ons plaas jou onder die 
Voete van die Here Jesus Christus volgens Ps. 110:1.  As ons 
die krag van hierdie bose name kanselleer, neem ek ‘n nuwe 
naam (noem dit en profeteer daaroor).  Omdat my naam 
gekoppel is aan God, aan sukses en voorspoed in die Here 
se Koninkryk, sal dit wel wees met my, in die Naam van Jesus. 
 
Laat die vuur van die Heilige Gees enige seël, stempel of 
etiket van boosheid wat aan my vorige naam gekoppel was en 
my in die gees gemerk het, verteer in die Naam van Jesus 
Christus! 
Ek ontvang nou die seël van die Heilige Gees op my, in die 
Naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees. 
 
AMEN 
 
[Sien Altare en Verbonde, verkrygbaar van Kanaan Bedieninge] 
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Vrug van 
die vlees 
Gal. 5:19-21 
Kol. 3:5-9 

 
PERSOONLIKE WORTEL VERWYSINGS RAAMWERK 
 
STELSELS     
 

A) Etniese oorsprong, bv. ouers, voorouer, okkulte wortels 
B) Liggaamsbou, bv. voorkoms, geslag, vermoëns, talente 
C) Opvoeding, bv. gewoontes, ideale, waardes, tradisies, oortuigings 
D) Lewensstyl, bv. kultuur, voorkeure, gesindhede, mikpunte 
E) Sosiale status, bv. verhoudings, ervaringe en herinneringe 

(kneusings) 
 
HOE AFFEKTEER DIT MY?  (My vrug) 
 
1)  Hoe neem ek waar  Luk. 6:39-45           
2)  Hoe voel ek   2 Tim. 1:7          
3)  Hoe ek reageer   Kol. 3:1-25          
 
 
 
WAT Sê GOD MOET EK DOEN?  (Joh. 3:6) 
 
A)  Lê die byl teen die wortel van die boom  - Luk. 3:8-9 
 
 1.  Verloën   -  tradisies         Mat. 3:9-10 
     -  mense se opinies       Hand. 5:29 
     -  skadelike erfenis         Luk. 14:26,27 
     -  Alle okkulte betrokkenheid 
 
    
 
 
  Rom. 6:11   Kol. 3:1-25 
 
 2.  Geen meer afhanklikheid van familie wortels 
  a)  Geen genetiese oorsprong        Gal. 3:28;  Kol. 3:11 
        Vir ewig ontwortel: 
        Nasionaliteit (Griek / Jood)             Klasse (arm/ryk) 
        Godsdiens (Besny / onbesny)        Geslag (manlik/vroulik) 
        Kultuur                   Bloedlynvloeke 
 
  b)  Almal is voor God gelyk   Rom. 10:12 
  c)  Vry van die wet van sonde  Rom. 8:1-13 
  d)  Voorbeeld van Israel   Rom. 9:6-8;  Gal. 3:6-29 
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B)  INGEëNT IN DIE WARE WYNSTOK VAN GOD SE FAMILIE 
 
1.  Ons is gemaak met ontwerpers-gene 
 

a)  Saad van Christus   Gal. 3:13-16 
b)  In Christus    Gal. 3:26-29 
c)  Ontvang ingeplante Woord  Jak. 1:21 

 
2.  Ingeënt in ‘n nuwe wortelstelsel 
 

a) Deelnemers aan die goddelike 
Natuur     2 Pet. 1:4 

b) Kinders van God, gebore uit 
God     Joh. 1:11-13 

  c)  Ingeënt in die goddelike boom  Rom. 11:15-25 
 
3.  Produseer Goddelike Vrugte 
 
  a)  As gevolg van die Wynstok  Joh. 14:1-8 
  b)  Vrug van die Heilige Gees  Gal. 5:22-25 
  c)  Leef die lewe van Christus  Gal. 2:20; Joh. 15:1-5;  
        Fil. 4:13 
 
 

 
 
 



 176

VOORBEELDE VAN AFGODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 177

LYS VAN VLOEKE 
 
1. Moeilike Geboortes Gen. 3:16 
2. Eiendom Deut. 27:17;  28:16;  Job 

5:3, 24:18 
3. Slawerny Gen.9:25;  Jos. 9:23;  

Deut. 28:33;  36:68 
4. Verbanning (onterwing) Gen. 49:7;  Jer. 24:9 
5. Afgodery Deut. 27:15;  1 Sam. 

26:19;  Jer. 44:12 
6. Rebellie teen ouers Deut. 27:16 
7. Buite-egtelike, onnatuurlike seks Deut. 27:20-23 
8. Moord Deut. 27:24-25;  2 Kron. 

19:10 
9. Ongehoorsaamheid aan die Skrif Deut. 27:26;  Jer. 11:3;  

Mal. 2:2 
10. Finansies Deut. 28:17;  Ps. 37:22;  

Jer. 49:13 
11. Onvrugbaarheid, fisiese gestremdhede Deut. 28:18;  Deut. 7:14 
12. Mislukking in besigheid Deut. 28:18 
13. Voortydige dood van kinders Jos. 6:26;  1 Sam. 2:31-32 
14. Onregverdige oordeel Spr. 24:24 (Van skuldige 

en onskuldige persoon) 
15. Geen Meegevoel Spr. 28:27 
16. Geboortedag Jer. 20:14-15 
17. Ontrouheid Jer. 48:10;  Deut. 28:20, 

47, 48 
18. Bevlekte offerandes Mal. 1:14 
19. Onkunde oor die Bybel Joh. 7:49;  Jos. 1:8 
20. Vals lering Gal. 1:8-9 
21. Prostitusie, egskeiding, ontrou, egbreuk Num. 5:27;  Hos. 4:10-13;  

2 Pet. 2:14 
22. Hongersnood, pes, oorlog Deut. 28:5;  Jer. 29:18 
23. “Versluierde hart” Klaag. 3:65; Jer. 29:18 
24. Molestasie Eseg. 23:3, 21 
25. Kinderloosheid Hos. 9:14 
26. Droë borste Hos. 9:14, 27 
27. Miskrame Ps. 58:9 
28. Gewasse (groeisels) Deut. 28:27;  1 Sam. 5:6, 

9, 12 
29. Ongelukke Deut. 28:19 
30. TB, koors, infeksie Deut. 28:22 
31. Onvermoë om God se stem te hoor Deut. 28:23 
32. Droogtes Deut. 28:24 
33. Waansin Deut. 28:34:  28:28 
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34. Blindheid Deut. 28:28 
35. Verwarring (seniliteit) Deut. 28:28 
36. Diefstal Deut. 28:29,31 
37. Huweliksmaats Deut. 28:30 
38. Ontvoering Deut. 28:32, 41 
39. Maagsere Deut. 28:35 
40. Spotterny Deut. 28:37 
41. Mislukte oes Deut. 28:38-40 
42. Vrees Deut. 28:52, 66 
43. Siektes Deut. 28:59 
44. Buite egtelike kinders Deut. 23:2 
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LESING 8B 
 
 

Okkulte 
Betrokkenheid 

 
Bloedlynvloeke 
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GESLAGTELIKE SONDES EN VLOEKE 
 
INLEIDING 
 
1.  WAT IS GOD SE SIENING? 
 
Die twintigste eeu se westerse denke sien die mens as baie individualisties, asof ons 
na een mens op ‘n keer kan kyk.  “Dit is my lewe en ek is daarvoor 
verantwoordelik en klaar.  Niemand anders word daardeur geraak nie,” is ‘n 
tipiese gesindheid. 
Dit is nie hoe God dit sien nie.  God sien die mens in terme van families.  Hy 
dink in terme van geslagte.  Hoe dikwels vind ons in die Skrif, “Ek is die God van 
Abraham, Isak en Jakob?”  Hy sien ons nie bloot as individue nie, maar as ‘n baie 
integrale deel van ‘n familie wat al vir geslagte lank bestaan. 
 
By tye praat Hy van verskeie honderde jare asof dit ‘n uiters kort tydjie is.  Een so ‘n 
voorbeeld is wanneer Hy belowe om aan Abraham die land van Kanaan te gee.  
(Gen. 15:7-8;  16,  Eks. 12:40-41) 
 
Omdat Hy elkeen van ons beplan het reeds van die grondlegging van die aarde af, 
bestaan ons reeds in Sy gedagtes (‘n baie werklike bestaan in Sy oë) voordat ons 
gebore is.  Hebreërs beeld Levi uit asof hy alreeds sy tiende gegee het, omdat hy 
reeds in Abraham se lendene was toe Abraham sy tiende gegee het.  Dit is 
verteenwoordigend van God se siening: 
 

Heb. 7:9-10 – “9En, om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham 
tiendes gegee; 

10want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisédek hom 
tegemoetgegaan het. 
 
Ons moet na families kyk soos God dit doen.  Levi was ‘n deel van Abraham.  In 
hierdie geval het Levi die seëninge van Abraham se dade ontvang.  Hulle het tot sy 
voordeel getel, sowel as tot Abraham s’n.  God sien ons ook op hierdie manier.  Ons 
is deel van, en word gekrediteer met beide die seëninge en die ongeregtighede van 
ons vaders.  Ons kan ontslae raak van die ongeregtigheid  deur God se voorskrif vir 
vryheid te volg.  Dit sluit in om Sy siening te deel.  Is ons gewillig om Sy siening te 
ontvang en ons eie neer te lê? 
 
2.  DIE GOD VAN GENADE IS OOK ‘N GOD VAN REGVERDIGHEID 
 
Wanneer ons dink aan die effekte van die Sondes van die Vaders, is dit natuurlik 
(indien ons nie alreeds die paradigma skuif gemaak het nie), om uit te roep, “Maar 
Here, dis onregverdig.  Ek behoort nie geaffekteer te word deur wat ander gedoen 
het nie.  Ek ken die meeste van hulle nie eens nie.”   
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Ons begin kla vanuit ons standpunt, sonder om die aard of karakter van God te 
oorweeg.  Laat ons ons perspektiewe probeer skuif en sien wat God oor Homself sê. 
 

Eks. 34:6-7 – “6En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, 
barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; 

7wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding 
en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die 
vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die 
vierde geslag”   Num. 14:18;  Jes. 14:21;  Klaag. 5:7;  Dan. 9:4-19 
 
Die Nuwe vertaling vertaal hierdie laaste frase, “Ek reken kinders en kleinkinders 
die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag.” 
 
God is goed, genadig en regverdig.  Hy staan gereed om te vergewe en sal 
vergewe so gou as wat Sy voorwaardes nagekom word.  Anders is Sy geregtigheid, 
so basies aan Sy aard, steeds in werking en die ongeregtighede van die vaders 
word oorgeplaas op hul kinders.  Hy moet die skuldiges straf. 
 
God se regverdigheid veroorsaak dat die kinders geaffekteer word deur die druk 
van oorgeërfde ongeregtigheid (perversiteit), sowel as die druk van moontlike 
vloeke, a.g.v. hul vaders (en moeders) se sonde.  
 

 
 Iemand het gesê dat die waarheid in dit alles, is dat ons ons 
ouers versigtig moet kies!!        
 

 
Die slegte nuus is dat ons deur ons ouers se sonde geaffekteer word.  Die 
goeie nuus is dat God die weg vir ons vryheid voorsien het – om los te kom van 
al die effekte van hul ongeregtigheid. 
 
3.  WAT GOD VEREIS, VOORSIEN GOD 
 
Sedert die tyd toe God Sy vereiste van die offerande stelsel ingestel het, het Hy ‘n 
weg voorsien.  Sy weg, sodat die mens se sondes vergewe kan word en sy skuld 
afgewas kan word.   
God se plan het ‘n hoogtepunt bereik in Jesus, die “Lam geslag reeds van die 
grondlegging van die aarde af.”  (Open. 13:8).   
Wat nodig is vir die mens, is om sy sondes te bely en daarvan weg te draai.  
Wanneer die vader gesondig het, staan daardie sonde steeds en wag om bely te 
word – indien nie deur hom nie, dan deur sy kinders.   
Daardie sonde is “uitstaande”,  hangende terwyl dit die mens se nageslag 
beinvloed, totdat dit aangespreek word deur belydenis en bekering, sodat dit uit die 
weg geruim kan word.  Belydenis en bekering (wanneer nodig) is God se vereiste. 
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1 Joh. 1:9 – “9As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 
sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 
 
4.  GOD IS ALTYD DIESELFDE – HY VERANDER NOOIT NIE 
 
Daar is sommige wat redeneer dat God se vereistes slegs vir die Israeliete was, en 
dat dit slegs op hulle van toepassing was, omdat dit met hulle was wat Hy  die 
verbond met die Tien Gebooie en die Wet gesluit het.  Ons voel dat die getuienis 
duidelik teen hierdie posisie is, en dat al die volkere van die aarde met dieselfde 
weegskale “geweeg” word. 
 
Net ingeval jy nie seker is hiervan nie, laat ons jou daaraan herinner dat die boeke 
van die Profete baie “orakels” bevat teen die volkere rondom Israel, sowel as orakels 
gerig tot Israel.  Hierin het God oordeel uitgespreek wanneer sonde die grense 
oorskry het en daar is geen aanduiding van belydende harte nie. 
 
Jesus het gepraat van die skaap- en bok nasies. (Mat. 25:32-33), wat wys dat daar 
Goddelike en ongoddelike mensegroepe was en steeds is wat volgens Sy 
standaarde geoordeel sou word. 
 
Ons glo dat God se Woord, beide Ou- en Nuwe Testament, duidelik wys wat Sy 
karakter en aard is, sowel as Sy genade en regverdigheid.  Omdat ons almal 
volgens Sy beeld geskape is, (Gen. 1:26,27), verwag Hy van ons om dieselfde 
karakter en aard te toon, ongeag ons afkoms.  Ou- of Nuwe Testament, God is 
dieselfde.  Ons lees in Hebreërs en Jakobus: 
 
Heb. 13:8 – “8Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”�
 
Jak. 1:17 – “7Elke goeie gif 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.” 
 
Die gevolgtrekking is dat almal van ons onderworpe is aan God se wette:  die 
seëninge en die vloeke.  Al wat ons moet doen, is om rond te kyk en ons sien 
hulle in werking. 
 
5.  DIE BELANGRIKHEID VAN TOE-EIENING 
 
Maar wag, sal iemand dalk sê, “Waarom moet ons nou al hierdie ou koeie uit 
die sloot gaan grawe?  Het Jesus dan nie alles betaal vir die nodige 
geregtigheid nie?” 
 
Prys die Here!  Ja, Jesus het die oordeel en toorn van God op Hom geneem wat ons 
eintlik toegekom het.  (Rom. 5:9-10,  Efes. 2:5;  1 Tess. 5:9).   
Die regte vraag om te vra, is “Het ons dit wat Hy vir ons gedoen het, vir ons toe-
geëien, persoonlik aanvaar en toegepas?” 
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Ons moet die vryheid wat Jesus vir ons gekoop het deur God se voorwaardes na te 
kom, ontvang, deur die belydenis van die Sondes van ons Vaders en ons eie sonde, 
en dan hul mag wat ons steeds beinvloed, daardeur verbreek. 
 
Verlossing is al vir amper 2 000 jaar beskikbaar, tog is nie een van ons outomaties 
“weergebore” tydens ons geboorte nie.  Ons moet verlossing vir onsself “aanvaar” in 
die geloof (d.i. toe-eien).   
Dieselfde is waar vir fisiese genesing, bevryding, finansies, rigting, gawes van 
die Gees, liefde, ens. 
Alles word in die geloof ontvang, deur die beloftes van God te glo.  Daarom, totdat 
ons nie weet van hierdie beloftes en voorsienings nie, kan ons nie in geloof ontvang 
wat Christus aan ons voorsien het nie.  (Mark. 4:3-20).  Die goeie grond ontvang 
die Woord. 
Dit is waar van alles wat ons van God ontvang.  Ons moet aanvaar en die 
wonderlike vryhede wat vir ons verkry is aan die Kruis, toepas.  Ons ontvang in 
geloof.  Soms deur iemand anders se geloof, soms deur ons eie, maar dit is altyd 
deur geloof.  (Heb. 11:6). 
Ons verbreek die effekte van geslagtelike sondes deur geloof dat die belofte in 
God se Woord waar is, en dat Jesus werklik...: 
 
Kol. 2:14 – “14en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig 
was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,” 
 
Dit is die goeie nuus.  Ons ontvang dit en in die geloof pas ons dit toe, sodat die mag 
van die sondes van die vaders verbreek kan word op grond van die Waarheid van 
die Woord. 
 
6.  DIE SAAK VAN REGVERDIGHEID 
 
Soos hierbo genoem, is daar diegene van ons wat sal wil sê, “Dit is nie regverdig 
nie, die wêreld is nie regverdig nie.”  Vir diegene van ons wat dink dit behoort 
regverdig te wees, is al wat ons kan sê, “Jammer.  Dinge was nog nooit weer 
regverdig sedert die Tuin van Eden” toe sonde die wêreld binnegekom het nie.  
Jesus het ‘n weg gemaak sodat oorwinning in ons eie individuele lewens en in dié 
van ons families behaal kan word – maar lewe en die wêreld is steeds nie 
“regverdig” nie.   
Die enigste “regverdigheid” kom van God, omdat Hy die “betaling” voorsien het vir 
die straf van sonde – indien ons kies om dit te gebruik.  Ons kan die Kruis gebruik 
om die effekte van die Sondes van die vaders wat op ons familie lyn afkom, te 
verbreek en ‘n nuwe familie lyn begin, sodat die gevolge van sonde nie deurloop na 
ons nageslag nie.  Dit is die grootste erfenis wat ons aan ons kinders en hul kinders 
kan gee. 
 



 184

7.  ‘N BELANGRIKE ONDERSKEIDING 
 
Dit moet begryp word dat die oordra van ongeregtigheid bloot is wat dit is:  die 
oordra van ongeregtigheid.  Dit plaas druk op ons (en ons nageslag), maar dit 
dwing ons nie om sonde te doen nie.  Dit veroordeel ons nie tot ewige oordeel 
of dood nie. 
 
Deut. 24:16 – “16Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die 
vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. 
2 Kron. 25:3-4 en herbevestig in Jer. 31:29-30. 
 

• Algemene reël:  Elke man sterf vir sy eie sonde 
 
Die oorerwing van ongeregtigheid is baie verskillend van veroordeling tot die dood.  
God stel dit baie duidelik, selfs terug in Deuteronomium waar die Wet gegee word, 
dat elke persoon vir sy eie sonde gaan sterf.  In 2 Kronieke sien ons hoe hierdie wet 
toegepas word deur die koning (2 Kron. 25:3-4).  In Jeremia sien ons weer hoe dit 
hertoegepas word. (Jer. 31:29-30). 
En die hele 18de hoofstuk van Esegiël spel dit baie duidelik uit hoedat elke man 
vir sy eie sonde sal sterf, nie vir dié van sy vader nie, selfs al is sy vader ‘n 
vreeslike sondaar. 
 

• Uitsondering op die Reël:  Kinders wat sterf vir hul vaders se 
sonde. 

 
Terwyl bogenoemde verklarings is wat die Algemene Reël behels, moet daar 
uitgewys word dat die Bybel uitsonderings hierop maak.  Daar is gevalle wanneer die 
kinders wel sterf a.g.v. hul ouers se sonde.  Wanneer ons God vertoorn bokant Sy 
grens van Geregtigheid, word hele familie lyne tot die dood veroordeel. 
 
Sonder God se toetrede tot Sy eie Wette van Geregtigheid en sonder dat God self 
die straf vir ons sonde betaal het, sou daar geen hoop vir ons wees nie. 
 
Rom. 3:23 – “23...want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die 
heerlikheid van God...” 
 
Rom. 6:23(a) – “23Want die loon van die sonde is die dood...” 
 
Maar omdat God wel toegetree het, is daar die wonderlike hoop: 
 
Rom. 6:23(b) – “maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, 
onse Here. 
 
Ons sal verdere bespreking doen oor bogenoemde temas soos ons vorder deur 
hierdie afdeling. 
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8.  PERSOONLIKE VERANTWOORDELIKHEID 
 
Ons kan nie “blaam verskuif” nie.  Ons is verantwoordelik vir ons sonde.   
Nog ‘n vraag wat dikwels na vore kom, is, “Waarom moet ons ly a.g.v. wat ons 
vaders gedoen het?”  Die antwoord is, “Ons hoef nie, maar dan moet ons 
daarmee handel op God se manier.” 
Ons sal slegs ly solank as wat ons nalaat om hul ongeregtigheid te bely en die effek 
daarvan op ons te verbreek.   
Ons sal slegs ly indien ons dieselfde sondes “betree” wat hulle gehad het, 
sodat ons dus “hulle” sondes “ons” sondes maak. 
Ons gebruik die frase, “Ons gaan hulle sondes binne”, om die proses te beskryf 
waarin ons die sondes aanneem asof dit ons eie is.  Soos ons nou net gelees het, 
ons sterf dan vir ons eie sonde indien ons nie God se voorsiening aanvaar nie, selfs 
al is dit deur ons voorouers begin.  God vereis altyd van ons om verantwoordelikheid 
te neem vir ons eie lewens! 
 
Ons reaksie op die druk, vloeke, omgewing en demoniese magte wat ons oorerf, 
bepaal ons persoonlike stand met God. 
 
9.  INTER-VERHOUDING TUSSEN BEDIENINGS AREAS 
 
9.1 HOE SONDES VAN DIE VADERS EN VLOEKE VERBAND HOU MET 

VESTINGS IN DIE VERSTAND 
 
In alle waarskynlikheid herhaal ouers die sondes van hul vaders.  Dit kan baie vorms 
aanneem.  Hulle kan sondige gesindhede, vooroordeel en/of waardes herhaal.  Hul 
kinders neem hierdie dinge weer by hul ouers waar. 
Daarby het die ouers se sonde gewoonlik pynlike gevolge in die lewens van die 
kinders, wat veroorsaak dat hulle verkeerde patrone of vestings vorm in die 
verstand, gebaseer op hul wonde. 
 
9.2 HOE SONDES VAN DIE VADERS EN VLOEKE VERBAND HOU MET 

INNERLIKE KNEUSINGS 
 
Sondes van die vaders plaas druk op die volgende geslag om in daardie selfde 
sondes te wandel.  Soms is ‘n persoon, deur Goddelike lering en toewyding, in staat 
om daardie druk te weerstaan.  Meer algemeen egter, duur die sondes voort met die 
gewone gevolge van wonde wat toegedien word aan ander, sowel as aan die 
persoon wat die sonde doen.  Dink aan die aantal wonde veroorsaak deur ‘n 
alkoholis, veral as hy getroud is en kinders het.  Gewoonlik word die onmiddellike 
gesin, groter familie, vriende en besigheids kennisse almal daardeur geraak.  Die 
gevolglike vloeke blyk altyd een of ander vorm van vervreemding, vernietiging of 
dood te behels, wat groot pyn veroorsaak. 
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9.3 HOE SONDES VAN DIE VADERS EN VLOEKE VERBAND HOU MET 
DEMONIESE OPPRESSIE 

 
Sondes van die vaders en vloeke werk hand in hand saam met demone om ‘n 
aaklige, wrede siklus te skep.  Die aanvanklike sonde bied vir demone ‘n opening 
om in te kom.  Dan, wanneer dit gevestig is, sal die demone probeer om met die 
familie lyn af te gaan waar hulle druk veroorsaak op die nageslag om op dieselfde 
manier as hul vaders te sondig.  Die sonde is die toestemming vir die demone 
om te mag bly, en so duur die siklus voort van geslag tot geslag. 
Dus sien ons dat demone agente is wat die vloeke uitvoer wat kom vn die sondes 
van die vaders. 
 
9.4 ALGEMENE VLOEK VAN ONGEREGTIGHEID WORD AAN DIE KINDERS 

OORGEDRA 
 

Eks. 20:4-6 – “4Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van 
wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters 
onder die aarde is nie. 

5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou 
God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, 
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 

6en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie 
onderhou.” 
 
Dit is die algemene vloek wat geplaas word op die kinders a.g.v. die sonde 
(ongeregtigheid) van die vaders.  Kom ons ondersoek hierdie gedeelte in sommige 
besonderhede, en kyk goed na ‘AFGODERY’, ‘ONGEREGTIGHEID’, en  
‘VADERS’. 
 
*  AFGODERY 
 
God haat afgodery.  Hy haat wat dit aan ons doen.  Hy haat die probleme waarin ons 
beland en die openinge wat ons daardeur aan satan gee om ons te onderdruk.  Hy 
sê dat ons nie afgode moet “maak”, voor hulle moet “neerbuig” of “dien” nie.  In 
sommige vertalings word “nie neerbuig nie” vertaal as “nie aanbid nie”. 
 
Soos gewoonlik is onkunde van die wet geen verskoning nie 
 
Natuurlik sal enige moderne Suid Afrikaner, sowel as ander “beskaafde” mense sê, 
“Ek aanbid nie afgode nie.  Ek weet nie eens wat ‘n afgod is nie”.  Natuurlik hoef 
mens nie die definisie van die woord “afgodery” te weet om betrokke te wees daarin 
nie.  Onkunde oor waaruit ‘n afgod alles bestaan of wat afgodery is, verhinder nie dat 
afgode gemaak word nie, ook nie deelname aan afgodery nie.  In werklikheid is 
afgodery oorweldigend baie in Suid Afrika, soos wat dit was met al ons voorgeslagte, 
ongeag van die land waarvandaan hulle gekom het. 
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Afgodery vind plaas wanneer ons ons vertroue meer plaas in die “ding” of “situasie” 
as wat ons ons vertroue in God plaas.  Dit vind plaas wanneer ons soek vir inligting 
of vervulling, of wanneer ons ons lewenskragte plaas in dinge weg van God.  
M.a.w., “Wat is die fokus en basis van ons lewens?  Jesus het gesê, “Want waar 
jou skat is, daar sal jou hart ook wees”.  (Mat. 6:21).   
Ons kan van hierdie stelling aflei dat ons harte en ons skat “op dieselfde plek” sal 
wees.  Indien daardie plek nie “in” God is nie, aanbidding van God, Dien van God, 
vertroue in God en erkenning van Jesus as Heer, dan moet dit op ‘n ander plek 
wees.  Tot die mate dat ons “ander” gefokus, en meer as God gefokus is, is ons 
betrokke in afgodery. 
 
Dit sluit in al die opvallende dinge, soos spiritualistiese kerke, okkulte, kultusse, 
alle vals godsdienste (enige godsdiens wat nie die Here Jesus Christus en Sy 
bloedoffer vir hul versoening erken nie).  Hierdie lys sluit in psigiese, heksery, 
satanisme en geheime organisasies gebaseer op okkulte (of “versteekte” 
magte), bloedverbonde en eksklusiewe groepe wat aan die “binnekant” is en wat 
die res van die mense gebruik wat betrokke is as ‘n misleide “front” (Vrymesselaars, 
Shriners, Rosekruisers, ens.)   
Afgodery sluit ook in die minder opvallende dinge:  enige oordrewe liefde, passie of 
bewondering van iets soos geld, besittings, skoonheid (die liggaam), mag, roem, 
‘rock’sterre, ongoddelike sake (homoseksuele regte wat strek verby normale 
menslike regte, aborsie), ens.  Stem jy saam dat ons in ‘n nasie van afgodery 
woon? 
 
God sê dat ons nie mag neerbuig voor ander dinge nie, wat beteken dat ons nie op 
hulle mag fokus, dit mag aanbid, bewonder of erken as verhewe of as ‘n 
plaasvervanger vir God nie.  God sê Hy is ‘n jaloerse God.  Hy is jaloers vir ons 
aandag, ons bewondering, ons onverdeelde hart. 
 
Die woord vir jaloesie in Hebreeus is “qanna”.  Dit kan geassosieër word met die 
woord “rooi”.  God is rooi in die gesig van woede wanneer ons Hom ignoreer en aan 
ander geskape dinge die bewondering, eer en heerlikheid gee wat Hom toekom. 
 
(Rom. 1:18-32 is betekenisvol.  Let asseblief spesifiek op vers 25) 
 
Rom. 1:25 – “25...hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die 
skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. 
Amen.” 
 
Baie keer in die Ou Testament.  (Behalwe die bogenoemde Skrifte, sien ook 
asseblief:  Eks. 34:14;  Deut. 4:24;  6:15;  Jos. 24:19;  Eseg. 39:25; Neh. 1:2;  
Sag. 1:14; 8:2). 
God verklaar Sy ywer, Sy “rooiheid” tot die kinders van Israel.   
Deut. 6:15 bind duidelik Sy jaloesie en woede aanmekaar.  Hy het toé besigheid 
bedoel, en Hy bedoel dit ook nou.  Moenie jou met ander dinge ophou wat óf jou hart 
sal blokkeer teen God, óf wat jou hart sal wegtrek van God af nie. 
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“Haat” jy God? 
 
Die laaste frase van Eks. 20:5 is ook relevant. God se gevolgtrekking is dat ons 
Hom “haat” wanneer ons in afgodery betrokke is.  “Haat” is ‘n sterk woord met 
die duidelike betekenis dat wie ookal “haat”, afgeskei of vervreemd is van die een 
wat “gehaat” word.  God beskou dit dat ons in alliansie is “met die ander kant” 
wanneer ons “neerbuig voor” of “afgode dien”, en Hy word jaloers en kwaad. 
 
Soos ons voorouers ander gode aanbid  en/of gedien het, het die sonde van 
afgodery uitgeloop op die vloek dat die ongeregtigheid in hul harte oorgedra sou 
word na die volgende drie of vier geslagte.  Soos hierdie geslagte dan die sondes 
van hul vaders “binnegegaan het”, het hulle die vloek voortgesit in ‘n addisionele drie 
of vier geslagte.  Hierdie siklus duur voort met elke geslag, behalwe en wanneer dit 
gebreek word deur die krag van die Kruis. 
 
Ons sien hierdie siklus in werking wanneer God met Israel praat deur Jeremia: 
 

Jer. 16:11-12 – “11...dan moet jy vir hulle sê: Omdat julle vaders My verlaat het, 
spreek die HERE, en agter ander gode aan geloop en hulle gedien en hul 
daarvoor neergebuig het, maar My verlaat het en my wet nie gehou het nie, 

12en julle nog erger gehandel het as julle vaders; want kyk, julle wandel elkeen 
na die verhardheid van sy bose hart, om na My nie te luister nie.” 
 
Wanneer ons kyk na die intensiteit waarmee God afgodery haat, en die duidelike 
afbrekende effek wat dit op mense het, kan ons nie help om te wonder of alle sonde 
nie sy oorsprong in afgodery van een of ander aard het nie?  Deur ander gode te hê 
voor die Ware, Lewende God, steel van Sy plek in ons lewens.  Omdat satan agter 
alles is wat die ongeregtigheid (rebellie) in ons harte (vlees) prikkel, lei afgodery op 
een of ander wyse tot die aanbidding van satan i.p.v. God. 
 
*  ONGEREGTIGHEID 
 
Die woord “ongeregtigheid” is baie interessant.  Dit kom nie voor in ons normale, 
alledaagse Engelse woordeskat nie. 
 
Almal van ons het ongeregtigheid in ons harte, aangesien niemand van ons 
volmaakte ouers of voorouers gehad het nie.  Almal van ons het die “besoek” van 
ons voorouers se ongeregtigheid ontvang.  Maar wat is dit wat ons geërf het? 
 
Ongeregtigheid is die neiging van die hart om te rebelleer 
 
Ongeregtigheid is ‘n toestand van die hart, ‘n innerlike neiging van die mens om 
God se Hart te breek.  God het die mens geskape vir liefde, kameraadskap en 
gemeenskap.  Hy wou en wil nog steeds, ‘n liefdesverhouding met ons hê.  Maar dit 
moet op Sy terme en voorwaardes geskied.  
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Na alles, Hy is God.  Maar Hy het aan ons die voorreg van vrye wil gegee sodat ons 
vryelik kan kies om Hom lief te hê en Hom as Vader te erken, volgens Sy 
voorwaardes. 
Om ‘n vrye wil te hê, beteken dat ons kan kies om weg van God te beweeg en ons 
eie ding te doen.  Toe Adam en Eva gekies het om hul eie besluit te neem rondom 
God se vereiste en dit ignoreer het, het hulle in ongehoorsaamheid inbeweeg,  d.i. 
rebellie.  (Lees hierdie hartseer verhaal in Gen. 3:1-7).  Die neiging van die hart om 
te rebelleer, is sedertdien met ons. 
 

Jer. 17:9-10 – “9Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan 
dit ken? 

10Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, 
volgens die vrug van sy handelinge. 
 
Ongeregtigheid is sonde.  Sonde is ook die uitwerking van ongeregtigheid.  Sonde 
se wortels is in die hartstoestand van ongeregtigheid / rebellie.  Sonde is die 
uitwerking van hierdie neiging van die hart. 
 
Ongeregtigheid is “wetteloosheid, boosheid, onsedelikheid, ongeregtigheid, 
oortreding, perversie”.  Laat ons hierdie woorde verder definieër. 
 
ONGEREGTIGHEID BEHELS   BESKRYWING 
 
*  Wetteloosheid    Sonder, of “buite” die wet, nie geregu- 
      leer of gebaseer op wet, nie terugge- 
      hou of beheer deur wet, onbeheersd. 
 
*  Boosheid     Moreel sleg, boos, woes, wreed, ver- 
      oorsaak of neig daartoe om seer te 
      maak of moeilikheid te maak. 
 
*  Ongeregtigheid    In teenstelling met die regte manier of 
      ding, onbillik, kort regte verhouding met 
      God. 
 
*  Oortreding    Tree oor die lyn, steek die grense wat 
      voorgeskryf of gestel is, oor, oortree ‘n  
      opdrag of wet, d.i. beweeg buite die wet 
      van God. 
 
*  Perversiteit Draai weg van wat reg of goed is, korrup, in 

teenstelling met die bewys of  
 die rigting van die regter op ‘n wettige 
 punt, hardkoppig in teenkanting van wat 
 reg, redelik of aanvaarbaar is, d.i. verdraai 

die normale Goddelike manier. 
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Al hierdie begrippe is ingesluit in “ongeregtigheid”.  God sê dat ons       
ongeregtigheid in ons harte het! 
 
*  VADERS 
 
Natuurlik, wanneer die Skrif “vaders” gebruik soos in Eks. 20:5, sluit die  
betekenis nie slegs die werklike vader van iemand in nie, maar ook die ouers,  
selfs die hele familie lyn.  Beide vader en moeder, grootouers, ens. het almal  
bygedra tot die ongeregtigheid van sonde wat aan die kinders oorgedra is.  Ons  
sien dit skriftuurlik en ons sien dit uit ervaring terwyl hierdie vloek sy “uitwerking”  
in hierdie wêreld het. 
 
Agab en Jesebel 
 
Daar is een Skrif wat spesifiek beide die vader en die moeder noem as die bron  
van hul seun se sonde.  In 1 Konings kan ons lees hoedat Agab “buite die  
familie” trou met rampspoedige gevolge vir Israel: 
 

1 Kon. 16:30-31 – “30En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die 
oë van die HERE, meer as al sy voorgangers. 

31En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jeróbeam, die seun van 
Nebat, gewandel het: hy het Isébel, die dogter van Et-Baäl, die koning van die 
Sidoniërs, as vrou geneem, en Baäl gaan dien en voor hom neergebuig, 
 
Agab het selfs meer boosheid aangevang as die “vaders” voor hom.  Om alles te 
kroon, trou hy met Jesebel wat uit ‘n Baal aanbiddende familie kom, nl. die koning 
van Sidon.  Sidon was bekend vir hul aanbidding van die godin Astarte.  Hierdie stad 
is genoem na “Sidon”, die eersgeborene van Kanaan (Gen. 10:15), wat Noag 
vervloek het (Gen. 9:25-27). 
 
Dus het Agab bygedra tot die probleme wat Israel alreeds gehad het deur in ‘n 
afgods familielyn in te trou en sy nageslag op te stel om nog meer vloeke te hanteer 
terwyl hulle geworstel het met die ongeregtigheid van hul vaders (en moeders). 
 
Ons sien die vrug van hierdie huwelik ‘n entjie verder aan in 1 Konings. 
 

1 Kon. 22:51-53 – “51En Jósafat het ontslaap met sy vaders en is by sy vaders 
begrawe in die stad van sy vader Dawid; en sy seun Joram het koning geword in sy 
plek. 

52Ahásia, die seun van Agab, het koning geword oor Israel in Samaría in die 
sewentiende jaar van Jósafat, die koning van Juda, en het twee jaar oor Israel 
geregeer. 

53En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE—hy het gewandel in 
die weg van sy vader en in die weg van sy moeder en in die weg van Jeróbeam, die 
seun van Nebat, wat Israel laat sondig het. 
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Jesebel het die twyfelagtige “eer” gehad dat sy só sleg was en sóveel boosheid in 
Israel veroorsaak het, dat sy in die bogenoemde gedeelte in dieselfde asem genoem 
word met Ahasia se vader (Agab) en Jerobeam, een van Ahasia se voorvaders.  
Ahasia was werklik ‘n voorbeeld van die sondes van die vaders en moeders wat 
aan die werk is in ‘n familie lyn. 
 
Is dit slegs vaders wat bydra tot ons ongeregtigheid? 
 
Maria, die moeder van Jesus 
 
Ons wil kommentaar lewer op een “teorie” wat ons gehoor het en wat gebruik is om 
te “bewys” dat die moeders nie bydraers is tot die ongeregtigheid wat oorgedra word 
op hul kinders nie, maar slegs die vaders.   
Hierdie teorie verklaar dat omdat Jesus ‘n menslike moeder gehad het en “tog 
sonder sonde was”,  Maria se ongeregtigheid en/of sonde nie op Hom oorgegaan 
het nie.  Al wat Hy oorgeërf het, was van Sy Vader, en natuurlik omdat Hy God was, 
geen sonde gehad het nie.  Tog, indien dit die geval was, sou Jesus nie enige 
versoeking ervaar het nie.  Onthou, ongeregtigheid is die neiging om te sondig, die 
druk om te rebelleer en sonde te betree.  Soos ons vroeër genoem het, beteken dit 
nie outomaties dat ons moet sondig nie.  Net dat ons die neiging daartoe het. 
 
Die Skrifte vertel aan ons dat Jesus “versoek is op alle maniere, tog was Hy sonder 
sonde”: 
 
Heb. 4:15 – “15Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye 
kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder 
sonde. 
 
Om God te gehad het as Sy Vader, het dit nie vir Hom makliker gemaak nie.  
Hebreërs sê ook: 
 
Heb. 2:14, 17-18 – “14Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy 
dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet 
kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel — 

17Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy ’n 
barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God 
staan, om die sondes van die volk te versoen. 

18Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat 
versoek word. 
 
Ons voel dat hierdie gedeeltes, sowel as dié in die Evangelies wat Jesus se 
versoeking deur die duiwel beskryf (Mat. 4:1;  Mark. 1:13; en Luk. 4:2,13), eintlik 
die teenoorgestelde teorie ondersteun:  dat Jesus kwesbaar was vir versoeking, 
presies omdat Hy ‘n menslike moeder gehad het en die ongeregtigheid van die 
Israelitiese familie lyn deur Maria ontvang het.   
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Dit was omdat Hy die “skaapkraal deur die hek ingegaan het”, (Joh. 10:1) d.i. 
deurdat Hy gebore is deur die baarmoeder van ‘n vrou, dat Hy “wettig” die realm van 
Adam kon binnekom en dus die tweede Adam was (1 Kor. 15:45-47).   
Hy kon “soos Sy broers wees op elke moontlike manier”, insluitende die 
kwesbaarheid om versoek te word, te ly in versoeking, en onder druk te wees deur 
die ongeregtigheid van Sy moeder.  Tog het Hy nie gesondig nie, Hy het gekies om 
nie te sondig nie, ten spyte van die ongeregtigheid wat Hy deur Maria oorgeërf het. 
 
Wet van Oordeel 
 
Die laaste gedeelte in die eerste groep verse is uit Eksodus: 
 

Eks. 21:23-25 – “23Maar is daar ’n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, 
24oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, 
25brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. 

 
Hier sien ons dat die Wet van Saai en Maai gebruik word om restitusie teweeg te 
bring vir besering.  Dit is die vreeslike Wet van Oordeel wat die “regte” kant van 
God se natuur uitdruk.  Dit is God se uitdrukking van “regverdigheid”.  Hy het die 
heelal só ontwerp dat alle boosheid uitloop op meer boosheid, net soos elke goeie 
ding uitloop op meer goed.  Omdat Hy geweet het dat ons almal hulpeloos sou 
wees, Rom. 5:6;  Efes. 2:12), onmagtig om vry te kom van hierdie Wet, het Sy 
“genade” kant vir Christus gestuur om ‘n weg vir ons te baan om vry te kom van 
hierdie Wet.  Jesus het hierdie Wet ter wille van ons vervul.  Weereens is die sleutel 
tot vryheid van hierdie Wet om die Waarheid dat Jesus alreeds gely (betaal) het vir 
die oordeel van ons sonde, toe te pas. 
 
Laat ons hierdie gedeelte afsluit met die laaste drie verse in Eseg. 18, waar God Sy 
hart deel en genade begeer i.p.v. reg. 
 

Eseg. 18:30-32 - : 30”Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens 
sy weë, spreek die Here HERE. Bekeer julle en wend julle af van al julle 
oortredinge, sodat dit nie ’n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees 
nie. 

31Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir 
julle ’n nuwe hart en ’n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? 

32Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die 
Here HERE. Bekeer julle dan en lewe.” 
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10.  TER AFSLUITING 
 
*  GEDAGTES VERWANT AAN SONDES VAN DIE VADERS 
 
Kom ons kyk na ‘n aantal verwante en toepaslike onderwerpe wat ons begrip i.v.m. 
Sondes van die Vaders en hoe dit werk, sal help. 
 

 AANTAL MENSE BETROKKE IN VIER GESLAGTE 
 
Een van die verbysterende aspekte van “besoek die ongeregtigheid van die 
vaders aan die kinders tot in die derde en vierde geslagte ...” (Eks. 20:5, is die 
fundamentele vers wat God se straf vir afgodery uiteensit), is die aantal mense 
betrokke.   
Wanneer twee ouers, vier grootouers, agt groot-grootouers en sestien groot-
groot-grootouers bymekaargetel word, kry ons ‘n totaal van dertig mense!  Dertig 
mense met hul hele mengsel van vleeslike en goddelike begeertes, dade, 
oortuigings, struikeling, val en hardnekkige sondes, dra hul ongeregtigheid na 
ons toe oor. 
 
Indien daar ‘n egskeiding en hertroue was, miskien ook aanneming, is daar selfs 
meer mense binne daardie vier geslagte.  Maar die groter tragedie is dat ons ouers 
ook elkeen dertig mense het wie se sonde hulle beinvloed, en die vier 
grootouers het ook nog elkeen dertig mense voor hulle gehad, ens.   
M.a.w., indien ons dit werklik terugspoor, het ons die ongeregtigheid van alle 
vorige geslagte tot by Noag en seuns oorgeërf, en hulle het weer oorgeërf van al 
hul geslagte terug tot by Adam en Eva.  Dit is die bron van die ingebore, sondige 
natuur van die mens.  Daar sou duidelik geen ontsnapping van dit alles gewees het 
indien God nie van die begin af beplan het (... die Lam geslag vanaf die 
grondlegging van die wêreld – Open. 13:8 – vir ons verlossing, genesing en 
vryheid.”) 
 
Ons erfenis van fisiese karaktertrekke kan by verre die minste wees van wat ons van 
ons voorouers ontvang het.  Siels- en geestessondes, ongeregtighede, pyn en 
oppressies het waarskynlik ‘n baie groter impak op ons lewens. 
 
Daar is ‘n paar onreëlmatighede in die manier waarop geslagtelike sondes opereer 
en mense affekteer.  Ons sien soms hoedat ‘n geslag oorgeslaan word, miskien 
selfs twee geslagte, en soms sien ons wat wil voorkom as ‘n konsentrasie of 
versterking daarvan in ‘n spesifieke individu.  Dit is asof hy die fokus van die 
ongeregtigheid is.  Dit is veral waar in verband met die okkulte. 
 
Ons het gesien dat die okkulte fokus op een of meer individue in die familie 
lyn, wat werklik onder oppressie sal wees.  Maar ander familielede blyk nie veel 
daardeur geaffekteer te wees nie.  Die okkulte ongeregtigheid hou aan spring van 
hier na daar, en laat sy impak.   



 194

Maar altyd, iewers binne drie of vier geslagte, sal iemand geaffekteer wees.  Hy sou 
die ongeregtigheid ontvang het, dit sy eie gemaak het, en dit dan weer aangee na 
vier of meer volgende geslagte. 
 

 MEGANISMES WAT DIE SONDES VAN DIE VADERS OORDRA 
 
“Wat is die dinamika;  hoe gebeur dit;  watter meganisme is hier aan die werk 
wat veroorsaak dat die Sondes van die Vaders afkom saam met die familie 
lyn?” 
Kom ons begin deur te sê, “Ons weet nie, ten minste nie vir seker nie.”   
Wat ons nou gaan aanbied is sekerlik nie ‘n “So sê die Here” nie, maar liewer sou 
ons dit wou plaas in die realm van spekulasie en/of sterk moontlikheid. 
 

 GENE 
 

Sondes van die vaders kan oorgedra word deur die gene.  Hulle kan selfs 
die gene op sigself affekteer, en veranderinge aan die gene struktuur en 
orde teweegbring.  Ons weet watter fisiese en/of verstandelike disorders 
hieruit kan voortvloei. 

 
 OMGEWING 

Sondes van die vaders kan deels voortgedra word deur die emosionele en 
geestelike omgewing van ons huis, beide terwyl ons in die baarmoeder 
gevorm is, en ook in ons vroeë kinderjare.  Dit is wanneer ons ons kern 
oortuigings en waardes vorm in terme van hoe ons behandel word en die 
patrone van ons ouers se lewens. 

 
 WET VAN SAAI EN MAAI 

 
Soos die sondes van die vaders oorgedra word, bring hulle ook die Wet van 
saai en maai in werking, of meer akkuraat, die Wet van Oordeel, met 
“boosheid” wat van sy eie saad voortbring (Gen 1).   
 
Saad van familie geweld, interafhanklikheid, bloedskande, okkulte 
betrokkenheid, ens., produseer duidelik vrugte van dieselfde soort, geslag tot 
geslag. 

 
 DEMONE 

 
Laastens, ons vermoed dat demone self die sonde en ongeregtigheid help 
aanblaas.  Behalwe die meer ‘sigbare’ demone soos woede, verwerping, ens., 
is daar ook baie getuienisse van kinders of kleinkinders wat demone ontvang 
het deur hul ouers of grootouers. 
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Byvoorbeeld, ons het al verskeie kere gehoor van ‘n kleindogter wat ervaar 
het hoedat haar ouma se okkulte of siekte demone haar binnegekom het ten 
tye van haar ouma se sterfte indien dit nie al vroeër gebeur het tydens ‘n 
formele, ritualistiese seremonie nie.  (Baie keer het die kind wat die demone 
oorgeërf het, dieselfde naam as die voorganger). 

 
 
11.  LAASTENS 
 
Die mees waarskynlike situasie, is dat ‘n kombinasie van die bogenoemde faktore in 
samewerking met mekaar is.  Hulle kom moontlik voor met verskillende kombinasies 
en frekwensies binne verskillende mense. 
 
Dus, die waarskynlike hoof faktore wat die sondes van die vaders oordra van een 
geslag na ‘n volgende en die uitwerking van die vloeke aanhelp, is die: 
 

• Gene 
• Omgewing waarin jy grootword 
• Wet van Saai en Maai 
• Demoniese Oppressie 

 
 
SONDES VAN DIE VADERS WAT GEREELD VOORKOM 
 
Die volgende lys van sondes word dikwels binne familielyne gevind.  ‘n Berader wat 
bedien op die sondes van die vaders en die gevolglike vloeke, behoort veral ingestel 
te wees op hierdie moontlikhede: 
 

• Afgodery 
• Beheer, besitlikheid, manipulasie 
• Emosionele Afhanklikheid 
• Fisiese Gebreke 
• Gee nie om vir kinders 
• Geld Uiterstes, Gulsigheid, Gebrek 
• Godsdienstige Binding, Kultusse 
• Heksery, Okkulte, satanisme 
• Hoogmoed 
• Misbruik:  emosioneel, fisies, verstandelik, seksueel 
• Ongeloof 
• Onwaardigheid, lae selfbeeld, minderwaardigheid 
• Ouerlike omkering (rolle) 
• Rebellie 
• Seksuele sonde en Perversiteit 
• Verlatenheid 
• Verslawings 
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• Verwerping, Onsekerheid 
• Vrese – alle soorte 
• Woede, raserny, geweld 

 
Sommige van hierdie is werklik beide sondes en vloeke.  Hulle is 
ongehoorsaamheid in die verbreking van God se Wet.  Hulle is ook die gevolg van 
die sonde, en dwing ons nageslag om in dieselfde sondes te val.  Vrees is ‘n goeie 
voorbeeld van hierdie “tweeledige” rol.  Deur plek te gee aan vrese méér as normale 
menslike versigtigheid en omsigtigheid, is ‘n sonde, omdat God nie aan ons ‘n gees 
van vreesagtigheid gegee het nie 2 Tim. 1:7).  Vrees is ook ‘n vloek wat ons dikwels 
in werking sien a.g.v. okkulte betrokkenheid. 
 
 
SKRIFTE AANGAANDE DIE SONDES VAN DIE VADERS 
 
SONDES VAN DIE VADERS 
Eks. 20:1-17        (Tien Gebooie) ... besoek die sondes van die vaders aan die ... 
 
Deut. 5:6-21        (Tien Gebooie) kinders, tot in die derde en vierde geslag ... 
 
Eks. 34:6;  
Num. 14:18          (God se beskrywing van Homself, of Sy Goedheid) Genadig  
                             En Regverdig 
Eks. 21:23-25      (Wet van Oordeel)  ... oog vir ‘n oog ... 
 
SONDES VAN DIE VADERS AAN DIE WERK 
 
Lev. 26:39         Waarskuwing aan Israel dat hulle en hul kinders in ‘n vreemde 
                           Land sou vergaan 
 
1 Kon. 15:26;     Afstammelinge van Salomo was bedorwe deur ongeregtigheid, 
34; 16:25-26;     lei die volk in afgodery en korrupsie.  Oor die algemeen is die 
 22:52-53           een erger as die vorige. 
 
Jer. 16:10-12    Afstammelinge van Salomo en Israel net voor die Verbanning. 
 
Klaag.5:1-15     Kinders van Israel in Babilon gedurende die Verbanning. 
 
Mat. 23:30-32   Skrifgeleerdes en Fariseërs identifiseer met hul voorouers wat 
                          Die profete vermoor het  
 
ELKEEN STERF VIR SY EIE SONDE 
 
Deut. 24:16       Oorspronklike verklaring: elkeen sterf vir sy eie sonde 
 
2 Kron. 25:3-4   Koning Amasia van Juda pas Deut. 24:16 toe 
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Jer. 31:29-30    Einde van ‘n spreuk oor groen druiwe 
 
Eseg. 18:1-32   Duidelike raamwerk van God se oordeel en belydenis beginsels 
 
ONS IS ALMAL ONDER ONGEREGTIGHEID 
 
Rom. 3:23         Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die  
                          Heerlikheid van God 
 
Rom. 3:10-18    Aaklige beskrywing van die ware natuur van die Mens 
 
Rom. 6:23         Want die loon van die sonde is die dood ... 
 
SPESIALE UITSONDERINGS WAAR KINDERS STERF VIR DIE SONDES 
VAN HUL VADERS 
 
Num. 16:27-34      Rebellie van Kora, Datan & Abiram veroorsaak dat die aarde 
                              hulle en hul mense, vroue, kinders en alle besittings insluk 
 
Jos. 7:1; 18-26     Sonde van Agan veroorsaak dat sy hele familie en alle 
22:18-22               besittings gestenig, verbrand en begrawe word 
 
2 Sam. 12:14-18  Dood van die eersgebore seun van Dawid en Batseba op 
                             ouderdom van 7 dae 
 
Jer. 11:21-23        Dood van die kinders sowel as die vaders:  van Anatot en   
                              Juda        
13:14, 16:3-4 
 
Klaagl. 5:1-16      Ons vaders het gesondig en is nie meer nie, en ons dra die 
(:7)                        straf. 
 
Jes. 14:20-23       Dood van die kinders van die bose van Babilon, geen  
                             Besitneming van hul land, en vernietiging van hul stede 
 
SKRIFTE AANGAANDE VLOEKE 
 
REDES VIR VLOEKE VAN GOD 
 
Dan. 9:11             Oortreding en ongehoorsaamheid aan God se Wet lei tot 
                             Vloeke en geswore oordele 
 
Deut. 11:26-28     God stel ‘n keuse voor ons.  Ons besluit of ons Sy gebooie 
                             Gaan gehoorsaam of oortree 
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Deut. 28               Baie vloeke gelys i.v.m. ongehoorsaamheid 
 
 
EERSTE VLOEKE IN DIE BYBEL 
 
Gen. 3:14             Oor die slang:  vervloek bo alle diere, seil op maag, eet stof, 
                             Kop vergruis 
 
Gen. 3:16            Oor die vrou:  baie pyn tydens geboorte ... begeerte na man, 
                             Sal oor geheers word 
 
Gen. 3:17-18        Oor die grond:  vervloek a.g.v. Adam, moeilik om goeie vrug 
                             Voort te bring, maklik om dorings voort te bring 
 
Gen. 3:17-19        Oor die man:  pynlike geswoeg, in sweet van aangesig om  
                             Goeie voedsel te voorsien 
 
EERSTE VLOEK DEUR ‘N MENS UITGESPREEK 
 
Gen. 9:25             En (Noag) het gesê, Vervloek is Kanaan, ‘n dienskneg van  
                             Diensknegte sal hy vir sy broers wees 
 
 
 
JODE WAT HULSELF EN HUL KINDERS VERVLOEK HET 
 
Mat. 27:25          Laat Sy (Jesus) se Bloed op ons en ons kinders kom 
 
 
ALGEMENE VERKLARINGS RONDOM VLOEKE 
 
Spr. 3:33            Die HERE se vloek is op die huis van die bose 
 
Jak.  3:9-10        Met die tong vloek ons mense.  Uit dieselfde mond gaan 
                           Seëning en vervloeking 
 
Spr. 26:2           Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is      
                          ’n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie. 
 
 
JESUS HET DIE LAASTE Sê OOR VLOEKE 
 
Mat. 5:43-44      Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir  
                          julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die  
                          wat julle beledig en julle vervolg; 
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JESUS VOORSIEN VERLOSSING VAN DIE VLOEK 
 
Gal. 3:13           Christus het ons verlos van die vloek van die wet deur vir ons ‘n 
                          Vloek te word .... 
 
 
LAASTE VERKLARING I.V.M. VLOEKE IN DIE BYBEL 
 
Open. 22:3        Daar sal nie langer enige vloeke wees nie ... 
 
 
 
STAPPE VAN BEDIENING: 
 
1.    BELY  Laat die kliënt die sondes van sy vaders en sy eie sonde   
   bely. 
2.    VERGEWE    Laat die kliënt sy voorouers vergewe asook ouers wat 
   steeds lewe, vir enige en alle sondes wat hulle gepleeg het 
   wat sy lewe affekteer.  Vergewe hulle vir spesifieke sondes 
   soos nodig. 
3.    VERGEWE Kliënt vergewe elke lewende persoon wat vloeke teen hom 
   en/of sy voorgeslagte gespreek het. 
4.    BEROU  Kliënt vra God se vergifnis dat hy die sondes van sy vaders 
   betree het en dat hy toegegee het aan die vloeke wat hom 
   geaffekteer het.  Hy kies om weg te draai van enige en alle 
   sondes van die vaders, sowel as sy eie persoonlike sondes. 
5.    VERGEWE Laat die kliënt homself vergewe, sy eie persoonlike  
   sondes, en veral dat hy skuld, skaamte, selfhaat en self- 
   vervloeking gedra het. 
6.    ONTVANG  Die berader kan vergifnis uitspreek (Joh. 20:23) en bid vir 
   reiniging (1 Joh. 1:9). 
7.    VERLOëN Die kliënt kan enige verdere betrokkenheid verloën en/of die 
   verdraagsaamheid met sondes en vloeke. 
8.    TOEPASSING  Die berader pas toe en wend aan die krag van die Kruis en  
   gestorte Bloed van Christus om alle oordele en vloeke stop 
   te sit. 
9.    BREEK  Die berader verbreek die mag van enige en alle vloeke in 
   outoriteit van die Naam van Jesus en in Sy voltooide werk  
   aan die Kruis (Gal. 3:13).  Weier satan enige reg om enige 
   vloeke uit te voer. 
10.   BEVESTIG Die kliënt kan bevestig dat hy ‘n nuwe Vader het.   

Nie slegs is hy in ‘n nuwe Koninkryk nie (Kol. 
 1:13), maar hy is in ‘n nuwe familie waar daar 
 geen sondes van die vaders is nie. 

   (1 Joh. 3:1-2). 
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BLOEDLYNVLOEKE 
 

Liewe Mede Gelowige in Jesus Christus 
 
Hierdie lering is vir die ware Bruid van Christus wat haar Bruidegom wil ontmoet 
sonder vlek of rimpel.  Ek vra jou om jou gees oop te maak om hierdie dieper insig te 
ontvang onder die leiding van die Heilige Gees. 
 
Hierdie lering het NIKS te doen met jou redding nie – m.a.w., indien jy Jesus 
Christus aangeneem het as jou persoonlike Verlosser en indien jy weergebore is 
volgens Joh. 3 en Rom. 10:8-10, is jy ‘n kind van God en jou naam is in die Boek 
van die Lewe geskryf. 
 
Hierdie lering is gemik op die oorvloedige lewe (Joh. 10:10).  Waarom is daar so 
baie van God se kinders wat nie ‘n lewe leef van oorwinning en oorvloed nie?  Hulle 
is gevang in ‘n sondepatroon waaruit hulle nie kan ontsnap nie. 
 
Hulle word weergebore, gaan vir bevryding, ontvang gebed vir genesing – 
maar hulle gaan voort in dieselfde sondes of ervaar dieselfde siektes as voor 
hul bekering.  Sommige gaan vir genesing en niks gebeur nie, omdat die oorsaak 
van die probleem ‘n bloedlynvloek is wat nie gebreek is nie, omdat daar ‘n gebrek 
aan kennis is. 
 
Hierdie mense wil God dien met hul hele hart, hulle bestudeer die Woord, lei ‘n 
heilige lewe voor God, maar steeds is daar geen oorwinning nie.  WAAROM? 
 
POSISIONELE WAARHEID vs. PERSOONLIK TOEGEPASTE WAARHEID 
 
Hos. 4:6 – “6My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis 
verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; 
omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. 
 
Ons het nie die volle openbaring van die prys wat Jesus vir ons betaal het nie 
en dus pas ons nie alles toe wat Hy voorsien het nie. 
 
Omdat ons dit nie alles toepas nie, kan ons nie wandel in die volle vryheid wat Sy 
Bloed, Sy Kneusings en Sy Wonde vir ons voorsien het.  Onthou, NIKS gebeur 
outomaties in die geestes dimensie nie. 
 
VOORBEELD 
 
Jesus sterf vir die hele wêreld, maar nie almal is gered nie:  Voorsiening is gemaak 
vir die verlossing van elke persoon maar ELKE knie sal buig en ELKE tong sal bely 
dat Jesus Christus hul Heer is.  Ons moet dit aanwend vir onsself.  Genesing is 
nie outomaties nie – ons moet dit in die GELOOF aanwend, selfs al staan daar in die 
Woord, deur Sy wonde HET daar vir ons genesing gekom. (1 Pet. 2:24). 
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Volgens 2 Kor. 5:17 17”Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die 
ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”,  is dit duidelik dat 
Christus vir ons TEN VOLLE VOORSIENING gemaak het om verlos te word van 
satan en die vlees / ou mens se outoriteit. 
 
Ek hoef nie langer beheer te word deur hierdie twee outoriteite nie – MAAR waarom 
is daar steeds so baie van God se kinders wat gebind is in sonde en siekte?  Het 
hulle hierdie Skrif toegepas op hul eie lewens? 
 
 
 

ALLES IS BESKIKBAAR.  EK MOET DIT MY EIE MAAK!! 
 

 
KRUISVERWYSINGS NA 2 Kor. 5:17 
 

• Efes. 4:22-24 
• Rom. 6:6-23 
• Rom. 8:1-13 

 
WAT GEE SATAN DIE WETTIGE REG OM MY GEBIND TE HOU?  WAT MOET 
EK DOEN OM IN ALGEHELE OORWINNING TE STAP?  [Bv. ‘n gesteelde stoel – 
behoort aan satan.  Hy het wettige reg om daar te sit.  RAAK ONTSLAE VAN DIE 
STOEL!!] 
 
Wanneer ons bely en tot weergeboorte kom, word ons geleer om ons eie oortredinge 
te bely en dan ontvang ons vergifnis en reiniging deur die Bloed van Jesus.  Is dit 
AL wat ons moet doen? 
 
In hierdie lering gaan ons kyk hoe God deur Christus voorsiening gemaak het vir ons 
ALGEHELE bevryding en verlossing van al ons sondes, ons oortredinge en ons 
ongeregtighede. 
 
Ons gaan leer dat deur onkunde baie van God se kinders steeds binne hulself die 
saad van sonde dra, daardie sonde wat aan hulle oorgedra is deur hul voorouers. 
 
Ons gaan kyk na bande van ongeregtighede wat ons gebind kan hou.  Dit kan 
oorgeërf, verdien of oorgedra wees.  In hierdie studie gaan ons kyk na die erfenis 
van so ‘n band – m.a.w., ‘n GESLAGTELIKE VLOEK.  God het dit nodig geag om 
spesifieke woorde te gebruik om baie duidelik te onderskei tussen sekere soorte 
sondes: 
 

• Eks. 20:5,6 
• Ps. 51:1-3 
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• Num. 14:18 
• Klaagl. 5:7 
• Eseg. 20:30 
• Eks. 34:6,7 
• Ps. 32:2-5 
• Jer. 32?18 
• Lev. 26:39-42 
• Nah. 3:4 

 
Eks. 20:5 – “5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die 
HERE jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die 
kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;” 
 
Klaagl. 5:7 – “7Ons vaders het gesondig; hulle is daar nie meer nie, en óns dra hulle 
ongeregtighede.” 
 

Lev. 26:39-42 – “39En die wat onder julle oorgebly het, sal oor hulle ongeregtigheid 
wegteer in die lande van julle vyande, ja, ook oor die ongeregtighede van hulle 
vaders saam met hulle wegteer. 

40Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely en die ongeregtigheid van hulle vaders 
deurdat hulle ontrou teen My gehandel het; en ook dat hulle hul teen My versit het, 

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

42sal Ek dink aan my verbond met Jakob; en ook aan my verbond met Isak en ook 
aan my verbond met Abraham sal Ek dink, en aan die land sal Ek dink.” 
 
DEFINISIES 
 
SONDE 
 
Om die merk te mis;  nie op te leef tot God se standaard nie;  nie soos Christus te 
wees nie;  nie op te leef na die volheid van wat Christus vir ons begeer nie (chatha – 
Hebreeus). 
 
OORTREDING 
 
Om die Wet / Gebooie van God te oortree met ‘n wilsbesluit;  om op verbode terrein 
te beweeg (bv. Adam en Eva);  uiterlike pleeg van ‘n sonde;  oortreding van die 
Gebod van God in daad. 
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ONGEREGTIGHEID 
 

• Dit wat ons doen deur ons wettelose aard;  inherent;  neiging om 
daardie sonde te doen;  oorgedra na kinders (17 verskillende 
betekenisse in Ou Testament); avown – Hebreeus; perversiteit; 
om uit vorm gebuig te wees of krom 

 
• Innerlike Kneusing – verstand, wil, emosies, bv. trauma, 

verwaarlosing, verwerping, misbruik, molestasie, finansiële verlies, 
emosionele siekte, vloeke, vrees, alkohol, egskeiding, vrou/kind 
slaan, selfmoord, waansin, egbreuk, woede, ens.  (Saad van sonde 
wat oorgedra word). 

 
• Ongeregtigheid is ‘n oorblywende nagevolg van sonde wat nie 

slegs die een wat sondig affekteer nie, maar ook die nageslag van 
die sondaar.  Dit is versteekte sonde binne ons lewens – innerlik – 
nie sigbaar – tog skuldig voor God.  (Mat. 5:28). 

 
• 2 Kor. 4:2 – Verloën die versteekte dinge van skaamte. 

 
Wanneer ‘n persoon die Wet oortree, is dit SONDE.  Indien dit nie voor God bely 
word nie, dan word hierdie ongeregtigheid gevestig van binne en dit word oorgedra 
na sy kinders. 
 
Sy nageslag sal nou swak wees op hierdie gebied wanneer hulle versoek word (sal 
val vir dieselfde tipe sonde). 
 
Ongeregtigheid moet mee gehandel word.  Onbelyde sonde staan steeds “op 
satan se boeke”. 
Dit gee aan satan wettige reg in daardie familie om hulle te weerhou van die 
ervaring van God se volle voorsienings. 
Gedurende ‘n besoek aan ‘n mediese dokter, vra hy gewoonlik die mediese 
geskiedenis van die familie.  Baie siektes is oorerflik.  Genetiese erfenis is normaal / 
natuurlik – geestelike erfenis werk op dieselfde beginsel. 
 
VOORBEELDE VAN GEESTELIKE ERFENIS UIT DIE WOORD 
 

1. Gen.1:  God maak ‘n Wet – alles sal vermeerder volgens sy eie 
soort. 

 
Die Here het sy kinders baie streng gewaarsku om nie buite hul volk te trou nie – 
veral met die Kanaaniete.  Hy het geweet dat die bloed besoedel kon word. 
 

2. Gen. 15:16:  Die ongeregtigheid van die Amoriete is nog nie voltooi 
nie. 

 



 204

Die Here belowe dat Abraham se nageslag die Beloofde Land sal beërwe.  Hulle sou 
eers in ‘n vreemde land moes bly vir 400 jaar en dan terugkeer.  Wat beteken 
“voltooide ongeregtigheid”? 
 
Die Amoriete was die afstammelinge van Kain.  Hulle het in die land Kanaan gewoon 
en vals gode aanbid saam met erge seksuele perversiteite en orgies.  (Sodom en 
Gomorra). 
 
Na die vierde geslag was hul geestelike genes só algeheel korrup dat God die 
Israeliete opdrag gegee het om elke lewende ding in Kanaan dood te maak.  Om 
hulle in die lewe te los, sou Israel in die gevaar stel van geestelike infeksie. 
 
Daar was geen kuur vir geestelike infeksie in die Ou Testament nie. 
 
Israel was ongehoorsaam en het infeksie opgedoen.  Eseg. 9 is ‘n goeie voorbeeld 
van hoe God Self die land gereinig het. 
 
 
WAT MOES DIE MENSE DOEN SODAT GOD HULLE NIE VERNIETIG 
NIE? 
 

3. Lev. 26:39,40 ...bely hul ongeregtigheid en die ongeregtigheid van 
hul voorvaders 

 
Vers 45 ... Ek sal die verbond onthou ... 

 
4. Daniel het ook op hierdie belofte gestaan in sy gebed (Daniel 9), 

sowel as Nehemia (Neh. 1:5-11). 
 

5. Num. 14:1-35.  Moses doen intersessie vir die bevryding van die 
ongeregtighede vir die volk van Israel.  Hulle het uit Egipte gekom 
en het so goed gedoen totdat hulle begin murmureer het teen 
Joshua en Kaleb.  God sê vir Moses om eenkant toe te staan sodat 
Hy met hulle kan handel, maar Moses val op sy knieë en sê:  
“Vergewe hul ongeregtighede!”  en die Here is hulle genadig (v. 
20)! 

 
Hierdie mense het uit Egipte gekom, maar Egipte was steeds in hulle.  Soms kom 
ons uit Egipte, gaan deur die Kruis (doop ingesluit), maar ons het steeds nog iets 
van Egipte in ons (sade van sonde wat ons binne ons ronddra!) 
 
*  Num. 33:51-55 – Die inwoners van die land moet uitgedryf word voordat jy die 
grond in besit kan neem, “anders sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos 
dorings in julle oë wees en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in 
die land waar julle in woon.” 
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6.  NB:  DIE BLOEDLYN VAN JESUS begin met Juda – Gen. 49:9-12 
 
Satan het die profesie gehoor en onmiddellik begin met ‘n geskiedenis opname van 
Juda se lewe.  Hy het ‘n swakheid ontdek (vreemde vroue) in Gen. 38.   
Toe het hy ‘n petise gerig volgens Deut. 23:2 (‘n buite egtelike kind - vloek vir 10 
geslagte) en het God aan Sy Woord gehou.  [Mat. 1 – geslagsregister vanaf Juda tot 
Dawid (10 geslagte);  Dawid se swakheid – vreemde vroue;  Salomo – ‘n nog groter 
swakheid – 999 vroue!] 
 
In die Ou Testament was daar geen bevryding van geestelike infeksie en die mag 
van ongeregtigheid veroorsaak deur die kinders van Israel om verder en verder weg 
van God gedryf te word nie.  Vir twee soorte sondes was daar geen bloed offer nie;  
die okkulte en seks buite die huwelik.  
 Die straf hiervoor was steniging tot die dood (beide soorte sondes het die geesmens 
besoedel).  God het hierdie probleem herken met sonde, sowel as die neiging van 
die hart wat dit so maklik maak om in sonde te val.   
Hierdie neiging van die hart was ‘n gevolg van ongeregtigheid.  Hierdie gesindheid 
moes verander sodat die mens God ten volle kon dien. 
 
7.  Jer. 31:33,34 – God sal Sy Wette op ons harte skryf:  “…want Ek sal hulle 
ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.” 
 
8.  Jer. 32:18 – “18U wat guns bewys aan duisende en die ongeregtigheid van 
die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders ná hulle; die grote, die 
geweldige God, wie se Naam is HERE van die leërskare,” 
 
9.  NUWE TESTAMENT 
 

• Mat. 23:28-32 - ... ook van buite vir die mense wel regverdig, 
maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. 

 
 

 
• 2 Tess. 2:7 - die verborgenheid van die ongeregtigheid is al 

aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim 
is; 

 
 

• Rom. 6:19 - 19Ek spreek menslikerwys ter wille van die 
swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar 
gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te 
wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die 
geregtigheid tot heiligmaking. 
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10.  Hand. 8:9-23   Simon die towenaar;  v.13 – Simon glo die evangelie, hy bely, 
word weergebore en gedoop;  v.18 – hy wou die outoriteit koop wat Petrus en 
Johannes van die Here ontvang het – dat hulle hul hande op gelowiges kon lê om 
die doping met die Heilige Gees te ontvang.  Hy het teruggeval in sy vorige slegte 
praktyke. 
 
Petrus het hom bestraf en het drie probleem-areas geidentifiseer: 
 

 Sy hart was nie reg voor die Here nie; 
 Hy het ‘n wortel van bitterheid gehad; 
 Daar was ‘n binding van ongeregtigheid in sy lewe. 

 
Hieruit leer ons dat selfs nadat mens weergebore is, en gedoop is, daar onheilige 
bande kan wees wat nie outomaties en oombliklik verbreek word nie.  Hulle benodig 
spesifieke bediening en moet aan die Kruis vasgenael word.  Belydenis en 
verloëning, gevolg deur bevryding en vervanging van die bose invloed deur die 
Goddelike alternatief, verseker oorwinning!! 
 
WAT IS GOD SE ANTWOORD OP AL HIERDIE BANDE VAN 
ONGEREGTIGHEID?  WAT MOET EK DOEN? 
 

Jes. 53:5,6 – “5Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 
ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op 
Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 

6Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die 
HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” 
 
[Twee baie definitiewe definisies van oortredinge en ongeregtighede en ook twee 
baie definitiewe en verskillende toepassings daarvan in verwysing tot Christus se 
Liggaam.] 
 
DEFINISIES 
 
1.  WOND  Vel word gebreek;  ontploffing deur die oppervlak van die vel  
   om te laat uitkom wat binne is, bv. bloed.  Dit was vir ons 
   OORTREDINGE. 
 
2.  KNEUSING Beskadiging van die weefsel van die liggaam onder die  
   oppervlak van die vel, bv. inwendige bloeding.  Dit was vir  
   die genesing van ons SIELE (Verstand, wil en emosies). 
 
GEVOLGTREKKING:  Die wonde betaal nie vir ongeregtigheid nie. 
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3.  KASTYDING   vs.   VREDE 
     Om te straf/slaan    Stil, verstandelik kalm, word  
       Versoen; geboorte het mens 
       Met God versoen 
 
4.  HOUE  Kombinasie van wond en kneus.  Sy Liggaam was uitme- 
   kaar geskeur met ‘n kats om te betaal vir al ons siektes en  
   kwale.  Dit was vir ons fisiese genesing. 
 
Ons weet ook dat nie alle siekte en krankheid van buite kom nie.  Baie kom van 
binne, bv. emosionele wanorde, hartseer, rou, depressie, spanning, ens. 
 
NUWE TESTAMENT 
 
 
Titus 2:14 – “14wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle 
ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie 
werke.” 
 
Ons moet dit toepas – die oorwinning is alreeds behaal. 
 
Neem verantwoordelikheid vir die ongeregtigheid daarbinne – vergewe hulle wat 
verantwoordelik was daarvoor.  
 Bely en verloën alle innerlike, versteekte sonde.  Herken en bely met ‘n berouvolle 
hart volgens Lev. 26:38-42, die sonde van die voorvaders (maak satan se 
rekords/registers skoon wat aan hom die wettige reg gee om op te tree).   
Aanvaar volle verantwoordelikheid.  Staan op 1 Joh. 1:9 en neem terug die 
grondgebied in die Naam van Jesus Christus. 
 
KAN EK INSTAAN VIR IEMAND ANDERS SE BLOEDLYN? 
 
2 Tim. 2:19-21 – “21As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ’n voorwerp tot 
eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.” 
 
Gebed vir jou Familie 
 

2 Kron. 30:8,9 – “8Verhard nou nie julle nek soos julle vaders nie, gee aan die 
HERE die hand en kom na sy heiligdom wat Hy vir ewig geheilig het, en dien die 
HERE julle God, dat sy toorngloed van julle afgewend kan word. 

9Want as julle jul tot die HERE bekeer, sal julle broers en julle kinders 
barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat 
hulle na hierdie land kan terugkom; want die HERE julle God is genadig en 
barmhartig, en Hy sal die aangesig van julle nie afwend nie as julle jul tot Hom 
bekeer.” 
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PRAKTIESE STAPPE 
 
Gaan voor die Here in gebed en laat die Heilige Gees jou help om ‘n lys te maak van 
alle bewustelike sonde in die bloedlyn.  Kyk na jou vaderskant se familie en maak ‘n 
lys van al die vrug wat jy daar sien manifesteer.  Doen dieselfde aan moederskant.  
[Hierdie vrugte sal jou na die wortel lei]. 
 
DEMONIESE VERBONDE.  
(Lering:  Altare en Verbonde, verkrygbaar by Kanaan Bedieninge) 
 
Indien die voorvaders gesondig en die Gebooie van die Here verbreek het, het hulle 
DEMONIESE VERBONDE gesluit met satan.  God is die Een wat ons geleer het oor 
VERBONDE.  Hulle is ewig en kan nie verbreek word nie.  God Self is ‘n 
Verbondsvaste God – dit bied ons die sekerheid van ons verlossing. 
 
Deur neer te buig voor ander gode en te aanbid by hul altare, beteken dat ons 
DEMONIESE verbonde met satan gesluit het wat ewig is en ons kan nie bloot 
daarvan wegstap nie. 
 
Hoe kom ons uit hierdie demoniese verbonde los?? 
 
Niks anders kan hierdie verbonde “oplos”/kanselleer, behalwe die Bloed van Jesus 
nie.  Wanneer ons ons sondes bely, is die Bloed van Jesus beskikbaar gestel om 
hierdie demoniese verbonde te vernietig.  Indien ons nie bely nie, bly hierdie 
verbonde staan in die gees teen ons, geslag na geslag. 
 
VRUGTE EN WORTELS. 
 
NB:  Die WORTEL is die oortreding van God se Wette (sonde).  Die vrugte is wat 
ons sien manifesteer in mense se lewens (die hartseer, siektes, bankrotskappe, ens. 
– al die vloeke van Deut. 28 – Dit manifesteer omdat die mense ongehoorsaam is 
aan God se Gebooie. 
 
Onthou om met die wortel van die probleem te werk – moenie bloot die vrug bestraf 
en afsny nie. 
Omdat die sonde geërf is deur die bloedlyn, moet jy om vergifnis vra – God is 
regverdig en daarom moet Hy oordeel en sonde straf. 
 
Dit gee aan satan wettige reg om ons gebind te hou.  Die oomblik as dit bely is, kan 
ons vra dat die Here al die vloeke verwyder in Jesus Naam. 
 
1 Joh. 1:9 – “9As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes 
te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 
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ONREGVERDIGHEID [Gr. Adikias] 
 
Ongeregtigheid = erge onreg of ‘n bose daad deur iemand aan iemand anders 
gedoen. 
 
STAPPE OM DIE BINDINGE TE BREEK: 
 

1. Belydenis en berou oor die sonde wat betrokke is in die binding. 
 

2. ‘n Persoon is nie vergewe van ‘n binding of genees daarvan totdat 
die binding gebreek is deur ‘n bevel in Jesus Naam nie.  (Mat. 
16:19).   
 
Ons moet die woord van outoriteit spreek wat die ketting knip 
en die skakel verbreek met demoniese mag.  Die krag agter die 
Woord is die krag van die Heilige Gees.  [Die salwing van die 
Heilige Gees verbreek die juk van binding]. 

 
3. Dikwels is die woord van profesie belangrik wanneer die persoon 

vry verklaar word. 
 
God is getrou en regverdig om ons te reinig en ons te verlos omdat die Bloed van 
Jesus ons belyde sonde verwyder en ons ‘n regte posisie gee voor God die Vader. 
 
DEEL DIE GOEIE NUUS MET ALLE RASSE!! 
 
Alle stamme en nasies in Christus behoort ook bedien te word op hierdie gebied – 
ons moet ook aan hulle hierdie goeie nuus vertel.  Voorvaderlike aanbidding en 
heksery veroorsaak bindinge van ongeregtighede wat hulle dwing om agtertoe te kyk 
i.p.v. vorentoe na die groot toekoms wat Christus vir hulle het.  Help hulle ook om in 
algehele oorwinning te leef. 
 
IN DIE HUWELIK 
 
Wat moet die vrou doen indien sy die enigste een is wat gered is?  Hoe kan die 
kinders bevry word van die sonde van hul voorouers? 
 
1 Kor. 7:14 – “...want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.” 
 
Die vrou moet haarself reinig en dan ‘n standpunt inneem teenoor die vyand wat 
probeer om haar kinders op te eis a.g.v. die ongeregtigheid van die vader.  Die stryd 
kan hewig wees;  maar diegene wat volhard, sal oorwin! 
 
Bely die “saad” van die moeder en vader wat die kind oorgeërf het.  Die moeder  
staan in vir ‘n klein kindjie en bely namens die kind.  Ouer kinders moet hul eie 
sondes bely (onder leiding van die moeder of vader, indien nodig). 
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GEVOLGTREKKING 
 
NB:  Onderskei deeglik tussen SONDE en die GEVOLG van sonde (ongeregtigheid 
– onsigbare boei wat ‘n persoon bind aan ‘n morele onreg). 
 
Jer. 31:27-30  Elkeen moet betaal vir 
Eseg. 18:3,4   sy/haar eie sonde (groen 
Deut. 24:16     druiwe – tande stomp) 
 
Ons is nie skuldig aan die sonde van ons voorvaders nie, maar ons word wel 
deeglik daardeur geaffekteer – deur die gevolge van hul ongeregtighede 
(swakhede in ons bloed). 
 
VRAAG:   Indien ongeregtighede al in die tyd van Esegiël afgehandel is, 
waarom moes Christus dan nog steeds sterf vir ons ongeregtighede op 
Golgota? 
 
OPSOMMING 
 
Hierdie lering is waarlik GOEIE NUUS!!  Jesus het die volle prys betaal!! 
 
Die saamgestelde kwarte verteenwoordig my ALGEHELE VERLOSSING – gees, 
siel en liggaam: 
 
Jes. 53:5 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3 & 4 saam verteen- 
woordig my algehele 
verlossing, gees, siel en 
liggaam   
 
 
 
 
 
 
 

Deurboor vir         Verbrysel vir 
Ons oortredinge      ons ongereg- 
           Tighede 
 
 
 
 
 
 
 
Straf vir ons         Wonde vir ons 
Vrede          genesing 
 
 

1 2 
 
3             4 
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ONTHOU OOK 
 
Gal. 3:13 – “13Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet...” 
 
VERLOS  Om te koop van – Christus het ons teruggekoop van die vloek van die 
Wet. 
 
Prys die Here vir Jesus wie ons verlos het van alle sonde, oortreding en 
ongeregtigheid, sowel as van elke vorm van siekte, probleem en vervolging 
wat ons ooit in ons wandel hier op aarde mag ervaar!! 
 
LET WEL:  Jesus het nie die vloek gestop nie – dit duur vandag nog steeds voort.  
Wat Hy gedoen het, was om ‘n Nuwe en Lewende Weg te maak deur Sy Bloed en 
dit vir ons moontlik gemaak om in die Allerheiligste in te gaan.  (Heb. 10:19,20). 
 
Gal. 3:14 – Die seëninge van Abraham is nie outomaties nie.  Ons moet dit in die 
GELOOF AANWEND en dit ons eie maak. 
 
 
 
VAL VAN DIE MENS     ALLERHEILIGSTE 
 
ADAM       SEëNINGE 
 
VLOEK MOSES    ‘n Nuwe en lewende weg. 
      (Heb 10:19) 
  (Deut 28) 
 
 

Hy het ons verlos 
   Jesus se keuse   van die vloek van  
   by Golgota   die Wet 
 
 
       Vloeke duur  

vandag nog voort 
        
 
 
HY IS DIE NAAM BO ALLE NAME!  SY NAAM IS JESUS!  HY IS WAARLIK DIE 
LAM VAN GOD WAT DIE SONDE VAN DIE WêRELD WEGGENEEM HET. 
 
Dit is interessant om te let dat die rangorde binne die koninkryk van duisternis 
gemeet word volgens die bloedlyn. 
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In die bediening van bevryding aan sataniste, is dit baie duidelik dat hoe meer 
besoedel die bloedlyn, hoe hoër die rangorde!  Satan spesialiseer in bloedlyn 
vloeke. 
 
GEBED 
 
Hemelse Vader, ek kom nou na U in die Naam van Jesus Christus en ek bely die 
sonde van my voorgeslagte deur watter vloeke, ongeregtighede, onregverdigheid en 
afgodery op my en my nageslag gekom het. 
 

• Rom. 1:29-31 
• 1 Kor. 6:9-10 
• Gal. 5:19-21 

 
Ek bely elke soort boosheid, boosheid, gulsigheid, losbandigheid, jaloesie, moord, 
onmin, bedrog, kwaadwilligheid, skinder, lastering, God-haat, parmantigheid, 
arrogansie, grootpraterigheid en uitdink van maniere om boosheid te doen, 
ongehoorsaamheid aan ouers, sinneloosheid, ontrouheid, harteloosheid, roekelose 
bedrag of gesindhede, seksuele immoraliteit, afgodery, egbreuk, manlike prostitusie, 
homoseksuele aanstoot, steel, hebsug, dronkenskap, swendelary, onreinheid, 
brassery, heksery, haat, onenigheid, afguns, woede-aanvalle, selfsugtige ambisie, 
verdeeldhede, faksies en orgies. 
 
Vader, ek bely al hierdie dinge as sonde van my voorvaders.  Ook bely ek my eie 
betrokkenheid daarin.  Ek bid dat U my vergewe en ek vergewe ook my voorouers. 
 
Nou breek ek enige en elke vloek, onregverdige daad, ongeregtigheid en alle 
afgodery oor my en my nageslag, in die Naam van Jesus Christus.  Ek draai elke 
vloek nou om dat dit verander in ‘n seën, in Jesus Naam!! 
 
Dankie Vader, dankie Jesus. 
 
AMEN. 
 
 
FISIESE MANIFESTASIES VAN DIE OKKULTE WORTEL 
NB:  Hierdie fisiese manifestasies is ‘begaafdhede’ van satan wat namaaksels is 
van die gawes van die Heilige Gees. 
 
‘BEGAAFDHEDE’: 
 

• Fisiese vermoëns 
• ESP 
• Astrale reise 
• Kommunikasie met demone 
• Vals genesing (mengsels, kruie) 
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• Mag oor vuur, water, wind en aarde 
• Mag oor diere 
• Mag oor mense – charisma / sjarme (in die kerk val vir ‘n ander 

maat) – saad van sonde)  / seksuele (Delila / Cleopatra). 
 
RANGE: 
 
Namaak van die motiverende gawes in die Liggaam van Christus. 
 
Die area van okkulte spesialisering bepaal die persoon se plek in die Nuwe Orde 
(wit/swart kunste). 
 

• Vrymesselary (Baal)  
• Wit/swart magie (Asherah & Astarte)  
• Satanisme (Astarte)  
• Fortuinvertellery  
• Oorlog - metaal stryders 

(Molech) 
- Gevegskunste 

 
• Vals godsdienste 

- Profeet 
- Apostel 

           Ens. 
• ‘Rock’ musiek  
• Alternatiewe musiek 
 

- MODS 
- PUNKS 
- ‘skinheads’ 
- ‘Gothic punks’ 
- ens. 

• Metaal musiek - ‘speed’     ‘white’ 
- ‘death’      ‘black’ 

 
ROEPING:  (Nagemaakte bedienings in die Liggaam van Christus) 
Die vrug sal die vordering of groei bepaal en die manifestasie van God se krag deur 
jou. 
 
Die doel is om satan se koninkryk te vestig deur die  
 

• tipe/funksie wat jy mag 
hê 

 

• aanbidding tot 
satan/lucifer 
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• Toorkuns (hoogste roeping in 

wit magie)  (Wizard of Oz, 
Merlin, die vier elemente) 

 

• Duiwelskunstenaar (hoogste 
roeping in swart magie) 

 

• Stryders 
 

- ‘heavy metal’ 
- ‘gevegskunste, bv. Ninja, 

ens. 
- Dungeons & dragons 

                            Satanisme 
 

- hoë priester/priesteres 
(aanbidder deur rituele of 
stryder). 

- Sluipmoordenaar/bruid 
van lucifer/bruid van 
satan/werwer 

- Manlike heks/heks 
- psigies 

                            Waarsêery - fortuinvertellery 
- medium 
- dodebesweerder 
- sangoma 
- slamaier 
- heldersiener 
- psigiese geneser 

                           Vrymesselary 
 

- finansies (bepaal deur 
vlak, bv. Grand Master). 

- mag 
Hoer/prostituut  (aanbidding van Asherah deur 

verleiding en misleiding). 
 

Vals godsdienste (liggaam gebruik as tempel vir 
satan): 

- Nuwe Era 
- Oosters 

                           Verslawing  
 
MODERNE SINONIEME VIR BYBELSE TERME 
 
BYBELSE 
VERWYSING 

BYBELSE TERME MODERNE 
SINONIEM 

OKKULTE KRAG 

Jes. 47:12, 14 
Jer. 27:9,10 
Eks. 13:2-8 
Hand. 16:16-18 

Voorspeller, 
waarnemer van tye, 
waarsêer, vals 
profeet, astroloog 

Heldersiener, 
astroloog, 
fortuinverteller, 
psigies, telepaties 

Die vermoë om 
vooruit te sien of 
die toekoms te 
voorspel 

Deut. 18:9, 14 Towenaar Heks, mistiek, Besit magte van 
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Open. 18:23 
2 Tess. 2:9,10 

ghoeroe, 
towenaar, goëlaar 

manipulasie oor 
mense/natuur 

Lev. 20:6 
Jes. 8:19,20 
Luk. 16:22-31 
1 Kor. 10:20,21 

Geestesbesweerder, 
raadpleeg familiêre 
geeste, spiritis 

Spiritualis, 
medium, spiritis 

Die vermoë in net 
die dooies te 
kommunikeer 

 
 
SLAWERNY 
 
Alle afgodery lei tot slawerny, net in verskillende vorms.  Satan vereis aanbidding 
in die fisiese.  Dit lei tot sekere vruge en die manifestasie van sekere vloeke. 
 

1. Die gees word gevange gehou in hel en dood in Adam tot 
weergeboorte (babas behoort aan Jesus totdat hulle self 
verantwoordelikheid kan neem). 

2. Die siel (verstand, wil en emosies) is beset. 
3. Die liggaam (gesondheid) word ook aangeval. 

 
BEDIENINGSMETODE 

 
KONINKRYK VAN LIG    KONINKRYK VAN DUISTERNIS 
 
1.  Belydenis van sondes 
 
 
 

 
1.  Verwerp alle “seën, gawes, 
vermoëns, range, roepinge, 
(ook familiêre geeste). 

 
2.  Aanvaarding van vergifnis 
 
 
 
 
 

 
2.  Werk tak vir tak deur: 
 
      -    Bely, dan verwerp en 
           verloën enige betrokkenheid. 

- Kanselleer enige vrug / effek op jou 
lewe   en vra die Here om al die 
herinneringe daaraan te verwyder 

- Verwyder alles wat teen jou getuig 
- Beveel elke bose gees om te gaan in   

Jesus Naam 
3.  Vra die Here om die vloek 
te verbreek 
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SKEPPER VAN AFGODE 

MEESTER 

SLAAF 

 
GOD DIE VADER VOORWAARDES VAN 

EIENAARSKAP 
“As jy wil, kan jy My aanbid” 
 
KEUSE 

1. Aanbidding 
2. Funksie 

“Ek wil aanbid word” 
 
GEEN KEUSE, GEEN VRYE WIL 

1. Funksie           Gebaseer 
op 
Prestasie 

2.  Aanbidding      kompetisie,  
                             jaloesie, 
ens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kultuur van die persoon bepaal altyd die vorm van afgods aanbidding. 
 
By weergeboorte word slegs die gees nuutgemaak deur die onverwelklike saad.  (1 
Pet. 1:23). 
 
Die siel moet gered word deur die aflegging van alle onreinheid en boosheid, en die 
ingeplante Woord moet met nederigheid ontvang word.  (Jak. 1:21). 
 

Juk – gevolg van afgodery 
Getuig tot goddelose erfenis 
 

Baie dom 
 
Het nooit sy 
begeertes verander 
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Nadat alle “takke” van die okkulte, verwerping, hoogmoed, rebellie, bitterheid, haat, 
ens. afgesny is, kan nuwe takke ontwortel word deur ... 
 

1. Kansellasie van die effek van die aanbidding van afgode;  vrug 
hiervan sal vrees, veroordeling, depressie, ens. wees. 

2. Vervloek die boom, vrug en saad wat in die persoon se lewe 
geproduseer is. 

3. Beveel die familieboom om te val en vra God om dit te verteer met 
Sy vuur (Luk. 3:8,9) 

4. Beveel alle afgode wat in die familie aanbid is om te val en vra God 
om hulle met Sy vuur te verteer;  ook dat alle getuies teen die 
persoon vernietig sal word (dade van aanbidding). 

5. Verbreek enige skakels / verslawings (kettings) met afgode. 
6. Stap weg van vreemde altare waar daar aanbid is. 
7. Vernietig die juk van slawerny (Gal. 5:1) 

[Indien die lyn van erfenis baie sterk is, sny die persoon los van 
territoriale geeste ook] 

           NOU IS JY NAKEND EN WEES – VADERLOOS. 
8. Gaan terug na die plek van bevrugting en verwyder alle 

begaafdhede, range, roepinge, siektes en enige demone oorgedra 
deur die bloedlyn.  Vernietig alle verlede, hede en toekomstige 
planne van satan vir die persoon.  Sny alle sielsbande met die 
persoon se moeder en vader se bloedlyne. 

 
Indien die persoon enige okkulte roeping geweier het, verwyder  
die oordeel van satan van daardie persoon. 

 
GEBRUIK DIE SLEUTELS VAN DIE KONINKRYK (SLEUTELS VAN DAWID) 
 

• Ontsluit die siel en die liggaam uit die plek van gevangeneskap in 
die gees.  Ps.  105:18) 

• Bid vir fisiese genesing indien nodig 
 
Vra nou Vader God om die persoon te herbore en om Sy plan in die persoon se lewe 
te vestig.  Herstel die Goddelike salwing en roeping / bediening. 
 
Vra God om die persoon in te ent in die Ware Wynstok, Jesus Christus. 
 
Vra vir die Gees van Aanneming deur wie ons roep Abba Vader!  [Die persoon moet 
God erken as sy/haar Vader om waarlik die Gees te kan ontvang.  (Rom. 8:15)] 
 
AREAS WAT AANGESPREEK MOET WORD 
 
1.  OKKULTE WORTEL EN GODDELOSE RAAD 
 
 “Deelname aan die duiwel se tafel” 
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2.  GEHEIME ORGANISASIES 
 

• Ede gesweer by vreemde altare moet verloën word (kan 
manifesteer as verskeie siektes, bv. allergieë, egskeidings, 
miskrame, aaklige sterftes, ens., ook vloeke op finansies).  Gees 
van die dood. 

 
• Verbonde en/of bloedverbonde – sny sielsbande (miskien alliansie 

gesweer tot ‘n organisasie, persoon, politieke party, ens. bv. Hitler, 
SS lid, ens.) 

 
• Kanselleer alle rituele uitgevoer. 

 
• Kanselleer alle getuies teen die persoon (name in boeke / obelisks), 

sowel as alle getuies teenwoordig by die ritueel.  Sny sielsbande. 
 

• Vals getuie (Sag. 5:1-4) 
 
3.  BLOEDVERGIETING (Molech) 
 

• Oorloë 
• Moord 
• Selfmoord 
• Aborsie 
• Geweld, woede, onmin, gevegte 
• Haat, rebellie, bitterheid, jaloesie, afguns 
• Onredelike behandeling 
• Wreedheid (kinders, vrou, Jode, swartmense, ens.) 
• Bloedoffers 
• Onregverdige oordele (kinders, blind, hulpelose – Deut. 27:26) 
• Weerwraak, wraak, plundering (Vernietiging van ander se 

besittings) 
• Verbreking van beloftes 

 
4.  FINANSIES EN BESITTINGS (Baal) 
 

• Diefstal en bedrog 
• Tiendes en offerandes (Mal. 1:14;  Mal. 3:8-10) 
• Oneerlike wins 
• Gierigheid 
• Liefde vir geld (prospekteer, dobbel, ens) 
• Lieg en bedrieg 
• Omkopery 
• Verskuif bakens 
• Konflik oor erfenis 
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5.  GODSDIENS 
 

• Bygelowe (Folklore) 
• Aanbid kerk i.p.v. vir God en eer mense 
• Tradisie 
• Rituele (aansteek van kerse, wierook, ens.) 
• Vertrou op die vlees (Jer. 17:5-6) 
• Afgodstempels 
• Oordeel (Betaal vir sondes) 

 
6.  SEKSUELE ONREINHEID 
 

• Wellus en perversiteit 
• Bloedskande en verkragting 
• Kinders gebore uit ‘n bloedskande verhouding (Deut. 23:2) 
• Immoraliteit 
• Ontrouheid in die huwelik 
• Voorhuwelikse seks 
• Seks met diere 
• Homoseksualiteit 
• Seks met demone (kan in drome voorkom) 
• Seks met kinders 
• Pornografie 
• Ontkleedanse 
• Bloufilms (Pornografiese rekenaarmateriaal) 
• Versoeking / verleiding (besoedel) 
• Seksuele plesier deur geweld 
• Masturbasie 

 
7.  VERSLAWING 
 

• Alkohol 
• Pille 
• Dwelms 
• Sigarette 
• Masturbasie 
• Dobbel 
• Vraatsug 
• Bulimie / Anoreksia 
• Pornografie 
• Swaar musiek 
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8.  ANDER 
 

• Om valslik te sweer (hofsake, versekerings eise, ens.) 
• Vervolging 
• Verraad                                Veroorsaak isolasie, 
• Verbanning / onterwing         verlatenheid, eensaamheid 
• Vuil taal, vloekery 
• Laster die Heilige Gees / die Bybel / die Here 
• Vloek die Here – Bedroef die Heilige Gees 
• Verwerp God se stem – Sy roeping op jou lewe 
• Oosterse godsdienste – homeopatie (okkultiese bron van krag), 

akupunktuur (okkultiese bron van krag), ens.  (Kontrakte met die 
Ooste – Karate, Judo, ens.) 

• Voedsel geoffer aan afgode, bv. Hindoe troues 
• Ontering van ouers (Spr. 20:20;  Efes. 6:2,3) 
• Egskeidings 

 
Laat die Heilige Gees toe om jou te wys watter dinge herhaaldelik gebeur het in jou 
familie.  Was dit sonde, vroeë sterftes, egskeidings, siektes, misbruik (emosioneel, 
seksueel, ens.), miskrame, kinderloosheid, ens. 
 
Na belydenis plaasgevind het, verbreek die vloeke in die Naam van Jesus en sny 
alle siektes, ens. af. 
 
 
 

 


