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Voorwoord
Hierdie gebede is opgestel soos sekere aspekte vir ons persoonlik  duidelik 
geword het in die Woord van GOD en uit ondervinding wat ons opgedoen het 
in die beradingskamer.

Ons wil geensins hiermee diskrimineer teen enige persone, organisasies en/
of politieke partye nie en ons vra ook dat U hierdie boek  uit hierdie hoek sal 
benader.

Wat beteken dit om iets te verloën?

Dit beteken om persoonlike verantwoordelikheid te neem oor iets  uit jou 
verlede en om self hierdie saak aan te spreek en te verwerp. Jy sal nodig hê 
om die wortel van die saak te gaan navors en dit by sy oorsprong te gaan 
vernietig en af te sny. Jy weier om enige verdere erkenning daaraan te gee. 
Deur die oorwinning wat Y’shua1 (Jesus) aan die kruis behaal het, kan ek in 
Sy Naam en deur die Krag van Sy Bloed weier dat enige vloek verdere effek 
op my lewe het. Die vloek word deur Y’shua (Jesus) se Bloed letterlik 
gekanselleer.

Sy Woord sê:

Spreuke'28:13!“Hy!wat!sy!oortredinge!bedek,!sal!nie!voorspoedig!wees!nie;!maar!hy!wat!dit!
bely!en!laat!staan,!sal!barmhar9gheid!vind.”

Ons het gesien hoedat mense bevry word van afgodery en demoniese 
verbonde waarvan hulle selfs onbewus was, nadat hulle dit bely het en om 
vergifnis  gevra het en weggedraai het daarvan. Ons ervaar hierdie afgodery 
en demoniese verbonde as ‘n aanval teen die Liggaam van Christus.

1!Y'shua!(Hebreeus)!is!Jesus!se!regte!naam!wat!beteken!"REDDING":!wat!
beteken:!bevryding,!redding,!veiligheid,!welsyn.!!Ons!het!geen!probleem!met!
die!naam!"Jesus"!nie!:!dit!is!bloot!die!Griekse!transliterasie!van!"Y'shua".!Jesus!
is!die!naam!waarmee!die!meeste!van!ons!groot!geword!het.!Onthou!tog!dat!
Y'shua!was!'n!Jood!van!die!Stam!van!Judah,!nie!'n!Griek!nie.!Dit!gaan!min!of!
meer!so!...!wanneer!jy!iemand!se!regte!naam!ken!dan!wil!jy!dit!gebruik,!
daarom!gebruik!ons!Y'shua!in!plaas!van!Jesus.!Nog!'n!baie!sterk!rede!om!
Y'shua!te!gebruik!is!dat!elke!keer!wat!jy!Sy!Naam!sê,!proklameer!jy!die!woord!
"REDDING".!Jy!sal!ook!oplet!dat!in!sekere!plekke!gebruik!ons!die!regte!Naam!
van!die!VADER,!YHVH.!Die!Naam!word!opgemaak!deur!die!Hebreeuse!
leNers,!Yod:Hey:Vav:Hey,!en!word!algemeen!uitgespreek!as!"Yahweh"!of!
"Jehovah".!Ons!herhaal!deur!te!sê!ons!het!gekies!om!hierdie!Naam!te!gebruik!
omdat!YHVH!is!die!VADER!se!regte!Naam.



2'Kor.4:2!“Maar!ons! het! van!die! heimlike! dinge!wat!skandelik! is,!afstand!gedoen,!en!ons!
wandel!nie! in!lis9gheid!of! vervals!die!Woord!van!GOD!nie;!maar!deur!die!waarheid!aan!die!
lig!te!bring,!beveel!ons!ons!by!elke!menslike!gewete!voor!GOD!aan.”

Y’shua (Jesus) roep ons om aktief te soek na vryheid en heling — ten spyte 
van ons gebrokenheid.

GOD se WOORD belowe ons:

Jes:'54:17!“Elke!wapen!wat!teen!jou!gesmee!word,!sal!niks!uitrig!nie;!elke! tong!wat!teen!jou!
opstaan!in!die! gereg,!sal! jy!weerlê.!Dit!is! die! erfdeel!van!die! knegte! van!die!Here!en!hulle!
gereg9gheid!wat!uit!My!is,!spreek!die!Here.”

Riglyne om die afseelgebede te gebruik ...
Jakobus lig dit vir ons uit dat daar twee stappe is  om van binding bevry te 
word:

Jak'4:7!“Onderwerp!julle!dan!aan!GOD;!weerstaan!die!duiwel,!en!hy!sal!van!julle!wegvlug.”

Hierdie twee stappe behels:

1. Belydenis van jou betrokkenheid (al was dit onaktief).

Dit is  verkieslik dat daar twee getuies, waarvan die een ‘n opgeleide berader 
moet wees, teenwoordig is wanneer hierdie gebede gedoen word. Die getuies 
staan saam en getuig saam met die persoon wat bevryding wil ontvang. 
Hierdie gebede is ook proklamasies en ons wil jou aanmoedig om dit openlik 
en in geloof te doen, onder die beskerming van die Bloed van Y’shua (Jesus).

Jak:'5:16!“Bely!mekaar! julle!misdade!en!bid!vir!mekaar,! sodat! julle! gesond!kan!word.!Die!
vurige!gebed!van!‘n!regverdige!het!groot!krag.”

Jy het nou net die eerste gedeelte van die gebede gehanteer. Die volgende is 
van kardinale belang en dit is  waarom dit so belangrik is dat ‘n opgeleide 
berader teenwoordig is.

2. Oorlogvoering ... staan op teen die vyand.

Soos  wat die Heilige Gees dan tydens die gebede sekere waarhede uitlig, 
tree die berader nou saam met die betrokke persoon op en begin met 
geestelike oorlogvoering — vandaar ons gevoel dat dit belangrik is  dat daar ‘n 
opgeleide berader betrokke moet wees.



Met die skryf van die gebede het ons sekere belangrike woorde uitgelig, soos 
die betrokkenheid van die magte van die duisternis — dit is baie belangrik dat 
dit spesifiek gehanteer moet word.

Hierdie magte word tereggewys, uit die bloedlyn verwyder en na die Voete 
van Y’shua (Jesus) gestuur. Onhou om die persoon los te sny van 
mensgemaakte wette en van instellings en betrokke organisasies.

Onthou, hierdie gebede is slegs riglyne. As daar konsepte of afdelings is wat 
die Heilige Gees vir jou uitlig wanneer jy bid, wil ons jou aanmoedig om die 
Heilige Gees te vra om jou te lei vir die deurbraak.

Onthou HY is ons Volmaakte Leermeester en Berader.

Ps:' 110:1 !“Die!Here! het!tot!my!Here! gespreek:! Sit!aan!my!Regterhand,!totdat!Ek!u!vyande!
maak!‘n!Voetbank!vir!U!Voete.”

Hebr:'1:13!“En!aan!waMer!van!die!engele!het!Hy!ooit!gese:!Sit!aan!My!Regterhand!totdat!Ek!
u!vyande!gemaak!het!‘n!Voetbank!van!U!Voete?”

Hebr.10:13! “Maar! Hy…wag! nou! verder! totdat! sy! vyande! gemaak! is! ‘n! Voetbank! van! Sy!
Voete.”

3. Restourasie met die Koninkryk van GOD.

Ten slotte en uiters  belangrik moet die persoon aangemoedig word om hom/
haar aan die Wet van die Messias te verbind en daaraan gehoorsaam te 
lewe.

Galásiërs'3:10!“Want!almal!wat!uit!die!werke!van!die!wet!is,!is!onder!die!vloek;!want!daar!is!
geskrywe:!Vervloek!is!elkeen!wat!nie!bly!in!alles!wat!geskryf!is!in!die!boek!van!die!wet!om!dit!
te!doen!nie.”

Ons sluit af deur U te  seën met GOD se Woorde:

Mag Hy jou SKILD,  jou  LIG,  jou  VREDE (shalom) wees.  Mag Hy jou in 
alles oorwinning gee, en mag jy sy weë ken en SH’MA2 (luister en doen)!

Sy seën oor jou toegebid!

2!Vir!verdere!studie!raadpleeg!die!ar/kel!“Sh’ma'—'A'Heraic'Concept'
That'Everyone'Can'Embrace”!deur!Willieam!G!Bullock,!sr.!Beskikbaar!op!
die!webwerf.



Verklaring3 van vertroue
in GOD se Beskerming ...

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

MaPhew' 5:43R45! “43!Julle! het!gehoor!dat!daar!gesê! is:! Jy!moet! jou! naaste! lieSê! en! jou!

vyand!moet!jy!haat.!44!Maar!Ek!sê!vir!julle:!Julle!moet!jul!vyande!lieSê;!seën!die!wat!vir!julle!

vervloek,!doen!goed!aan!die!wat!vir!julle!haat,!en!bid!vir!die!wat!julle!beledig!en!julle!vervolg;!

45!Sodat!julle! kinders! kan!word!van! julle! Vader!wat! in!die!hemele! is;!want!Hy! laat!sy!son!

opgaan!oor!slegtes!en!goeies,!en!Hy!laat!reën!op!regverdiges!en!onregverdiges.”

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

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

GalaTans' 3:13R14!“13!Christus! het!ons!losgekoop!van!die!vloek!van!die!wet!deur!vir!ons! 'n!
vloek!te!word!—!want!daar!is!geskrywe:!Vervloek!is!elkeen!wat!aan!'n!hout!hang!—!sodat!die!

seën!van!Abraham!na!die!heidene! kan!kom!in!Christus! Jesus,!en!dat!ons! die!belo[e! van!die!

Gees!deur!die!geloof!kan!ontvang.”

AMEN!

3!Original!English!version!wri@en!by!Derek!and!Ruth!Prince
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1.  VRYMESSELARY 
 

INLEIDING 
 
Vrymesselary en Broederbond wortels mag die effek hê van: 
 

• Geestelike verwarring onder leierskap 
• Verdeeldheid tussen geestelike leiers en ouderlinge 
• Die “Lewis” vloek: Affekteer die 

werk/finansies/huwelik/gesondheid/statuur en posisie van die 
“eersgebore” manlike lid. 

• Siekte of verbrokkeling van huwelike onder Christen leiers en 
hul gesinne. 

• Die “dood” van kerke in vernuwing. 
• Vertraagde evangelisasie in die kerk – versmoor uitreik – 

gemeenskap – visie – verhouding. 
• ‘n Traagheid by die kerk om ‘n vars visie en bediening binne te 

gaan (behou “tradisie”). 
• Besighede toon ‘n gebrek aan groei en finale deurbrake tussen 

Christen werkgewers. 
• Begunstiging van sekere lede van wetlike-, geregtelike-, polisie-

, argiteks-professies. 
• ‘n Poging om godsdienstige en filosofiese denke te kombineer. 
• ‘n Vrymesselaars-gefundeerde gemeenskap wat hul afstand 

hou met die kerk maar vatbaar is vir kultusse. 
• Sikliese probleme wat terugkeer na individue, families, skole, 

besighede, kerke, regering en politiek. 
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1. ‘N LYS VAN VLOEKE OP FAMILIES 
 
 CHRONIESE FINANSIëLE VLOEKE 
 

Die eerste simptoom van ‘n finansiële vloek is duidelik indien daar 
‘n geskiedenis van skuld, bankrotskappe, armoede en gebrek aan 
wins in die familie is.  Maak nie saak wat die persoon skynbaar 
doen nie, niks kry hulle sover om finansieël op die been te kom 
nie.  Hulle kan nie werk kry of dit behou nie, daar is afgedankings, 
onvermoë om winsgewende werk te vestig (veral waar daar geen 
logiese verduideliking of antwoord daarvoor bestaan nie).  Geen 
verligting van “onverwagte” rekeninge, ongelukke wat nog meer 
mediese onkoste meebring, fisiese verlies van geld deur 
nalatigheid, diefstal, roof, roofaanvalle, hoë rentekoerse, motor-
probleme en/of meganiese onklaarheid. 
 
Dit lyk of iemand finansieël die mas opkom, wanneer iets skielik 
gebeur en hom weer heeltemal teruggooi.  Dit is ook van 
toepassing wanneer iemand ‘n groot som geld verdien.  Vir 
sommige is daar geen logiese verduideliking waarom hulle nie 
finansieël verder kom nie; wanbesteding van geld, geskiedenis 
van welvaart in die familie, besigheids-mislukkings, ens.  Die gees 
van armoede en vernietiging werk deur hierdie faktore en 
verarming, behoefte, swak skulde en vernietiging is ‘n gevolglike 
vloek. 
Spreuke 10:15   
…Die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. 
 
Haggai 1:6 
… julle het baie gesaai, maar min ingebring;  julle het geëet, maar 
nie tot versadiging nie;  julle het gedrink, maar nie genoeg gekry 
nie;  julle het jul geklee, maar nie warm geword nie;  en wie hom 
vir loon verhuur, verhuur hom om dit in ‘n stukkende beurs te 
steek. 
 
Met ander woorde, jou inkomste lyk asof dit blykbaar verdwyn, 
asof dit in sakke vol gate geplaas word … klink dit bekend? 
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 Chroniese Siekte en Kwale 
 

“Chronies” beteken bloot ‘hou lank aan’, of van gereelde 
voorkoms, gedurige irritasie, verswakking of plaery.  Die tekens 
van hierdie vloek sluit ook ‘n siekte in wat vanaf jou kinderdae 
gedurig aanhou dwarsdeur jou lewe.  Siektes of kwale waarvoor 
medisyne nie eintlik help nie – siektes wat lyk of dit nie eintlik 
reageer op medikasie of behandeling nie.  Dit sluit in simptome 
wat lyk of dit nie reageer op gebed nie, en ‘n geskiedenis of 
sekere siektes in die familie wat hoë bloeddruk, diabetes, kanker, 
sekelsel anemie, beensiektes, bloed- en asemhalings siektes 
insluit.  Deut. 28:21: ‘….. Die “pes” wat kleef.’ 
 
‘n Pes is ‘n aansteeklike of ‘n infektiewe kwaal, of siekte wat 
afbrekend, nadelig of noodlottig is.  Die Nuwe Bybel stel dit so:  
“Die Here stuur die pes om jou te agtervolg”.  Om te “agtervolg” 
beteken om dikwels te besoek, met reëlmaat op te daag, om 
gedurig herhaal te word; om in die omtrek te bly, te huiwer en om 
aan te hou.  Enige siekte wat ons besoek a.g.v. ‘n vloek, houvas, 
dit lyk asof mens nie daarvan ontslae kan raak nie, of dit “kleef en 
hou vas”.  Om te kleef beteken om vas te sit aan, om vas te heg of 
stewig en naby vas te klou. 
 

 Chroniese Vroue Probleme 
 

Nog ‘n algemene huishoudelike teken van ‘n vloek is dikwels en 
eenvoudig die aanwesigheid van vroueprobleme wat menige 
vorms kan aanneem.  Een vorm is onvrugbaarheid en enige 
gebrek aan produktiwiteit.  Toe die Here die man en die vrou 
geseën het, het Hy gesê, “Wees vrugbaar en vermeerder”.  
Vrugbaarheid en vermeerdering was nog altyd tekens van 
seëninge, en ‘n gebrek aan kinders is die teken van ‘n vloek.  Dan 
is daar ook nog “miskrame”.  Vroue wat herhaaldelik miskrame 
het (nadat die swangerskap bevestig is), kan ook nog ‘n 
sekondêre vloek (gees) van hartseer, terneergedruktheid of 
depressie aanneem.   
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Volgens die Woord van die Here in Hosea 9:14, is afgodery een 
van die primêre oorsake van miskrame.  Hierdie tipes vroulike 
probleme kan ook insluit erge krampe, PMS, erge pyn gedurende 
hul maandstonde, gewasse en groeisels in die buik en 
baarmoeder, bv. histerektomie.  Fallopiaanse buisinfeksies, en/of 
swak funksionerende eierstokke is algemeen, veral in 
vrymesselary-georiënteerde families.  Vloeke van siektes opereer 
in hierdie areas a.g.v. afgodery. 
 

 Geneigdheid tot Ongelukke 
 

Deur bloot geneig te wees tot ongelukke, is ‘n vloek op sigself.  
Die woord neig beteken om ‘n tendens of ‘n strekking daartoe te 
hê.  Wanneer iemand betrokke is in ‘n ongeluk, beteken dit nie hy 
of sy is onder ‘n vloek nie, aangesien “geneigdheid” tot ongelukke 
sekerlik iets heeltemal anders beteken.  Indien ongelukke egter 
gereeld en/of gedurig gebeur met een persoon, is die kans dat hy 
of sy onder ‘n vloek is, baie goed.  Ander sulke ongelukke kan 
insluit om gedurig te val, in die oog gesteek te word, aan kos te 
stik, deur honde of ander diere gebyt te word, beseer te word by 
die werk, per ongeluk raakgeskiet te word (hierdie een kom baie 
voor), per ongeluk jouself raak te sny, per ongeluk gif in te neem, 
per ongeluk jouself te brand, in deure of vensters vas te loop of 
selfs van ‘n sypaadjie af te loop en ‘n enkel te breek (dinge wat 
werklik dom klink!).  Wanneer ‘n persoon onderworpe is aan ‘n 
geskiedenis van ongelukke wat skynbaar onverklaarbaar is, is dit 
moontlik dat dit ‘n vloek in werking is;  soek dus bevryding om 
hierdie aanhoudende siklus te verbreek. 
 

 Huweliksprobleme 
 

Spreuke 3:33 
Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar Hy 
seën die woning van die regverdiges. 
 
Die huishouding is een van die mees geraakte teikens van almal, 
omdat die fondament van die huishouding bepaal word deur die 
sterkte van die huweliks-eenheid.   
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Die Here noem dit dikwels dat waar twee saamkom in enigiets – is 
daar krag (dit is een van die definitiewe redes hoekom sataniste 
veral, vas en bid teen Christen huwelike en ook bid ook vir die 
verbrokkeling van huisgesinne).  Huweliksprobleme kan so 
eenvoudig wees soos gedurige argumente, stryery of twis, en 
hierdie probleme se oorsprong kan maklik nagespeur word in die 
voorgeslag (hul ouers het aan dieselfde dinge/vloeke gely).  Dit 
kom algemeen voor dat mense met ernstige huweliksprobleme se 
ouers of grootouers geskei is of betrokke was in veelvoudige 
huwelike.  Waar daar chroniese argumente, egskeiding of 
verwydering bestaan, is dit ‘n aanduiding van ‘n vloek wat moet 
verbreek word, anders sal dit oorgedra word na die volgende 
huwelik of die volgende geslag. 
 

 Voortydige Sterfte 
 

Prediker 7:17 
Wees nie alte goddeloos, en wees nie dwaas nie:  waarom sou jy 
sterwe voor jou tyd? 
 
Teenstrydig met die algemene opvatting, sterf mense dikwels voor 
hul bepaalde tyd.  Die Skrif bevestig dat ons sal sterf (voor ons 
bepaalde tyd) a.g.v. ons boosheid en/of dwaasheid van sonde.  
Goddeloosheid in die familie sal dikwels ‘n deur oopmaak vir die 
vloek van die dood of vernietiging en hierdie vloek beweeg vinnig 
– dit bied geen waarskuwing nie. 
 
Spreuke 2:22 
…maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues 
sal daaruit weggeruk word. 
 
Ps. 37:28 
… maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. 
 
Voortydige sterftes in ‘n familie kan voorkom in die vorm van 
selfmoord, verdrinking, motorongelukke, vuur, vloede, 
hartaanvalle, beroertes, kanker of enigiets wat fisies ongewoon is. 
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 Verstandelike Probleme 
 

Deut. 28:28 
Die Here sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en 
sinsverwarring. 
 
Ons moet nooit verstandelike probleme afmaak asof dat dit nie 
vloeke is nie – selfs die sekulêre gemeenskap is oortuig en 
aanvaar dat verstandelike probleme geneties oorerflik is. 
 
 

2. VERLOëNINGSGEBED VIR BEVRYDING VAN 
VRYMESSELAARS EN HUL NAGESLAG 

 
Indien u eens ‘n Vrymesselaar was of ‘n afstammeling van ‘n 
Vrymesselaar, beveel ons aan dat u met u hele hart deur die 
volgende gebed werk.  Moenie soos die Vrymesselaars wees wat 
hul verpligtinge en ede stukkie vir stukkie ontvang het sonder 
vooraf kennis van die vereistes nie.  Lees dit asseblief eers deur 
sodat u weet wat hier aangaan.  Dit is die beste om dit hardop 
deur te bid saam met ‘n Christen getuie of berader teenwoordig.  
Ons stel voor dat u ‘n klein pouse instel na elke paragraaf, ten 
einde die Heilige Gees toe te laat om enige bykomende sake uit 
te wys wat ook dalk aandag vereis. 
 
Vader God, Skepper van hemel en aarde, ek kom na U in die Naam 
van Jesus Christus, U Seun.  Ek kom as ‘n sondaar wat vergifnis 
soek, asook reiniging van alle sondes gepleeg teenoor U en ander 
wat na U beeld geskape is.  Ek eer my aardse vader en moeder en al 
my voorgeslagte van vlees en bloed, en van die gees van aanneming 
en peetouers, maar ek draai my rug op, en verloën al hul sondes.  Ek 
vergewe al my voorgeslagte vir die nagevolge van hul sondes op my 
en my kinders.  Ek bely en verloën al my eie sondes.  Ek verloën en 
verwerp satan en elke geestelike mag van hom wat my en my gesin 
nog beïnvloed. 
 
Ek verloën en versaak alle betrokkenheid in Vrymesselary of enige 
ander losie of gilde van my voorgeslagte en myself.  Ek verloën 
heksery, die prinsgees agter Vrymesselary en Baphomet, die gees 
van die Antichris en die vloek van die Luciferiese doktrine.   



 11

Ek verloën die afgodery, lastering, geheimhouding en misleiding 
van Vrymesselary op elke vlak.  Ek verloën spesifiek die 
onsekerheid, liefde vir posisie en mag, liefde vir geld, gierigheid,  
hebsug en hoogmoed wat alles dinge is wat my voorgeslagte in 
Vrymesselary kon ingelei het.  Ek verloën alle vrese wat hulle in 
Vrymesselary gehou het, veral die vrese vir dood, vrese vir mense 
en vrese vir vertroue, in die Naam van Jesus Christus. 
 
Ek verloën elke posisie gehou in die losie deur enige van my 
voorgeslagte, insluitende “Tyier”, “Meester”, “Aanbiddelike 
Meester” of enige ander.  Ek verloën die waarskynlikheid dat 
enigiemand “Meester” genoem is (omdat Jesus Christus my enigste 
Meester en Here is, en Hy verbied dit dat enigiemand anders daardie 
titel het).  Ek verloën die verstrikking van ander in Vrymesselary in, 
asook die gadeslaan van ander se hulpeloosheid gedurende rituele.  
Ek verloën die nagevolge van Vrymesselary wat op my oorgeplaas is 
deur enige vroulike voorgeslag wie onbetroubaar en verwerp 
gevoel het deur haar man toe hy by enige losie aangesluit en 
bygewoon, en geweier het om haar van sy geheime aktiwiteite te 
vertel. 
 
2.1  Eerste Graad 
 
Vader, in die Naam van Jesus, bely ek namens my voorgeslagte dat hulle 
die drumpel betree het tot die geestelike realm van Vrymesselary, en die 
valse leer van Jakob bestyg het soos gevind word in die 
Vrymesselaarsorde. 
 
Ek bely en verloën elke aantreklike aanbod/dryfveer wat my voorvaders 
aangespoor het om die Weste te verlaat en voort te gaan na die 
Vrymesselaars Ooste in hul soeke na Vrymesselaars illuminasies. 
 
Ek bely en verloën die Vrymesselaars verpligting om ‘n meester te vind wat 
alle instruksies gee.  Ek verklaar dat Jesus Christus van Nasaret my enigste 
Meester, Heer en Redder is. 
 



 12

Ek bely namens my voorvaders dat daar ‘n deur oopgemaak is vir die gees 
van Vrymesselary en dat dit toegelaat is om ons familielede se lewens binne 
te kom deur die Vrymesselaarspoort van hul losie (en/of van hul harte) en 
dat hulle die Vrymesselaarsgees aangeneem het as ‘n valse/vervanging 
van die Heilige Gees. 
 
Ek bely en verloën die aanvaarding dat die Vrymesselaarstempel my 
Vrymesselaars moeder se baarmoeder is.  Ek verwerp hierdie aanname, 
in Jesus Naam en verklaar dat elke aktiewe en/of passiewe vloek 
geassosieer met enige vroulike godheid, d.i., Geloof, Hoop, 
Liefdadigheid, Geregtigheid en Wysheid, insluitende die Koningin van die 
Hemele, Jesebel, “die duister majesteit”, verbreek is in die Naam van Jesus 
Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën en vernietig al die Vrymesselaarsinvloede en vloeke geassosieer 
met die Vrymesselaars Genitiewe Beginsel en met manlike en/of vroulike 
wellustige produktiewe magte, in die Almagtige Naam van Jesus. 
 
In die Naam van Jesus verbreek ek elke vloek geassosieer met geestelike 
blindheid en/of -doofheid, beide oor my familie en myself, wat ly a.g.v. 
hierdie geestelike rowery. 
 
Ek verloën en verbreek elke gevolglike vloek en elke “deur die vuur stap 
seremonie” of uitvoering deur my voorvaders of myself wat hierdie 
broederskap van die mens binne gegaan het – en die doktrines van die 
antieke illuministe gepraktiseer het, in die Naam van Jesus Christus van 
Nasaret. 
 
Ek verloën die geloof in die onwaarheid dat die tempel regverdig is of heilige 
grond is.  Ek verklaar dat die losie nie ‘n heilige plek is nie, maar onheilig, en 
ek verklaar dat, volgens Efes. 6:15, ek skoene aan my voete het vir die 
bereidheid vir die evangelie van vrede. 
 
Ek verloën en verbreek elke geestelike effek van die “Blazing Star”, die 
uitgekerfde randwerk / Vrymesselaars soomrand van die eerste graad 
tekenbord.  Ek sluit alle planetêre toegange/roetes, in Jesus Naam.  Ek 
kanselleer alle vorme van sonaanbidding, poorte na die son, ens. en verloën 
alle afhanklikheid van die geloof van/of binne die sterretekens. 
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Ek verloën en verbreek elke geestelike implikasie van die swart en wit 
blokkiesvloer/tapyt, bekend as die vloer van tweeledigheid, in Jesus 
Naam.  Ek verloën die Vrymesselaars verklaring wat sê dat Lucifer 
gelykstaande aan Adonai is (swart en wit vierkante). 
 
Ek verloën alle tweeledigheid en alle Vrymesselaars Yin en Yang 
seremonies, in Jesus Naam.  Ek verloën die valse boom van lewe en kennis 
van goed en kwaad. 
 
Ek verloën die gees van hoogmoed van die Vrymesselaarsorde. 
 
Ek verwerp die verklaring dat die Vrymesselaar se lewenswandel altyd 
regverdig is en ek verklaar dat  slegs ‘n hart gevul met die Heilige Gees ons 
sal toelaat om ons aksies en lewens te bestuur. 
 
Ek verwerp en verloën die dra van die wit lamswol voorskoot en verklaar 
dat nie dit of enige ander orde wat bestaan, bv. Die “Golden Fleece” of 
“Roman Eagle”, jou regverdig voor God kan maak nie.  Ek verklaar dat die 
Bloed van Jesus Christus alleen die weg is om ons regverdig voor God te 
maak.  Ek verloën die Vrymesselaarsvoorskoot as die Lam van God. 
 
Ek verwerp en verloën die Vrymesselaars Allerhoogste Goewerneur en 
die Roemryke Argitek van Hemel en Aarde as die ware universele 
vaderskap van God.  Ek verklaar dat Yahweh die Here God Almagtig is en 
dat Hy, Abba Vader, my alles is en die Ware Skepper van Hemel en Aarde 
is. 
 
Ek verloën die Vrymesselaarsverklaring wat impliseer dat die “Groot Losie 
daar bo” die verklaarde woning van die Vrymesselaar en sy familie sal word 
en dat sy redding bewerk word d.m.v. sommige Vrymesselaars se 
vooruitgang deur goeie werke met dade van geloof, genade en welsyn.  Ek 
verklaar dat redding ‘n vrye gawe van Jesus Christus is, nie van goeie werke 
sodat enige mens daarmee kan spog nie. 
 
Ek verloën en vernietig die Vrymesselaars pilare van wysheid, krag en 
skoonheid, in die Naam van Jesus Christus van Nasaret.  Ek verklaar Jer. 
43.13:  “En hy sal die klippilare van Bet Semes wat in Egipteland is, verbreek 
en die huise van die gode van Egipte met vuur verbrand.” 
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Ek verloën en verwerp die penis teken,  die tolwag en die geheime 
wagwoord Boas, tesame met die cornucopia (horing van oorvloed), ‘n 
lewende vloek van heksery.  Ek verloën en verwerp die horing van 
oorvloed en sy Druïdiese embleme  tesame met die towerstaf, in Jesus 
Naam. 
 
Ek verloën elke Vrymesselaars handskud en toegangsgreep van 
herkenning, sowel as elke simbool en embleem, in die Naam van Jesus.  Ek 
vernietig die verklaarde aanvaarding van beheer oor my familie en myself, 
in Jesus Naam. 
 
Ek verloën en vernietig die mag en die effek van alle Vrymesselaars 
verpligtinge, in die Almagtige Naam van Jesus Christus. 
 
Ek verloën en verbreek elke greep van Vrymesselary en elke binding 
daarvan deur die “Broederskap van die Mistieke Bond” (Brethren of the 
Mystic Tie), in die Naam van Jesus Christus. 
 
In die Naam van Jesus, verloën ek elke valse gawe en salwing en ek 
verwerp alle valse eenheid. 
 
Ek verloën enige aansprake van enige mensgemaakte Vrymesselaars-
werktuig wat oor my dade wil heers, dag of nag, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën die leuen dat die Woord van God bloot ‘n meubelstuk is.  Ek 
verklaar dit as die geïnspireerde, onfeilbare Woord van God. 
 
Ek verloën en verbreek die outoriteit van die vier tekenbord godhede, 
versteek as noord, suid, oos en wes, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke verbonde aan die Eerste of 
Toetredende Vakleerlingsgraad, veral hul effekte op die keel en tong.  Ek 
verloën die blinddoek en die  effekte daarvan op emosies en oë, 
insluitende alle verwarring, vrees vir die donker, vrees vir lig en vrees vir 
skielike geluide. 
 
Ek verloën die verblinding van geestelike waarheid, die duisternis van die 
siel, die valse verbeelding, neerbuigendheid en die gees van armoede, 
veroorsaak deur die ritueel van hierdie graad.   
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Ek verloën ook die wederregtelike toe-eiening van die huweliksverbond deur 
die verwydering van die trouring. 
 
Ek verloën die addergreep op die voorskoot en die gees van Python wat dit 
meegebring het om die geestelike lewe uit my te druk.  Ek verloën die 
antieke heidense lering uit Babilon en Egipte. 
 
Ek verloën die vermenging van waarheid en misleiding, die mitologie, 
fabrikasies en leuens wat geleer is as die waarheid, en die oneerlikheid deur 
leiers aangaande die ware begrip van die ritueel, en die lastering gedurende 
hierdie graad van Vrymesselary.  Ek verloën die aanbieding in elke kompas-
rigting, omdat die aarde aan die Here behoort, en al die volheid daarvan. 
 
Ek verloën die galgtou om die nek, die vrees vir verwurging asook elke 
gees wat asma, hooikoors, emfiseem en/of enige ander 
asemhalingsprobleem veroorsaak.  Ek verloën die kompaspunt, swaard 
of spies wat teen die bors gehou is, die vrees vir dood deur ‘n steekpyn 
en die vrees vir ‘n hartaanval in hierdie graad, sowel as die absolute 
geheimhouding wat vereis word d.m.v. ‘n eed van heksery en verseël is deur 
die Boekdeel van die Gewyde Wet te soen.  Ek verloën ook die kniel voor ‘n 
valse godheid, bekend as die Groot Argitek van die Heelal, en vra in 
nederigheid die Enigste Ware God om my vir hierdie afgodery te vergewe, in 
die Naam van Jesus Christus. 
 
Ek verloën die hoogmoed van ‘n bewese karakter en goeie posisie benodig 
voordat daar mag toegetree word tot Vrymesselary, en die gevolglike 
selfregverdiging dat ek goed genoeg is om voor God te staan sonder 
behoefte aan ‘n Verlosser. 
 
In die Naam van Jesus Christus bid ek nou vir die genesing van _________ 
(keel, stembande, neusholtes- en gange, sinus, bronchiale buise, ens.), vir 
genesing van die spraak area en die vrystelling van die Woord van God na 
my en deur my en my gesin. 
 
2.2 Tweede Graad (Fellow Craft Degree) Blou Losie 
 
In die Naam van Jesus Christus verloën ek die ede geneem en die vloeke 
betrokke in die Tweede of ‘Fellow Craft Graad’ van Vrymesselary, veral 
die vloeke op die hart en bors. 
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Ek verloën en verbreek die simboliek van betrokkenheid in agteruit of 
terugwerkende rituele en/of aantygings en verpligtinge wat “deurgaan” 
behels, in die Naam van Jesus Christus. 
 
Ek verloën en bely namens my voorgeslagte wat gekies het om rituele te 
ondergaan betreffende die gees van armoede deur “geleende” slaapklere 
en/of klede te dra.  Ek vernietig die vloek van armoede oor my familie en 
myself, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën die wagwoorde Shibboleth en Jachin, en verwerp elke 
spraakprobleem, in Jesus Naam.  Ek vernietig die Vrymesselaars 
doktrines van krag terwyl ek die trappe van die “kronkeltrap” ontbloot. 
 
Ek verloën elke verpligting en belofte wat aan die Tempelmeester gemaak 
is en verwerp sy outoriteit oor my familie en myself. 
 
Ek verloën en vernietig elke effek a.g.v. my linkerbors wat oopgeskeur is en 
my hart wat uitgepluk word en aan die voëls van die lug gegee word.  In die 
Naam van Jesus vernietig ek elke effek van die klou en die winkelhaak oor 
my hart. 
 
Ek verloën en bely elke ritueel gemoeid met die progressiewe 
Vrymesselaars-aanbevole verpligtinge en alle Noord-Oostelike en 
Suidoostelike rituele en enige verpligtinge tot morele/kulturele verval. 
 
Ek verloën die Vrymesselaars loodlyn en winkelhaak en verklaar dat dit 
valse reg verteenwoordig, asook valse deug.  Ek verklaar dat Jesus 
Christus die standaard is vir alle geregtigheid. 
 
Ek verloën en bely enige aanvaarding en/of aanhang van die vyfde 
wetenskap, hul doktrines en die Allegorie van die Alexandria Meetkunde 
met sy omvang en ekstensie tot A-lyn en A-soliede doktrines, en van die 
leringe van die Euclid.  Ek verklaar dat hulle geen bydrae lewer tot my 
regverdigheid voor God nie, ook nie op die lewens van my kinders nie, in 
Jesus Naam. 
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Ek verloën en bely elke geloof en aanvaarding van alle en elke planetêre of 
astrologiese, selfverhogende metodologie en tegniek wat ontwerp is om 
die verstand te oorvloei en oorspoel, ten einde ‘n goddelike platform te skep 
om simmetrie te bestudeer en om die Nuwe Era leerstellings oor heksery te 
volg.  Ek vernietig elke gevolglike vloek vanuit my lewe en die lewens van 
my familie, in Jesus Naam. 
 
Ek sny af alle emosionele hardheid, apatie, onverskilligheid, ongeloof en 
diep woede van my en my gesin.  In die Naam van Jesus Christus bid ek vir 
die genesing van _________________ (die bors/long/hart area) en ook vir 
die genesing van my emosies en vra dat U my sensitief sal maak vir U 
Heilige Gees. 
 
2.3 Derde Graad (Graad van Meester Vrymesselaar) 
 
In die Naam van Jesus Christus, verloën ek die ede geneem en die vloeke 
betrokke in die Derde of Meester Vrymesselaars Graad, veral die vloeke 
op die maag en baarmoeder area. 
 
Ek verloën en vernietig elke geestelike en verstandelike effek van die 
geheime woorde maha bone (mah-bah-bone), machaben (machbina) en 
alles wat dit beteken.  Ek verbreek enige gevolglike vloeke of “gewasse van 
kanker”, in Jesus Naam.  Ek verloën die antieke heidense lering en 
simboliek van die Derde Tekenbord, wat gebruik word in die ritueel. 
 
Ek verloën die Gees van die Dood van die houe teen die kop uitgevoer as 
‘n rituele moord, die vrees vir die dood, valse martelaarskap, vrees vir 
gewelddadige bende-aanval, aanranding of verkragting, en die 
hulpeloosheid van hierdie graad.  Ek verloën die neerval in die doodskis of 
draagbaar tydens die ritueel van moord.  Ek verloën die valse opwekking 
van hierdie graad, omdat slegs Jesus Christus die Opstanding en die Lewe 
is. 
 
Ek bely en verloën die praktyk van nekromansie (geestesbeswering) en 
ook enige betrokkenheid in rituele van die dood. 
Ek verloën ook die lasterlike soen van die Bybel tydens ‘n eed van heksery.  
Ek sny alle geeste van dood, heksery en misleiding nou af, in Jesus Naam. 
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Ek verloën en vernietig elke vloek van die rituele verpligting om my liggaam 
in die helfte te laat sny, en verdeel te word tussen die noorde en die suide, 
my ingewande tot as te laat verbrand in die middel en die as te versprei in 
die vier windrigtings. 
 
Ek verloën en vernietig elke vloek komende van rituele, gebede en 
verpligtinge met betrekking tot aanbidding in die Vrymesselaars se 
nagemaakte Tempel van koning Salomo.  Ek kanselleer alle aanbidding en 
verbreek die outoriteit wat aan satan gegee is oor my lewe en die lewens 
van my gesin, in Jesus Naam. Verder verklaar ek dat daar geen verhouding 
bestaan tussen hierdie tempel en die ware Tempel van die Lewende God 
nie. 
 
Ek verloën en weerstaan die geestelike krag van die wagwoord Tubalcain, 
en sny elke ongoddelike sielsband met hierdie doodsvloek los, in Jesus 
Naam.  Ek vernietig elke doodsvloek en voortydige dood oor my gesin en 
myself, in die Almagtige Naam van Jesus Christus. 
 
Ek verloën en verwerp elke familiêre gees wat betrek is deur die dade van 
geestesoproeping en spiritualisme en van die simboliese moord wat 
uitgevoer is op voorskrif en die verketterende ritueel van die 
“onuitspreekbare naam van god”.  Ek verloën en vernietig elke gevolglike 
rebellie en doelbewuste demoniese outoriteit, in die Naam van Jesus. 
 
Ek verloën en vernietig elke ritueel, aanklag en implikasie van die 
wagwoord Shibboleth, sowel as die vloek van die dood, in die Naam van 
Jesus.  Ek kanselleer en verklaar elke kontrak en proklamasie van die 
kronkeltrap ritueel kragteloos, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën en vernietig elke vloek van die rituele, verpligtinge en kontrakte 
van Hiram Abiff (plaasvervangende gees van opstanding en die 
Vrymesselaars Meester).  Ek verklaar Jesus Christus as die enigste Heer en 
Meester van my lewe. 
 
Ek verloën en vernietig elke vloek geassosieer met die “skedel en bene” 
rituele en sy aanklagte, sowel as elke doods-werktuig en geassosieerde 
verpligting in die broederskap. 
 
Ek verloën en verwerp die plaasvervangende doop, in Jesus Naam. 
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Ek verklaar die volgende:  Omdat ek ‘n soewereine wil het wat aan my 
gegee is deur God, my Skepper, kies ek om ‘n lid van die familie van slegs 
Yahweh,  God van Israel te wees.  Deur sy Seun Jesus Christus te aanvaar 
as my Redder, en omdat ek gereinig is van al my sonde deur die Bloed van 
Jesus, verklaar ek dat ek weergebore is in die Koninkryk van God en dat 
God my Vader is deur die verbond wat tot stand gekom het deur die Bloed 
van Jesus. 
 
Ek kies om my lidmaatskap van die familie van Vrymesselaars te verloën en 
te verwerp asook alle voorregte gekoppel daaraan en beloftes gemaak deur 
hierdie lidmaatskap, en verklaar dat deur in die water in te gaan met my 
Bybelse doop, ek op simboliese wyse die Vrymesselaarsfamilie se 
lidmaatskap neerlê namens myself en al die lede van my familie.  Ek neem 
ons aannemings-papiere terug vanuit die Vrymesselaarsfamilie en oorhandig 
dit aan Yahweh, God van Israel, om dit te vernietig met Sy vuur.  Ek neem 
elke eed wat ek gesweer het en elke verbond wat met die dood aangegaan 
is, en elke vloek gekoppel aan hierdie ede en verbonde, en spyker dit aan 
die kruis van Jesus Christus, volgens    Kol 2:14, om gekanselleer te word.  
Ek onthef die demone toegesê aan hierdie vloeke van hul poste, en maak 
alle getuies stil wat teen my getuig in die gees. 
 
Soos ek uit die water opkom, verklaar ek simbolies dat ek my lidmaatskap 
met die familie van Vrymesselary gekanselleer is, en dat ek in die familie van 
God ingebore is.   
 
Dat die verklaring van die simboliek van my in- en uitklim by die doodskis toe 
ek die Vrymesselaarfamilie binnegegaan het, geheel en al omgedraai is en 
dat die opstanding van my gees sal plaasvind in God se ewige Koninkryk 
deur die opstandingskrag van Jesus Christus. Ek verklaar dat ek en elke lid 
van my familie op alle wyses wettig losgesny is van die Vrymesselaars 
bloedlyn. 
 
Ek verloën en verwerp die ritualistiese greep van die klou van die leeu en 
sny my familie en myself los, in Jesus Naam. 
 
Ek sny my en my familie los van die vyf punte van “broederskap” en verklaar 
hulle as die vyf punte in die towerkuns.  Ek vernietig hierdie vyf punte in my 
en my familie se lewens, in Jesus Naam. 
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Ek verloën die outoriteit van die Tempelmeester en sy twee wagte wat 
teenwoordig was by die opstandings- of hergeboorte rituele, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën en vernietig elke mag van die magiese ritueel en van die 
“theratic sirkel ritueel” in die opstandingsritueel, in Jesus Naam.  Ek 
vernietig alle magiese sirkels rondom my familie en myself, in Jesus Naam. 
 
Ek bely dat ek die winkelhaak en kompas geplaas het beide oor en fisies 
op die Woord van God. 
 
Ek verloën en verwyder alle geestelike en rituele regalia vanuit my huis en 
my lewe, en ek vernietig die bokvel perkament, in Jesus Naam.  Ek 
verwyder en vernietig die plaasvervangende trouring van hierdie orde 
vanuit my lewe en die lewens van my familie en verklaar ‘n egskeiding, in 
Jesus Naam. 
 
Ek verloën en vernietig elke geestelike uitwerking van die Meester 
Vrymesselaars Sertifikaat, in Jesus Naam.  Vader, ek verbrand dit in die 
gees, in Jesus Naam, en vernietig alle getuienis en verklarings teen my en 
my familie, in Jesus Naam. 
 
Ek vernietig elke vloek van verlatenheid van die familie a.g.v. en 
veroorsaak deur die “Vrymesselaarsring van verlowing”, in Jesus Naam.   
 
Ek bind elke gees van egskeiding in my familie in Jesus Naam, en verbreek 
elke vloek van egskeiding, verwydering, isolasie, eensaamheid en 
troosteloosheid, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën een en elke geestelike implikasie van rituele Vrymesselaars 
lering wat impliseer dat die mensdom ten volle beset was deur wilde 
barbaarsheid, vryheid en wedersydse vrees vir en aanvallend teenoor 
mekaar;  wat hulself versteek het in bosse, woude, lêplekke, grotte van die 
aarde, armoedige skuilplekke en sombere afgesonderdheid totdat hulle 
gevind is deur ‘n “Grootmeester Meetkundige van die Heelal”, wie toe ‘n 
orde ingestel het oor alle chaos geheers het deur middel van 
“Vrymesselaars-grade van volmaaktheid”. 
 
Ek verloën die Vrymesselaars verklaring wat impliseer dat die goddelike 
leringe van die Almagtige gevind word in die bestudering van astronomie 
en/of die wêreld-sisteem. 
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In die Naam van Jesus Christus, bid ek vir die genesing van _________ 
(die maag, galblaas, baarmoeder, lewer en enige ander organe van my 
liggaam, geaffekteer deur Vrymesselary), en ek vra vir ‘n losmaking van 
meegevoel en begrip vir my en my gesin. 
 
2.4 Heilige Koninklike Aartsgraad 
 
In die Naam van Jesus Christus, verloën en versaak ek die ede geneem 
en die vloeke betrokke in die Heilige Koninklike Aartsgraad van 
Vrymesselary, veral die eed aangaande die verwydering van die kop van 
die lyf en die onbloting van die brein aan die warm son.  Ek verloën die 
Merklosie, en die merk in die vorm van die winkelhaak wat die persoon 
lewenslank merk.  Ek verwerp ook die juweel of talisman wat gemaak kon 
wees van hierdie merkteken en gedra is tydens losie-vergaderings.  Ek 
verloën die valse, geheime naam van God, JAHBULON, en die geheime 
woord, AMMI RUHAMAH en alles wat dit beteken.   
Ek verloën die valse gemeenskap of Eucharie wat geneem word tydens 
hierdie graad, en al die spotterny, skeptisisme en ongeloof i.v.m. die 
verlossingswerk van Jesus Christus aan die Kruis van Golgota.  Ek sny al 
hierdie vloeke en hul effekte op my en my gesin af, in die Naam van Jesus 
Christus, en ek bid vir die genesing van die brein, die verstand, ens. 
 
2.5 Agtiende Graad 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke betrokke in die agtiende graad 
van Vrymesselary, die Mees Wyse Soewereine Ridder van die Pelikaan 
en die Arend en Soewereine Prins Rose Croix van Heredom.  Ek verloën 
en verwerp die Pelikaanse gees van heksery, sowel as die okkultiese 
invloed van die Rosicrucians en die Kaballa in hierdie graad.  Ek verloën 
die belastering en verwerping van die godheid van Jesus Christus, en die 
geheime woorde IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA en die 
verbranding daarvan.  Ek verloën die bespotting van die nagmaal tydens 
hierdie graad, insluitende die neem van ‘n beskuitjie, sout en wit wyn. 
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2.6 Een en Dertigste Graad 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke betrokke in die een-en-dertigste 
graad van Vrymesselary, die Groot Inspekteur Regter Bevelvoerder.  Ek 
verloën al die gode en godinne van Egipte, wat geëer word in hierdie 
graad, insluitende Anubis met die ramskop, Osiris, die Songod, Isis die 
suster en vrou van Osiris, asook die maangodin.  Ek verloën die Siel van 
Cheres, die valse simbool van onsterflikheid, die Kamer van die dood, en 
die valse lering oor reïnkarnasie. 
 
2.7 Twee en Dertigste Graad 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke betrokke in die twee en 
dertigste graad van Vrymesselary, die Verhewe Prins van die 
Koninklike Geheim.  Ek verloën die geheime woorde, PHAAL/PHARASH-
KOL en alles wat dit beteken.  Ek verloën Vrymesselary se valse drie-enige 
godheid, AUM, en sy dele, Brahma die skepper, Vishnu die behouer en 
Shiva die vernietiger.  Ek verloën die godheid van AHURA MAZDA, die 
verklaarde gees of bron van alle lig, en die aanbidding met vuur, wat ‘n 
gruwel vir God is, en ook die drink uit ‘n menslike skedel tydens baie 
rituele. 
 
York Rite 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke betrokke in die York Rite van 
Vrymesselary, insluitende Merkmeester, Oudmeester, Mees Uitstaande 
Meester, Koninklike Meester, Uitgelese Meester, Super Uitstaande 
Meester, die Ordes van die Rooi Kruis, die Ridders van Malta en die 
Ridders Templiere grade.  Ek verloën die geheime woorde van JOPPA, 
KEB RAIOTH EN MAHER-SHALAL-HASH-BAZ. 
 
Ek verloën die Merklosie, en die merk in die vorm van winkelhake en hoeke 
wat die persoon vir die res van sy lewe merk.  Ook verwerp ek die juweel of 
okkultiese talisman wat gemaak kan wees van hierdie merkteken en gedra 
word tydens losie vergaderings.  Ek verloën die Merk Meester Graad met sy 
geheime woord JOPPA, en sy gevolglike straf van die afsny van die 
regteroor en die vloek van permanente doofheid, sowel as die regterhand 
wat afgekap sal word omdat hy in indringer is.   
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Ek verloën en versaak die ede geneem en die vloeke betrokke in die ander 
York Rite Grade, insluitende Oudmeester, met die straf van my tong te split 
vanaf die punt tot by die wortel en ook van die Mees Uitstaande 
Meestersgraad, met die straf  om my bors oop te kloof,  en my hart en 
noodsaaklike organe te verwyder en bloot te stel om te verrot op die 
mishoop. 
 
Ek verloën die ede geneem op ‘n menslike skedel, die gekruisde 
swaarde en die vloek en doodswens van Judas om my kop af te kap en 
op die punt van ‘n kerktoring te plaas.  Ek verloën die onheilige nagmaal 
en veral die drink uit ‘n menslike skedel in baie Rites, en alle ander ede 
geneem, veral die eed met die straf om my hande af te kap tot stompies, my 
oë uit hul kaste te ruk, en om my liggaam in kwarte op te sny en te verstrooi 
tussen die rommel van die Tempel. 
 
2.8 ‘Shriners’ 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke en strawwe betrokke in die 
Antieke Arabiese Orde van die Edeles van die Mistieke Tempel.  Ek 
verloën die deurboring van die oogballe met ‘n driesnydende swaard, die 
afslag van die voete, die waansin en die aanbidding van die valse god 
Allah as die god van ons vaders.   
 
Ek verloën die blinddoek, die bespotting van die hangproses, die 
bespotting van die drink van die bloed van die slagoffer, die bespotting 
van ‘n hond wat urineer op die geinisieërde en die offer van urine as ‘n 
herdenking. 
 
2.9 Drie en dertigste Graad 
 
Ek verloën die ede geneem en die vloeke betrokke in die drie en dertigste 
graad van Vrymesselary, die Groot Soewereine Inspekteur Generaal.  
Ek verloën die geheime woorde, DEMOLAY-HIRUM ABIFF, FREDERICK 
OF PRUSSIA, MICHA, MACHA, BEALIM, EN ADONAI en alles wat dit 
beteken.  Ek verloën alle verpligtinge van elke Vrymesselaars graad, en 
alle strawwe daarby betrokke. 
 
Ek verloën en versaak Die Groot Argitek van die Heelal, wie in hierdie 
graad openbaar word as Lucifer en sy valse aanspraak op die 
universele vaderskap van God. 
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Ek verloën en versaak die verklaring dat Lucifer God is.  Ek verloën die 
kabeltou om die nek.  Ek verloën die doodswens dat die wyn wat gedrink 
word uit ‘n menslike kopbeen,  in gif sal verander en die geraamte wie 
se koue arms genooi word indien die eed van hierdie graad verbreek 
word.  Ek verloën die drie skandelike sluipmoorde van hul hoofmeester, 
wet, eiendom en godsdiens, en die gulsigheid en heksery betrokke in die 
poging om die res van die mensdom te manipuleer en te beheer. 
 
Ek verloën en verbreek die vloeke betrokke in afgodery, lastering, 
geheimhouding en misleiding van Vrymesselary, op elke vlak, en ek 
pas nou die Bloed van Jesus Christus toe om al die gevolge hiervan op 
my lewe te kanselleer.  Ek hef nou alle vorige toestemming op deur 
enige van my voorgeslagte of myself gegee om mislei te word. 
 
2.10 ALLE ANDER GRADE 
 
Ek verloën al die ander ede geneem, die rituele van elke ander graad en 
die vloeke betrokke. 
 
Ek verloën alle ander losies en geheime organisasies soos Prince Halle 
Vrymesselary, Mormonisme, Die Orde van Amaranth, die Orde van 
Oddfellows, Buffaloes, Druide, Foresters, die Oranje- en Swart losies, 
Elks, Moose en Eagles Losies, die Ku Klux Klan, The Grange, the 
Woodmen of the World, Riders of the Red Robe, die Ridders van 
Pythias, die Mistieke Orde van die Versluierde Profete van die 
Betowerde Realm, die vroue Ordes van die Oosterster, van die Wit 
Tempel van Jerusalem, die dogters Ordes van die Dogters van die 
Oosterster, die Dames Ooster Tempel, die Internasionale Ordes van 
Job se Dogters, en van die Reënboog, en die seuns se Orde van De 
Molay, die Geallieerde Grade, die Rooi Kruis van Konstantyn, die Orde 
van die Geheime Monitor & en die Vrymesselaars Koninklike Orde van 
Skotland, Grand Orient Losies, Die Koninklike Orde van Jesters, die 
Manchester Eenheid, en hul effekte op my en op my hele gesin. 
 



 25

Ek verloën: 
 

• Die Antieke en Aanvaarde of Skotse Rite 
 

• Die ede geneem en die vloeke en strawwe betrokke in die 
Amerikaanse en Grand Orient Losies, insluitende die van die 
Geheime Meestersgraad, sy geheime woord ADONAI en sy 
strawwe. 

 
• Die Perfekte Meestersgraad, sy geheime woord MAH-HAH-BONE, 

en sy straf om teen die aarde neergegooi te word met ‘n 
sethamer. 

 
• Die Intieme Sekretaris Graad, sy geheime woord JEHOVAH wat 

lasterlik gebruik word, en die strawwe wat behels dat my liggaam 
gedissekteer,   my noodsaaklike organe in stukke gesny,  en aan 
die diere van die veld gevoer word. 

 
• Die Provoos en Regtersgraad, sy geheime woord HIRUM-TITO-

CIVI-KY, en die straf wat behels dat my neus afgesny sal word. 
 

• Die Opsigter van die Geboue graad, sy geheime woord NEKAM 
NAKAH, en sy straf wat behels dat my kop afgekap, en op die 
hoogste paal in die Ooste gesteek sal word. 

 
• Die ‘Illustrious Elect’ of Vyftiende Graad, met sy geheime woord 

ELIGNAM, en sy strawwe wat behels dat my liggaam loodreg en 
horisontaal oopgesny sal word, die ingewande blootgestel sal 
word aan die lug vir agt ure sodat vlieë daarop kan loop, en dat 
my kop afgekap,  en op ‘n hoë toring geplaas sal word. 

 
• Die ‘Sublime Knights’ verkies uit die Twaalfde Graad, sy geheime 

woord STOLKIN-ADONAI, en sy straf wat behels dat my hand 
middeldeur gesny sal word. 

 
• Die Groot Meester Argiteks Graad, sy geheime woord RAB-

BANAIM, en sy strawwe. 
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• Die Ridder van die Negende Boog van Salomo Graad, sy geheime 
woord JEHOVAH, en sy straf wat behels dat my liggaam aan die 
diere van die woud gegee sal word as prooi. 

 
• Die ‘Grand Elect’,’Perfect’ en ‘Sublime’ Vrymesselaarsgraad, sy 

geheime woord, en sy straf wat behels dat my liggaam oopgesny,  
en my binnegoed aan die aasvoëls gevoer sal word. 

 
Ek verloën die antieke heidense lering en simboliek van die Eerste 
Tekenbord, die Tweede Tekenbord en die Derde Tekenbord, soos 
gebruik in die ritueel van die Blou Losie. 
 
Ek verloën die heidense ritueel van die “Punt binne ‘n sirkel” met al sy 
bindinge en falliese aanbidding.  Ek verloën die okkultiese mistisisme van 
die swart en wit blokkiesvloer met die geruite rand en vyfpuntige ster.  
Ek verloën die simbool “G” en sy versluierde heidense simboliek en 
bindinge. 
 
Ek verloën en versaak die Groot Argitek van die Heelal,  wie in die hoër 
grade openbaar word as Lucifer, en sy valse aanspraak op die universele 
vaderskap van God.  Ook verloën ek die valse aanspraak dat Lucifer die 
Morester en Skynende Een is, en ek verklaar dat Jesus Christus alleen die 
Helder Morester van Openbaring 22:16 is. 
 
Ek verloën die Alsiende Derde Oog van Vrymesselary of Horus in die 
voorkop en sy heidense en okkultiese simboliek.  Ek verloën alle valse 
nagmale geneem, alle bespotting van die verlossingswerk van Jesus 
Christus aan die kruis van Golgota, alle ongeloof, verwarring en 
depressie, en alle aanbidding van Lucifer as God.  Ek verloën en versaak 
die leuen van Vrymesselary dat die mens nie sondig is nie, maar bloot 
onvolmaak, en homself dus kan verlos deur goeie werke.  Ek verheug my 
dat die Bybel verklaar dat ek nie een enkele ding kan doen om my redding te 
verdien nie, maar dat ek slegs gered kan word deur genade en geloof in 
Jesus Christus en deur dit wat Hy vermag het aan die Kruis van Golgota. 
 
Ek verloën alle vrees vir waansin, wroeging, doodswense, selfmoord en 
dood, in die Naam van Jesus Christus.  Dood is oorwin deur Jesus Christus, 
en Hy alleen hou die sleutels van die dood en die hel, en ek verheug my dat 
Hy my lewe nou in Sy Hande hou.  Hy het gekom om aan my lewe te gee, 
oorvloedig en ewig, en ek glo Sy beloftes. 



 27

 
Ek verloën alle woede, haat, moordgedagtes, wraak, weerwraak, 
geestelike apatie, vals godsdiens, alle ongeloof, veral ongeloof in die 
Heilige Woord van God, en alle kompromie met die Woord van God.  Ek 
verloën alle geestelike soeke in vals godsdienste en alle strewes om God 
te behaag.  Ek rus in die wete dat ek my Heer en Redder gevind het (Jesus 
Christus), en dat Hy my gevind het.  Ek onderneem om alle voorwerpe in my 
besit wat my verbind met ander losies en okkultiese organisasies insluitende 
Vrymesselary, Heksery en Mormonisme, te verbrand, asook alle regalia, 
voorskote, boeke van rituele, ringe en ander juwele.  Ek verloën die effekte 
wat hierdie of ander voorwerpe van Vrymesselary, soos die kompas, die 
winkelhaak, die kabeltou of blinddoek, op my of my gesin gehad het, in 
Jesus Naam. 
 
Ek verloën: 
 
DIE RAAD VAN PRINSE VAN JERUSALEM 

• met die Ridders van die Ooste Graad, sy geheime woord RAPH-O-
DOM, en sy strawwe; 

• en die Prins van Jerusalem Graad, sy geheime woord TEBAT-
ADAR, en sy straf wat behels dat ek van my klere gestroop,  en 
my hart deursteek sal word met ‘n rituele dolk; 

 
DIE AFDELING VAN DIE ROSE CROIX 
 

• van die Ridder van die Ooste en Weste Graad, sy geheime woord 
ABADDON, en sy straf wat behels dat ek die uiterste wraak van 
die Almagtige Skepper van Hemel en Aarde op my sal haal. 

 
DIE RAAD VAN KADOSH 
 

• Ek verloën die ede geneem en die vloeke en strawwe betrokke by 
die Grand Pontiff Graad, sy geheime woord EMMANUEL, en sy 
strawwe. 

• Ek verloën die Hoof Meester van die Simboliese Losies Graad, sy 
geheime woorde JEKSON EN STOLKIN, en sy strawwe; 

• Ek verloën die Noachite van Pruise Ridder Graad, sy geheime 
woord PELEG, en sy strawwe; 
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• Ek verloën die Ridder van die Koninklike Byl Graad, sy geheime 
woord NOAH-BEZALEEL-SODONIAS, en sy strawwe 

• Ek verloën die Hoof van die Tabernakel Graad, sy geheime woord 
URIEL-JEHOVAH, en sy straf dat ek saamstem dat die Aarde sal 
oopgaan en my sal insluk tot by die nek en so laat om tot niet te 
gaan; 

• Ek verloën die Prins van die Tabernakel Graad en sy straf dat ek 
tot die dood gestenig sal word en my liggaam op die grond gelaat 
sal word om te verrot. 

• Ek verloën die Ridder van die Koper Slang Graad, sy geheime 
woord MOSES-JOHANNES, en sy straf wat behels dat my hart 
deur giftige slange geëet sal word. 

• Ek verloën die Prins van Genade Graad, sy geheime woord 
GOMEL, JEHOVAH-JACHIN, en sy straf van verdoeming en wrok 
deur die totale heelal; 

• Ek verloën die Ridder Bevelvoerder van die Tempel Graad, sy 
geheime woord SOLOMON, en sy straf wat behels dat die ergste 
wraak van Almagtige God op my sal neerdaal; 

• Ek verloën die Ridder Bevelvoerder van die Son, of Prins 
Ingewyde Graad, sy geheime woord STIBIUM, en sy strawwe wat 
behels dat my tong met ‘n rooiwarm yster deurboor sal word, my 
oë uitgepluk sal word, my reuk- en gehoorsin verwyder sal word, 
my hande afgekap sal word en in daardie toestand gelaat sal word 
sodat bloeddorstige diere my kan verslind, of dat ek tereggestel 
sal word deur weerlig uit die hemel. 

• Ek verloën die Groot Skotse Ridder van St Andrew Graad, sy 
geheime woord NEKAMAH-FURLAC, en sy strawwe; 

• Ek verloën die Raad van Kadosh Grand Pontiff Graad, sy geheime 
woord EMMANUEL, en sy strawwe; 

• Ek verloën die ede geneem en die vloeke betrokke in die Dertigste 
Graad van Vrymesselary, die Grand Knight Kadosh en Ridder van 
die Swart en Wit Arend.  Ek verloën die geheime woorde STIBIUM 
ALKABAR, PHARASH-KOH, en alles wat dit beteken. 

 
3. Alle deelnemers behoort nou aangemoedig te word om in 

opregtheid die volgende te doen: 
 

• Verwyder simbolies die blinddoek en oorhandig dit aan die Here vir 
vernietiging; 
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• Op dieselfde wyse, verwyder simbolies die sluier van rou. 
• Sny en verwyder simbolies die kabeltou rondom die nek, maak dit 

bymekaar asof die kabeltou teen die liggaam afhang, en oorhandig dit 
alles aan die Here vir vernietiging; 

• Verloën die valse Vrymesselaars huweliksverbond, verwyder vanaf 
die vierde vinger van die regterhand die ring van hierdie vals 
huweliksverbond, en oorhandig dit aan die Here om dit te vernietig; 

• Verwyder simbolies die kettings en bindinge van Vrymesselary vanaf 
jou liggaam; 

• Verwyder simbolies alle Vrymesselary regalia en wapenrusting, 
veral die Voorskoot. 

 
Nooi alle deelnemers om te bely en vergifnis te vra omdat hul op onheilige 
gronde, insluitende Vrymesselary losies en tempels gewandel het, 
insluitende ook enige Mormoonse of ander okkultiese Vrymesselaars 
organisasies. 
 

• Verwyder simbolies die bal en ketting van die enkels; 
• Verklaar dat satan en sy demone nie langer enige wettige regte het om 

die persoon wat hulp soek te mislei en te manipuleer nie. 
 
GEBED 
 
Heilige Gees, ek vra dat U aan my enigiets anders sal wys wat ek nog moet 
doen of bid, sodat my gesin en ekself algeheel vry kan kom van die 
nagevolge van die sondes van Vrymesselary, Heksery, Mormonisme en alle 
verbandhoudende Heidense gebruike en die Okkulte. 
 
[Wag ‘n rukkie, luister na God, en bid soos die Heilige Gees lei] 
 
En nou, Vader God, vra ek nederig vir die Bloed van Jesus Christus, U 
Seun, om my te reinig van al hierdie sondes wat ek hierbo bely en verloën 
het;  om my gees, my siel, my verstand, emosies en elke deel van my 
liggaam wat geaffekteer is deur hierdie sondes, te reinig, in Jesus Naam! 
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Ek beveel ook elke sel in my liggaam om nou in goddelike orde te kom, en 
om tot genesing te kom en heelgemaak te word soos dit oorspronklik bedoel 
is deur my liefdevolle Skepper, insluitende die restourasie van alle chemiese 
wanbalanse en neurologiese funksies, beheer van alle kankerselle, en die 
omkeer van alle degeneratiewe siektes, in die Naam van die Here Jesus 
Christus. 
 
Ek verloën elke bose gees wat verband hou met Vrymesselary en Heksery 
en alle ander sondes.  Ek beveel in die Naam van Jesus Christus dat satan 
en elke bose gees gebind sal wees en my nou sal verlaat, nie enigiemand 
aan te raak of skade aan te doen nie, en te gaan na die plek voorberei vir 
hulle deur die Here Jesus, om nooit weer terug te keer na my of my gesin 
nie. 
 
Ek beroep my op die Naam van die Here Jesus om verlos te word van al 
hierdie geeste, volgens die baie beloftes in die Bybel.  Ek vra om verlos te 
word van elke gees van krankheid, siekte, teistering, verslawing, kwale, 
allergieë of vloek, geassosieer met hierdie sondes wat ek bely en verloën 
het.  Ek gee myself oor aan God se Heilige Gees (en aan geen ander gees) 
in elke area van my lewe waar hierdie sondes geheers het. 
 
Ek vra U, Here, om my nou te doop in U Heilige Gees volgens die beloftes in 
U Woord.  Ek neem nou vir myself die Wapenrusting van God volgens 
Efesiërs 6, en verheug my in die beskerming as Jesus my omvou en vul met 
Sy Heilige Gees.  Ek plaas U op die troon van my hart, Here Jesus, omdat U 
my Here en my Redder is, die Bron van Ewige Lewe.  Dankie Vader God, vir 
U genade, U vergifnis en U liefde, in die Naam van Jesus Christus. 
 
AMEN. 
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2.  NAZI VERLOËNINGSGEBED 
 
(moet hardop gebid word) 
 
Onse Hemelse Vader, ek erken dat daar slegs Een Ware en Lewende God 
is wat bestaan as die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  Ek erken Jesus 
Christus as die Seun van die Lewende God, die Woord wat vlees geword het 
en onder ons kom woon het.  Jesus, U is waardig om heerlikheid, eer en 
krag te ontvang, omdat U alle dinge geskape het en in U bestaan alle dinge. 
              
Vader God, U het U liefde vir my bewys deur U Seun te stuur om vir my te 
sterf.        
 
Toe ek U aangeneem het as my Redder, Jesus, is ek gered deur U genade.  
Hierdie was ‘n geskenk van U en nie die gevolg van enige iets wat ek 
gedoen het nie.  Ek erken dat al my sondes vergewe is in Christus. 
Alle aanklagte teen my is aan die Kruis gespyker en gekanselleer;  
dus het die duiwel niks wat hy teen my kan gebruik nie.  U het my uit 
die koninkryk van duisternis bevry en my oorgeplaas na U Koninkryk.  
Nou staan ek in regte verhouding met God.        
 
Met U, Jesus, kan ek alles doen.  Toe ek gered is, het U Heilige Gees 
binne-in my kom woon.  Ek dank U dat ek na U beeld verander is, 
Jesus, U het gekom om die gevangenes vry te laat - diegene gebind 
deur sonde, psigiese of okkultiese magte.  Ek verklaar dat dit God se 
waarheid is wat my sal vrymaak.                                       
 
Jesus, U het alle outoriteit in die Hemel en op die aarde.  U het 
alle bose owerhede en magte oorwin en ontwapen.  U het ‘n 
openbare vertoning van hulle gemaak en aan die kruis oor hulle 
getriomfeer (Kol 2:15).  Nou sit ek saam met U in die Hemel. 
 
Jesus, U het alle outoriteit oor satan en al sy demone en hulle is 
onderwerp aan U.  Ek staan sterk in U, Here Jesus, en weerstaan 
satan en al sy bose planne.  Jesus, ek is bedek en beskerm deur U 
kosbare Bloed.  U geestelike wapens is magtig om alle vestings van 
die vyand in my lewe neer te werp. (2 Kor 10:4) 
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Jesus, ek bind en verwerp alle bose geeste en magte van die 
duisternis wat sal probeer om in te meng tydens hierdie tyd van 
gebed.      
 
Ek verloën alle valse gawes en werke van satan in my lewe.  Ek 
neem nou my posisie in Christus in en verklaar dat U, Jesus, my 
Here en God is. Ek kyk slegs na U, Jesus, as my Verlosser en 
Geneser.  U ken my spesifieke behoeftes en sorge.  Ek neem U 
Woord aan wat sê, “Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal 
verlos word.”  Ek roep U aan, Here Jesus Christus, om my te red en 
te bevry.  
 
Hemelse Vader, ek kom voor U, namens myself en my voorgeslagte 
en vra dat U ons sal vergewe vir alle bekende en onbekende 
sondes, en ook onbelyde sondes:   Ek vra om vergifnis vir alle 
sondige en okkultiese praktyke en afgodery om kennis, genesing, 
geriefs-identiteit, salwing of krag van enige okkultiese, psigiese of 
geheime bron gesoek.   
 
Ek bely alle areas van ongeloof sowel as die sonde sonde van 
biddeloosheid. In Jesus Naam. 
 
In die Naam van Jesus Christus van Nasaret breek ons alle 
demoniese seëls oor my en my familie, ons bind die seëldemone wat 
aangestel is om die Nazi godsdiens-strukture te beskerm. Ons breek 
en vernietig alle altare en verbonde wat tussen ons, ons voorvaders 
en satan gesluit was, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën my onderworpenheid aan die gees van Adolf Hitler en 
sy bloed godsdiens, sowel as sy party, die Duitse Nasionalistiese 
Sosialistiese Werkersparty.  Ek vra dat U my en my voorgeslagte 
sal vergewe vir elke lidmaatskap in die DNSW en sy organisasies, en 
ek maak myself en my gesin nou los van hierdie organisasie. 
 
Ek staan in die gaping vir voorgeslagte wat ‘n posisie beklee het in 
die DNSW [blokleier, S.A. dorp groepsleier, leier in die Hitler Jeug, 
SS Storm leier [spesifieke posisie?]  Ek vra vergifnis vir deelname 
aan helde-gevegte, vernietiging van Joodse eiendom, rowery, 
verspreiding van Nazi denkpatrone, vestiging van Nazi 
heerskappy, gebruik van dwangarbeid, ede en moordaanvalle.  
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Here Jesus, ek bring hierdie skuld na U Kruis en sny myself en my 
gesin los van elke verbond met Adolf Hitler en die mag van Nazisme. 
 
Ek vra vergifnis daarvoor dat ek/my voorgeslagte ons regterarms 
gelig het in ‘n saluut met die woorde “Heil Hitler” en dat ons 
daardeur vir Hitler geseën en aanbid het.  Ek verloën die 
verbintenis met Hitler as hoëpriester, as koning, as profeet, as 
geneser, as valse leier, valse messias, sowel as sy valse 
salwing.  Ek sny hierdie verbintenisse, in die Naam van Jesus 
Christus. 
 
Ek verloën die lied wat ons gesing het (Adolf Hitler is ons redder, ons 
held, hy is die edelste wese in die hele wêreld. Vir Hitler lewe en sterf 
ons; ons Hitler is die here). Ek verklaar dat U Heer van alle here en 
Koning van alle konings is. 
 
Ek verloën die Nazi gees wat deur Hitler gewerk het en na my 
oorgedra is en verklaar dit kragteloos in die Naam van Jesus Christus 
van Nasaret. 
 
Ek verloën Hitler se slagspreuk:  (“Ek wil weer in die oë van die jeug 
die glinstering van die roofdier sien”) en verklaar dit kragteloos in die 
Naam van Jesus Christus van Nasaret.  
 
Ek verloën die belydenis van die gewyde bloed-ritueel (“dit is 
wonderlik om te veg vir ons land en selfs om te sterf vir ons land”). 
   
Ek sny myself en my gesin los van die eed wat daardie tyd deur die 
soldate geneem is, asook hul algehele gehoorsaamheid aan Adolf 
Hitler.  [“Met hierdie eed sweer ek tot God, my onvoorwaardelike 
gehoorsaamheid aan die leier van die Duitse Ryk, Adolf Hitler, die 
Bevelvoerende Offisier van die verdedigingsmag, en dat ek, as ‘n 
dapper soldaat, myself gewillig verklaar om altyd hierdie eed met my 
lewe te verdedig.”] 
 
Ek/my voorgeslagte sny bande met die eed van die Hitler Jeug (“Ek 
gee my bloed en lewe aan die een wie ons almal lei,”)  en ek verloën 
die Horst Wessels lied wat deur die jeug gesing is,  “Ons sal verder 
marsjeer totdat alles in duie gestort het!  Omdat vandag se Duitsland 
aan more behoort en die hele wêreld aan ons sal behoort.”  



 34

 
Ek verloën die jeugkreet “ons sal die storms van geveg trotseer en 
die heldedood is ons reg; ons is niks, ons ras en nasie is alles”. 
 
Ek verloën die eed (“ek sweer om volk en vaderland tot die laaste 
druppel bloed te dien”). 
 
Here Jesus, vergewe ons asseblief hierdie afgods-aanbidding en 
hierdie verwaandheid van my volk en my ras en die verwerping van 
God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees as my alles.  
Ek verbreek bande met elke ongoddelike, geestelike, siels- of 
liggaamlike verbond tussen myself en my volk. 
 
Vader, vergewe asseblief vir my en my voorgeslagte dat ons betrokke 
was met hierdie verbonde.  Herstel asseblief my en my gesin in die 
verbond wat ons het deur die Bloed van Jesus, in die Naam van 
Jesus Christus. 
 
Ek bid om vergifnis dat ek / my voorgeslagte verbonde gesluit het met 
die gees van die dood en ek verklaar dit kragteloos in die Naam van 
Jesus Christus van Nasaret.  As ‘n verteenwoordiger van my volk, bid 
ek vir vergifnis dat genadedood, die moord van die sogenaamde 
nuttelose lewe toegelaat en gepraktiseer is.   
 
Ek verloën, verwerp en verbreek alle doods-rituele wat gesluit is met 
die gees van die dood.    Here, ek vra dat U my en my gesin, gees, 
siel en liggaam lossny van elke gees van die dood van elke persoon 
wat aan ons toegesê is, in die Naam van Jesus.  Ek sny myself los 
van alle poorte na die onderwêreld, realms van die dood en van alle 
grafte en doodskiste.  Ek verbreek die vloek van geestelike en fisiese 
dood oor my en vra God om daardie vloek  in ‘n seën te verander in 
die Naam van Jesus Christus van Nasaret (Ps 118:17 
 
Ek verloën alle ongoddelike geestelike grenslyne wat opgestel is om 
my te omsingel, en ek vra U om die grense te verwyder, in Jesus 
Naam. 
 
Ek sny myself los van die lasterlike skrywes van Nietzsche, van Hitler 
se boek “Mein Kampf” en Alfred Rosenberg se lering “Mythos of 
the 20th century” en al daardie beginsels wat hierdie skrywes bevat. 
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Here Jesus, ek vra vergifnis dat ek / my voorgeslagte die Bybel, die 
Woord van God, verwerp het.  Ek maak myself veral los van die gees 
van rassisme wat veroorsaak is deur die geloof in die superioriteit 
van die Ariaanse ras en haat jeens die Jode, die appel van U oog.  
Vergewe asseblief my en my voorgeslagte, dat ons hierdie sondes 
gepleeg het. 
 
Ek verloën die gees van die anti-Chris en verklaar dit kragteloos in 
die Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die Nuwe Wêreld Orde en alles waarvoor dit staan, in 
die Naam van Jesus Christus van Nasaret.  Ek verloën dus die 
doktrine van algehele verligting tot op ‘n punt van totale niks. 
 
Ek verloën die gees van die dier en die getal 666 en verklaar dit 
kragteloos in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die gees van die draak en slang en verklaar dit 
kragteloos in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën elke godsdienstige gees wat ek toegelaat het om teen die 
Koninkryk van God in my lewe te werk, en verklaar dit kragteloos. 
 
Vader, ek wil vir U vra om my te vergewe dat ek nie die Waarheid 
verwelkom het nie en toegelaat het dat wetteloosheid in my lewe 
heers.  Daardeur het ek  myself blootgestel aan die sterk gees van 
misleiding om oor my te kom. (2 Thess. 2:10,11) 
Ek verloën die gees van misleiding en verklaar dit kragteloos in die 
Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die betowering wat gekom het deur al die rebellie, 
verleiding tot boosheid en onderwerping aan misleidende invloed, en 
verklaar die mag van alle vorme van heksery kragteloos in die Naam 
van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die geloof dat Nazi-bloed ‘n geheime simboliese mag 
bevat, waar dit uitgevoer en geheilig word in ‘n seremonie bekend as 
die “orde van die reg van die bloedvlag”.   
Ek verloën hierdie bloedvlag as die kruisiging van die godsdiens 
van die bloed en die  swastika as plaasvervanger vir die Kruis.   
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Ek maak myself los van die ritueel van die oordrag van mag van 
Hitler se vlag na elke Nazi vlag deur aanraking en dat hierdie oordrag 
van mag bevestig is met ‘n handdruk. 
 
Ek verloën die oortuiging dat die bloed my verbind aan die verhewe 
Ariaanse meesterras en dat die siel van die ras vasgelê is in die 
bloed van die nasie.  Ek maak myself los van die bloed en aarde 
mite en die krag van die Nordiese alfabet.    Ek sny elke band met 
hierdie demoniese bloedlyn, met al die demoniese geeste oorgedra 
van geslag tot geslag in hierdie bloedlyn af, in die Naam van Jesus 
Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die swastika en elke geestelike betekenis daaraan 
gekoppel, sowel as alle magte en opdragte van die swastika, en 
verklaar dit kragteloos in die Naam van Jesus Christus van Nasaret.   
Ek verloën die swastika as ‘n poort of deurgang wat mens intrek 
deur ‘n vorteks- effek (soos ’n maalgat) vanuit die buite-wêreld na die 
innerlike realm van die psige na dieper vlakke van bewustheid. 
 
Ek verloën die swastika as ‘n syfer om die Griekse godinne 
Astarte, Athene en Artemis te verteenwoordig wat almal  menslike 
offerandes vereis het.  Ek sny myself los van al die verskillende 
dimensies, betekenisse en opdragte van die swastika.  Here Jesus,  
ek vra dat U my liggaam sal reinig met U kosbare Bloed, van enige 
swastika poorte daaraan, (tatoeëermerke, ens.) en dat hierdie poorte 
toegemaak sal word in die Naam van Jesus Christus. 
 
Ek verloën die “Walküre” en die verbintenis met die son as ‘n 
Amasone of as ‘n muse met die maan, sowel as die verheerliking van 
die vroulike grondslag van die heelal.  Ek sny myself ook los van 
enige tantriese seks en die twee gekruisde slange, in die Naam van 
Jesus. 
 
Ek verloën die simbool van die Hindoe god, Ganesha, die olifantkop 
kind-god (bespotting van Jesus Christus as Bemiddelaar). 
Ek sny myself los van die diergees van die olifant, in die Naam van 
Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die Nordiese mites wat die Christelike Bybel vervang het.  
(Hitler het verklaar:  “Vandag het ‘n nuwe mite aangebreek.   
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Die mitologie van die bloed, die oortuiging dat die goddelike essensie 
deur die bloed verdedig moet word.   
Die ou oortuigings sal weer in ere herstel word, die hele geheime 
kennis van die natuur en geeste., die demoniese.  Ons sal die 
Christelike aanplaksel afwas en ‘n godsdiens na vore bring wat 
uitgeknip is vir ons ras”.) 
 
Ek verloën Wagner se operas “Dawn of the gods” en  “Parcifal”, wat 
beide die krag van skoon bloed verheerlik en dat dit ‘n etniese 
oorvertelling was van die soeke na die Heilige Graal.  (Die Heilige 
Graal was blykbaar ‘n mistieke houer wat geheime bloed bevat het en 
dit het mistieke mag belowe aan enigeen wie daaruit gedrink het.  
Daar is gesê dat hierdie Heilige Graal slegs gevind kon word deur dié 
wat van die suiwerste bloed was).  
 
Ek verbreek die mag van hierdie klank-magie nl. Alle klankgolwe, 
hipnotiese musieknote en ritmes wat soos my hartklop is; ek sny my 
hartklop vry, in die Naam van Jesus. 
 
Ek verloën die amalgamasie van die elemente van die Heilige 
Nagmaal, wat verklaar dat die beskuitjie en beker die twee 
aaneensluitende sleutels tot die verborge, geestelike heelal van die 
mensdom is, insluitende die stamryk van Wotan en Thor.  Ek maak 
myself los van die shaman-praktyke en bloeddorstigheid van Wotan 
en die hamer en weerlig van Thor.  Ek maak myself los van die 
Heilige Graal as die beker wat die bloed van die martelare bevat 
het wat laaste geoffer is en die Heilige Graal as die beker waaruit 
Jesus gedrink het tydens die laaste Avondmaal. 
 
Ek verloën elke ridder-orde, Teutoniese Ridders, Ridders van die 
Ronde Tafel, hoogedele Ridders, Knight’s Tempelare en enige ander 
orde wat verband hou met die ridderskap. 
 
In die Naam van Jesus Christus van Nasaret,  verloën ek die SS en 
alles waarvoor dit gestaan het, veral dat hulle spesiale verkose 
vegterspriesters was wat moes veg vir die oorlewing en die 
vermeerdering van die superras.  Ek bid verteenwoordigend vir  
vergifnis omdat ons nasie die sogenaamde “Lebensborn” (wat wettige 
prostitusie en seleksie vir rasse-doeleindes uitgevoer het) verdra het.  
Ek verloën die gees van prostitusie.   
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Here Jesus, in U Naam, verbreek ek die vloek van vaderskap oor 
buite-egtelike kinders. (Deut 23:2) 
 
Vader, ek vra dat U my en my voorgeslagte sal vergewe vir alle 
seksuele ongeregtighede en seksmagie en dat ek toegelaat het dat 
Lilith en Leviatan oor en deur ons geheers het.   
 
Here Jesus, vergewe asseblief vir my en my voorgeslagte vir die 
sonde van oorlogs wandade en wandade teen die mensdom, 
menslik- afstootlike eksperimente in die konsentrasiekampe en 
groepsmoorde. 
 
Ek verloën die SS dolk en die verwarring wat dit geskep het. Ek 
verklaar dat U my ‘n helder verstand gegee het, in Jesus Naam. 
(2 Tim 1:7) 
 
Ek verloën voorvaderlike aanbidding.   Dit is ‘n sonde van 
spiritisme en vra dat U elke altaar (familie-altaar of territoriale altaar) 
of gebeds-altaar sal vernietig, asook alle vestings in my verstand 
veroorsaak, met die Heilige Vuur van God, in die Naam van Jesus 
Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën die ritueel waarin 16 Nazi helde vereer is as martelare 
van “Reich”, waar hulle gesterf het en die mite dat hulle opgewek is 
en ewige lewe verkry het.  [In ‘n mistieke en feestelike uitvoering in 
Nurnberg, is die dooies teen middernag ingebring.  Hierdie Nag van 
die Dood is verklaar as die geboorte van die “Reich”.  Klaarblyklik 
het hulle geveg en in oorwinning gesterf toe die Derde “Reich” 
gevestig is deur bloed wat beskou is as heilige water van die 
Derde “Reich”]   
 
Vader, ek sny myself en my hartklop los van die marsjeer-ritme en 
mars-opdragte.  Ek sny myself, en my verstand, los van massa-
hipnose deur die marsjering en dreunsang.  Vader, sal U asseblief 
alle voetspore, tydklokke en ‘vader tyd’ vernietig met U Heilige Vuur, 
in die Naam van Jesus Christus.  Ek smeek dat U my verstand sal 
restoureer en vernuwe, in die Naam van Jesus.  (Rom 12:1,2). 
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Ek verloën die “Tempel van eer”, wat ‘n afgodstempel geword het vir 
die Duitse volk – die tempel waar die bloed van die 16 Nazi helde 
gehou is.  Ek verloën elke en alle name van die 16 martelare wat 
uitgeroep is.  Vader, ek vra dat U vir ewig die stemme van die dooie 
mensgeeste sal stilmaak toe hulle geantwoord het “hier” wanneer hul 
name uitgeroep is. 
 
Ek verloën die slagspreuk “ mag/krag sonder geestelikefondasie is tot 
mislukking gedoem”. Ek verklaar dat Jesus Christus die enigste ware 
fondasie en Rots is, dat Jesus die enigste Ware Hoeksteen is. 
 
Ek verloën alle rituele wat gedoen is en offerandes wat gebring is 
deur Katolieke, Buddiste, Hindoe (Bhagavad Git, Caste 
sisteem),Tibetaanse monnikke, die offerande aan die Berggode van 
die Himalaya Gebergtes, en verklaar hulle kragteloos, in Jesus 
Naam.  Ek vra U, Vader, om die voorwerpe wat gebruik is in die 
rituele, te vernietig en om die vloeke wat gekom het a.g.v. die ritueel, 
te verander in ‘n seën. 
 
Ek smeek U om my en my voorgeslagte te vergewe dat ons nie die 
Ware Liggaam van ons Verlosser, Jesus Christus, onderskei het van 
sulke valse rituele nie.  Ek bid dat U alle vloeke afkomstig van hierdie 
sondige optrede teenoor U, sal vernietig. 
 
Ek verloën alle geheime ede aan heidense en demi-gode as deel 
van inlywings-seremonies in organisasies wat hierdie seremonies 
beoefen. 
 
Ek verloën die demi-god Pegasus as die draer van weerlig en sy 
verbintenis met die hippokampus (herinneringsarea) in my liggaam 
en as die sinoniem van die Wit Perd  in Openbaring. 
   
Ek verloën die ongoddellike praktyk van meditasie wat die spirale 
energie (genoem die Kundalini of opgedraaide slang) stimuleer, wat 
opstyg vanaf die basis van die ruggraat na die Pineale klier van die 
brein om algehele verligting (‘enlightenment’) te bring. 
Ek verloën Pegasus as ‘n simbool van die tyd van nuwe bewustheid, 
wat ‘n hele nuwe beskawing sal voortbring – ‘n nuwe wêreld, ‘n nuwe 
era.   
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Ek verloën die konstellasie Pegasus in die hemele as die poort  
wat lei na hierdie nuwe tyd era. 
 
Ek sny myself los van die son, die maan en sy fases, die sterre en die 
planete.  Ek vra U om elke skakel te verbreek tussen die strale en myself, 
vanaf die son en die maan en om die kontak tussen die hemele en myself te 
vernietig. 
 
Ek maak myself los in gees, siel en liggaam van elke bose gees wat heers 
oor Duitsland.  Ek verloën en verklaar elke territoriale gees wat gebruik is om 
my te beheer, kragteloos in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek sny myself los van alle vorms van okkultiese mag, vloeke of 
heksery, swart en wit magie en ander vorme van plaaslike heksery 
ten einde hoër vlakke van bewustheid te kan bereik. 
 
Ek verloën trans-kanalisering, raadpleging van familiêre geeste, 
kommunikasie met die dooies, séance, raadpleging van beraders uit 
die geestesrealm, raadpleging van towenaars, verhewe meesters, 
geestesleiers, wyse meesters, hekse, shamans, mediums of 
separatiste. 
 
Ek verloën magiese of okkultiese hipnose, metafisika 
(verstandswetenskap), afstandsbeheer, towery, astrale projeksie en 
sielsreise, die gebruik van piramiede-krag, verstandsbeheer of 
verstands-manipulasie, amulette en gelukbringers, kragkristalle, 
baniere of vlae met demoniese salwing en godsdienstige medaljes. 
 
Met die outoriteit van Jesus Christus,  verloën en verklaar ek 
kragteloos, alle inplantings, skyfies of agtervolgingstoestel wat 
moontlik in my liggaam geplaas is en ek vra U om dit op bonatuurlike 
wyse te verwyder, in die Naam van Jesus. 
 
Ek sny myself los van alle aanbidding gegee aan die demoniese 
koninkryk in Atlantis.  Ek sny myself los van elke rivier, waterweg 
en poort na Atlantis, van die Koningin van Atlantis, van die feit dat 
ek haar slaaf was,  van Poseidon, die god van die see. 
Ek sny myself los van alle kristal-piramides, kristalle, liggolwe wat 
kom vanaf die kristalle, kristal-energie in die waters by Atlantis.   
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Ek sny myself los van die waters van Atlantis en elke ding wat my 
daaraan verbind, in die Naam van Jesus Christus van Nasaret.  
Vader, U Woord sê dat ek oorgebring is vanaf die koninkryk van 
duisternis na U wonderbare lig! 
 
Ek verloën die Feniks, die goue arend en die valk (dieselfde 
simbool), as die simbole van Atlantis en van reïnkarnasie. 
 
Met die outoriteit van Jesus Christus, vernietig ek alle plekke en 
kontakpunte in die geestelike, sowel as fisiese realm, nl:  tonnels, 
brûe, hoofweë, lugweë, waterweë, voetspore, aromas, kleure, 
videobande, kasset klankgolwe, geskenke ontvang en gegee aan 
hulle, en enige menslike materiaal wat agtergelaat is in Duitsland en 
gebruik is in rituele, in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek vervloek alle wortels van alle familie-stambome, sowel as die 
groei en vrug daarvan.  Ek ontwortel die bome in die onderwêreld, in 
die Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek sny myself en my gesin los van elke naelstring wat my verbind 
aan die valse vaderskap (die poppemeester in Duitsland), wat Hitler 
ge-eis het van almal, sowel as verbintenisse met demoniese 
koninkryke, hetsy in die waters onder die aarde, op die aarde of in die 
hemele bokant Duitsland.  Ek vra U, Vader, om al sulke beheer oor 
my en my gesin te verwyder. 
 
Ek vra U, Vader, vir Goddelike beskerming teen alle terugslae, 
voorslae (sambokslae) en oordeel wat op my gesin, myself en elke 
persoon teenoor wie ek sal getuig, kan kom.  Vader, ek kies om die 
Bloed van Jesus Christus my Verlosser weereens aan te wend 
aan my gees, siel en liggaam vir reiniging, heiliging en versoening 
terug na U toe. 
 
Ek verklaar dat die mag van Jesus Christus by verre die krag 
van satan oorskry!! 
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SWASTIKA 
 
Die Swastika het verskillende simbole: 
 

 Dit word wyd gebruik as ‘n kode (geheimskrif) om die Groot 
Godin met die vroulike godhede Astarte, Athene en Artemis 
te verbind – wie almal geassosieër word met hierdie simbool.  
Een van die oudste godinne-beelde wat opgegrawe is, dateer 
terug na die derde millemium en het ‘n swastika gegraveer oor 
die seksuele driehoek. 

 
 Ten spyte daarvan dat die swastika hoofsaaklik in sy 

vierkantvorm gevind word, word dit ook baie keer uitgebeeld as 
‘n vier-armige draaiende spiraal, wat die idee van ‘n maalgat-
agtige vorteks oordra en daarop gemik is om die bewussyn te 
trek vanuit die uiterlike wêreld na die innerlike realm van die 
psige. 

 
 In die Shamaanse kultuur was die spiraalvormige swastika 

tonnel ‘n simbool van die brug tussen die wêrelde wat 
oorgesteek moes word deur die shaman by die aanvang van sy 
swymelende toestand. 

 
 In essensie het die swastika beide die deur-opening en 

deurgang verteenwoordig na hierdie geestesrealm. 
 

 Eintlik is die swastika ‘n eenvoudige, geometriese geheimskrif 
wat gebruik is as ‘n simboliese snelskrif vir die afbeelding van 
die labirint (doolhof). 

 
 Die labirint is algemeen beskou as beide ‘n baarmoeder waarin 

iets nuuts voortgebring sou word asook ‘n deurgang wat betree 
moes word met al sy slangagtige kronkels en draaie voordat 
die skat in die middel na vore kon kom. 

 
 NB!!  Die swastika/labirint is dus ‘n simbool van beide die 

deurgang wat lei na ‘n heilige, geestelike realm, en die vroulike 
figuur wat iemand daarheen lei.   
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In antieke Germaanse en Noorse kulture was hierdie vroulike 
gids en bewaker bekend as die Valkyrja of Fylgja.  Net soos 
die swastika bestaan dit uit ‘n dubbel-rune (Ou Germaanse 
letter),  so manifesteer die Valkyrja haarself op twee wyses in 
mense se lewens.  Aan die een kant is sy ‘n amasoniese 
figuur wie beskerm en moed gee aan die vegter op die 
oorlogsvelde van die lewe, en aan die ander kant is sy ‘n MUSE 
(sang-godin) wat die shaman, digter en kunstenaar in hul 
pogings inspireer.  In haar amasoniese aspek, word die 
Valkyrja geassosieër met die son, en in haar muse aspek word 
sy geassosieër met die maan. 

 
 Die swastika kan ook gesien word as twee adder-simbole wat 

mekaar oorkruis – die slang word universeel geassosieër met 
die Groot Godin in antieke godsdiens. 

 
 Die swastika is ‘n simbool van die Hindoe Swastika god – 

GANESHA – olifantkop, kind-god.  Spotterny van Jesus 
Christus as Bemiddelaar.  Die essensie van die swastika – in 
terme van GANESHA – dit is ‘n vroulike simbool – simbolies 
van die yoni (vulva) vir die Groot Godin.  Die yoni van die Groot 
Godin word gesien as die ingang na haar kosmiese liggaam en 
verering van haar yoni is ‘n integrale deel van Indiese 
godsdiens. 

 
 Die swastika is ‘n simbool van Wodhanaz – Wotan is die 

oeroue Germaanse god van oorlog, magie en mistieke 
illuminasie.  Hy word beskryf as “die Beseker”, die god van 
storms, die swerwer, die vegter, die heer van die dood, die 
meester van geheime kennis, die towenaar en god van 
digters. 

 
 Wodhanaz het blykbaar aan mans verskyn in die vorm van ‘n 

valk.  Hierdie roofvoël was ‘n wydverspreide simbool van 
oorlog en geestelike illuminasie in die antieke wêreld en is 
geassosieër met mitologiese figure so divers soos Merlin en 
Horus.  Interessant dat Dionysus (Pan) as sinoniem gesien 
word met hierdie Germaanse god. 
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 In essensie, is Wodhanaz ‘n god wat sy volgelinge binnedring 
en beset, met die gevolglike toestand van óf mistieke 
verhoging en verstandelike inspirasie aan die een kant, óf ‘n 
toestand van egte, gevegs bloedlus aan die ander kant – ‘n 
hoogs begeerlike toestand vir ‘n vegter op die slagveld van 
ouds.  Die manne naaste aan die gees van Wodhanaz, was 
dus die shamans en vegters, met die area van aktiwiteit van 
die shamans die innerlike wêreld van gees, en dié van die 
vegter die slagveld van die uiterlike wêreld. 

 
 NB: Dit wat mense aanvanklik verbind het aan Wodhanaz, was 

die voorvaderlike ketting wat teruggestrek het na hom.  Dit 
was deur die verering en lewend hou van die herinnering aan 
hul voorvaders, dat mense se verbintenis met Wodhanaz 
versterk is, en daardeur is die geestelike gesondheid van die 
stam verseker, en dit het gehelp om hul oorlewing in die 
toekoms te waarborg. 

 
 Die swastika is ‘n simbool van die “Heilige Sakrament”. 

 
 Die swastika is die poort na die “realm van bewustheid” en 

al die geeste betrokke. 
 

 Die swastika simboliseer die Holocaust. 
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Suid Afrikaanse President Paul Kruger en die Nazi’s 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE HIMMLER VERHAAL: 
 
Himmler het Hitler oorreed om in te stem tot die rasegte en elitêre 
riglyne waardeur hy gehoop het om die SS te ontwikkel. 
 
Reeds vanaf ‘n vroeë ouderdom was Himmler gefassineer deur die 
geskiedenis van die Nordiese volkere, en in besonder Koning 
Heinrich I, ook bekend as Henry die Voëlvanger.  Heinrich I het die 
Duitse lande suksesvol verdedig teen die besettings-pogings van die 
Slawiese hordes, en is in 919 tot Koning van die Duitsers verkies.  
Daar was dikwels gesê dat Himmler homself beskou het as die 
geestelike reïnkarnasie van Heinrich I. 
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Die rasse riglyne vir die SS 
 
Himmler was ook bekoor deur die geskiedenis van die Orde van 
Teutoniese Ridders.  Die Orde, gestig in die laaste deel van die 
twaalfde eeu, was gemoeid met die kolonisering van die Slawiërs 
onder sy Groot Meester, Hermann von Salza, na wie Himmler later 
een van sy elite pantser-eenhede van die Waffen-SS vernoem het.   
Vir amper 200 jaar het die Teutoniese Ridders die Duitse kultuur en 
invloed versprei regdeur oostelike Europa.  In Julie 1410 egter, het ‘n 
saamgestelde Slawiese weermag bestaande uit Pole, Russe en 
Lithuane, die Teutone verslaan tydens die Slag van Tannenberg.  
Nadat die Orde verslaan is, het die legende van hul ridderskap 
voortgeleef. 
 
Vir baie Duitsers was die vertellinge van die heldhaftige dade van die 
Teutoniese Ridders net soveel deel van hul kulturele erfenis as die 
legendes van Arthur en die Ridders van die Ronde Tafel vir die 
Engelssprekende wêreld was. 
 
Sy belangstelling in die middeleeuse legendes van Teutoniese 
ridderlikheid, het ‘n geromantiseerde siening van die geskiedenis van 
die Germaanse rasse in Himmler teweeggebring.  Baie van die 
simboliek van die Duitse militêre prag en praal,  is afkomstig uit sy 
Middeleeuse verlede. So, byvoorbeeld is die ontwerp van die 
Ysterkruis, ‘n swart kruis, omrand met silwer, deur die ontwerp 
van die kruis (soos gebruik deur die Teutoniese Orde) beïnvloed.  Die 
kleure van die orde, swart en wit, het die kleure van Pruise geword, 
en later ook dié van die SS.  Himmler het gepoog om binne sy SS ‘n 
nuwe Teutoniese Orde te skep om sy weergawe van Germaanse 
kultuur deur Europa te versprei.  Slegs die beste Duitse bloedlyne is 
in sy elite SS, wat ou Duitse heidense rites en gebruike gevier het, 
aanvaar.  Antieke runiese skrif is oraloor deur die SS in sy eie 
besondere heraldiek gebruik, waarvan die beroemdste van almal die 
dubbele Sig-rune of die SS kraagstrook is. 
 
Ten spyte van Himmler se onindrukwekkende, fisieke voorkoms, was 
hy ‘n uitstekende organiseerder en het stil maar vasberade 
voortgegaan om die elite organisasie (soos hy graag die SS wou 
sien) voort te bring.   
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Dissipline is verstewig, twyfelagtige karakters is uitgeskop en van toe 
af (Januarie 1929), sou van elke voornemende SS lid verwag word 
om bewys te kon lewer van sy eie bloedlyn tot drie geslagte 
gelede.  Saam met die Nazi ideoloog, Alfred Rosenberg en die 
malkop rasse-teoretikus Richard Walter Darré, het Himmler selfs 
huweliks-reëls ingestel wat aan hom die mag gegee het om ‘n SS 
man se toekomstige bruid te veto indien sy nie genoegsame bewyse 
kon lewer van haar Ariaanse voorgeslag nie. 
Natuurlik was Himmler se reëls nie op homself en ook nie op  SS 
lede wat gedurende die Eerste Wêreldoorlog diens gedoen het, van 
toepassing nie.  Himmler se konsep van elite was nuut en gebaseer 
op ‘n voornemende kandidaat se rasse voorgeslag, aansien, 
sobere gewoontes, fisiese fiksheid en, bo alles lojaliteit. 
 

SS mistisisme 
 
Himmler self het ‘n sterk oortuiging van die ‘Ariaanse Meesterras’ 
gehad, maar hy was ook ‘n ryksbouer en was heeltemal bereid om 
sy eie reëls te buig ten einde groter mag en invloed te verkry.  Hy het 
hom ook verdiep in private fantasieë, soos sy restourasie van die 
geruïneerde Wewelsburg kasteel buite Paderborn, waarin hy ‘n 
ronde tafel laat opstel het om sy gekose “ridders” te laat 
plaasneem op die patroon van die Arthur legende (‘n idee wat hy 
verkry het van sy gunsteling komponis, Richard Wagner, ook self ‘n 
anit-Semitis).   
 
So intens was sy fassinering met heidense Nordiese en 
Middeleeuse Duitse geskiedenis, dat Himmler ‘n spesiale 
navorsings-instituut geskep het, wat die studie van die betekenisse 
van heidense runes ingesluit het – runes wat die basis van baie SS 
ampstekens gevorm het. 
Himmler se mistieke gesindheid jeens die wêreld is vergesel deur ‘n 
vaste geloof in die waardes van homeopatiese medisyne, en hy 
was, net soos Hitler, ook ‘n vegetariër. Hierdie twee onderwerpe, 
saam met astrologie en die okkulte, het baie gou ekstra onderwerpe 
van studie in die instituut, die Ahnenerbe (Vereniging vir die 
Navorsing en Lering van Voorvaderlike Erfenis), geword.  
Himmler se belangstellings was egter nie suiwer teoreties nie, maar 
ook pragmaties.  
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Hy het byvoorbeeld die totale Duitse mineraalwater bottelering en 
verspreidingssisteem in die hoogs winsgewende WVHA (die SS se 
ekonomiese administratiewe departement) geïntegreer. 
 
Himmler was ook algeheel pragmaties in sy doen en late met die 
Vatikaan (wat later na die oorlog, ‘n aantal Nazis sou help om van 
vergelding te ontsnap deur nuwe identiteits-dokumente te voorsien). 
Dit was ten spyte van sy afkeer van priesters en sy grootliks 
onsuksesvolle pogings om kerkgang in die SS uit te wis.  Ironies 
genoeg het Himmler nie gehuiwer om by die Jesuïte kers op tre 
steek vir baie van die struktuur en ritueel van die SS nie.  Met hul 
streng morele kode was die Jesuïte die “storm-troepe” van die 
Teen-Revolusie en as gevolg van die ooreenkomste tussen die 
Vereniging van Jesuïte en Himmler se SS, het Hitler vir Himmler 
“my Ignatius Loyola” (bg. Vereniging se stigter) genoem. 
 
Lojaliteit, dissipline en persoonlike eer, sowel as ‘n gewilligheid om 
jou eie lewe op te offer, het die basis geword van die SS se 
belydenis. 

SS-Dolk 
 
Die SS se slagspreuk (uitgegraveer op die dolk), self ook deel van die 
algehele mistieke, is die sleutel tot die SS mentaliteit nl. Mein Ehre 
heisst Treue (Lojaliteit is my Eer).  Wat die SS slagspreuk so 
ongewoon gemaak het, was dat die lojaliteit net aan een persoon 
toegesê is nl. Adolf Hitler, i.p.v. aan iets abstrak soos bv. die staat of 
die konstitusie.  Dit word vervat in die SS eed  wat deur die Waffen-
SS afgelê moes word nadat ‘n kadet (‘n anwarter) sy basiese militêre 
opleiding voltooi het. Erkenning was gegee deur die oorhandiging van 
die SS-dolk (waarvoor rekrute self moes betaal) en die eed, wat 
geneem was op 20 April (Hitler se verjaardag!) het as volg gelui: 

“Ek belowe aan u, Adolf Hitler 
As Führer en Kanselier van die Duitse Ryk 
Lojaliteit en dapperheid. 
Ek lê ‘n eed af aan u en aan die owerhede 
Wie deur u aangewys sal word 
Gehoorsaamheid tot die dood toe 
So help my God”. 
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SS Ere Ring 
 

 
Links:  ‘n Goeie voorbeeld van ‘n SS ere 
ring, gegraveer met die ontwerp van die 
doodshoof en talle runiese simbole.   
Himmler het groot mistieke betekenis aan 
die ring toegedig. 
 

Die ontvangs van ‘n Totenkopf-ring was ‘n toekenning wat amper 
net so gesog was as ‘n Ridderskruis.  Die silwer Totenkopf-ring 
het ‘n kopbeen en kruisbene aan die voorkant, en runiese simbole 
om die band, wat veronderstel was om die draer daarvan se 
‘psigiese’ Germaanse deugde te versterk.  Dit was nie ‘n militêre 
versiering nie, maar ‘n persoonlike beloning vir diens van Himmler 
self, en die ring was veronderstel om saam met die draer na sy graf 
te gaan. 
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3.  DIE OSSEWA BRANDWAG 
DEEL I:  INLIGTING 
 
Die OSSEWA BRANDWAG was ‘n semi-militêre organisasie 
gebaseer op die ongoddelike doktrines van Nasionale sosialisme 
soos ingestel deur Hitler en die Nazi Party. 
 
BLOED EED: 
 
Lede het ‘n ongoddelike eed geteken in hul eie bloed, wat die erns 
van hul verbondenheid aan Hitler en sy verteenwoordiger, Robey 
Leibrandt verklaar het, onder die banier:  “Vir Volk en Fuhrer”. 
 
As nasionale sosialistiese rebelle het hul hulself verbind tot: 
 

• om die land in totale chaos te bring 
• om Genl. Smuts te elimineer en sy vrou te ontvoer 
• om Sir Ernest Oppenheimer te elimineer asook alle Jode 
• om alle myn- en kommersiële belange te verwyder uit die 

hande van die Jode 
• om die Eerste Minister te vermoor, en om alle kabinetsministers 

te arresteer en te ontsetel 
• om die mag van die Britse Ryk in S A te verbreek 

 
Daar is ‘n geheime eed van lojaliteit afgelê deur die binnekring van 
geharde stormtroepe, gesweer met die een hand op die Bybel en die 
ander op ‘n rewolwer, gerig op sy bors en ‘n ander een gerig op sy 
rug. 
 
Hulle het onderneem: 
 

• om getrou alle opdragte onmiddellik uit te voer en onder ‘n eed 
van heimhouding 

• om vrywilliglik te sterf in diens van Volk, Vaderland, Hitler en  
Leibrandt 

• om alle dade van verraad te wreek 
• om vrywillig prooi te wees in geval van verraad 
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• om die dood van ‘n mede-stormtroep te wreek 
• om hulself te verbind tot dade van sabotasie 
• om bankrowe uit te voer onder die kode naam “Operasie 

Karlowa”  (Genl. Rudolf Karlowa – die vader van Nazisme in 
Suid-Afrika) 

• om te help met die implementering van Operasie Weissdorn 
wat Suid-Afrika sou oorspoel in ‘n opwelling van Nazi-
geinspireerde geweld soos uitgevaardig deur Adolf Hitler 
persoonlik 

 
Verdere betrokkenheid was by organisasies soos: 
 

• die Nazi Party en die Thule vereniging;  Himmler se SS Party 
• die Schwarze Korps, die amptelike orgaan van die SS Swart 

Hemde 
• die Abwehr – die intelligensie- en sabotasie diens van die 

Duitse Hoë Bevel 
• die Dienstalle Ribbentrop – die diplomatieke diens 
• Stormjaers / stormtroepe gebaseer op die ‘Sturmabteilung’. 

 

BLOEDVERBOND SOOS GESKRYF DEUR ROBEY LEIBRANDT 
 
Uittreksel geneem uit ‘Vir Volk en Fuhrer’ – bl 130-131. 
 
…..Leibrandt het die opgevoude stuk papier uit sy sak gehaal.  
“Hendrik, ek moet aan jou my laaste geheim openbaar.  Ek het jou 
nog nie vertel nie, dat ek ‘n eed geskryf het, en wat een en elke 
rekruut vir Weissdorn sal moet onderteken in sy eie bloed.  Dit is 
geheel en al bindend.   
 
Daar is geen omdraai as dit eers onderteken is nie.  Ek sal dit aan jou 
lees en dan vra of jy dit verstaan en of jy dit wil onderteken.  Indien jy 
wil, moet jy dit onderteken met jou eie bloed.”  Leibrandt het begin 
lees: 
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“My doel en worsteling is vir die vryheid en onafhanklikheid van die Afrikaner 
nasie in Suid Afrika, en die instelling van ‘n Nasionale sosialistiese Staat met 
die ideologieë van Adolf Hitler, aangepas by die karakter van die Afrikaner 
nasie.  Ek erken dat slegs ‘n nasie wat veg vir sy regte, ‘n reg het om te 
oorleef en dat aksie in die vorm van offerandes en bloed die ware wil en 
karakter van ‘n nasie en ‘n individu reflekteer. 
 
In hierdie gees verklaar ek myself bereid om te ly vir my nasie en 
vaderland en, indien nodig, om te sterf daarvoor. 
 
Ek staan voor God en sweer hierdie heilige eed dat ek my 
Afrikaner nasie en Vaderland getrou sal dien met my hele hart, 
liggaam en siel in die rigting wat aan my gegee word deur die 
leier van die Nasionale Sosialistiese rebelle in die persoon van 
Robey Leibrandt, en niemand anders van nou af tot die dood toe 
nie. 
 
Onder die leuse: “’n Vegter mag sterf, maar ‘n verraaier moet 
sterf”, sal ek altyd in alle omstandighede optree, en ek sal elke 
opdrag ten volle uitvoer.  Elke enkele geheim sal ek dra en 
verdedig met my lewe.  Die diepte en erns waarmee ek myself 
verklaar as ‘n Nasionale Sosialistiese Rebel, vind sy uitdrukking 
in die bloed waarmee ek myself vir altyd verband deur my 
handtekening.  Ek is niks, my nasie is alles, God met ons.  Die 
Vierkleur hoog.” 
 
Die Vierkleur was die vlag van Paul Kruger se ou Transvaalse Republiek.  
Letterlik beteken dit die Vierkleur hoog.  In die gees, is die betekenis so 
ietwat anders, deurdat dit ‘n uitroep is om die vlag te laat wapper in die naam 
van die revolusie.  Dit het ‘n wyse van groet geword vir Leibrandt se 
volgelinge en gepaard gegaan met ‘n saluut:  die regterarm styf teen die 
liggaam, die voorarm word dan opgeruk tot ongeveer 45 grade met die palm 
oop.  Soos in Duitsland, is dit gedoen om Hitler en die Nazi Party te salueer. 
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DIE NASIONAALSOSIALISTIESE REBELLIE 
 
My strewe en stryd is vir die vryheid en onafhanklikheid van die Afrikanervolk in 
Suid-Afrika; en die opbou van'n nasionaalsosialistiese staat met die idee van 
Adolf Hitler as grondslag aangepas by die karakter van die Afrikanervolk. 
 
Ek erken dat alleen 'n volk wie veg orn sy reg, 'n reg het om te lewe, en dat die 
daad in die vorm van opoffering en bloed die ware wil en karakter van 'n volk, 
sowel as van die mens, as stempel dra. In hierdie sin en gees verklaar ek my 
bereid orn vir my volk en vaderland te ly en indien nodig te sterwe. 
 
Ek tree op voor God en sweer hierdie heilige eed, dat ek as Afrikaner my volk en 
vaderland met my ganse hart, liggaam, siel en verstand getrou sal dien in die 
rigting wat my aangegee word deur die leier van die Nasionaalsosialistiese 
Rebellie in die persoon van Robey Leibbrandt en niemand anders nie, van nou 
af, tot in die dood. 
 
Onder die parool “'n stryder kan sterwe, maar 'n verraaier moet sterwe” sal ek 
immer en onder alle omstandighede handel en enige en elke bevel gehoorsaam 
en ten volle en geheel uitvoer. Elke en ieder geheim sal ek met my lewe bewaak 
en bewaar. 
 
Die diepte van die erns waarmee ek my tot 'n Nasionaalsosialistiese Rebel erken 
vind sy uitdrukking in die bloed, waarmee ek my persoon, deurmiddel van my 
handtekening vir ewig bind. 
 
Ek is niks, my volk is alles. 
 
God met ons. 
 
Die Vierkleur Hoog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘n Kopie van die eed wat Leibbrandt se volgelinge in hulle eie bloed geteken het. 
Hendrik Erasmus het eerste geteken, alhoewel sy handtekening onder dié van 
Kalie Theron staan. 
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DEEL II:  VERLOëNINGSGEBED 
 
Vader in die Hemel, ek dank U vir U verbond met my.  Ek dank U vir U Seun, 
die Here Jesus Christus, wat deur U gestuur is om my te verlos uit die hand 
van die duiwel.  Ek dank U vir die Heilige Gees van God, wat ons lei in alle 
waarheid. 
 
Ek nader nou U troon van genade, deur die Bloed van Jesus 
Christus, my Advokaat en Bemiddelaar.  Ek kom om voor U my 
sonde te bely:  my betrokkenheid en my familie se betrokkenheid by 
Robey Leibrandt en die Ossewa Brandwag.  Ek bely en verloën alle 
simpatieke proNazi verbondenheid in Jesus Naam en ek verloën ons 
betrokkenheid met die OSSEWA BRANDWAG. 
 
BLOED EED: 
Vader, ek bring voor U die ongoddelike eed, geteken deur die lede in 
hul eie bloed wat die erns van hul verbondenheid aan daardie leiers 
verklaar het. 
 
Ek verloën my geloof dat “Hitler ist ein heiliger” – “Hitler is ‘n 
redder/heilige”, in die Naam van Jesus Christus.  Ek besef dat ons 
die gees van die Antichris aanbid het met al sy simboliek:  die 
godsdiens van die bloed, die grond en die swastika van die Derde 
Ryk. 
 
Hemelse Vader, in U groot genade, vergewe ons asseblief en wis uit 
alle dade van woede, moord, rebellie, wraak, terugbetaling en die 
verspilling van baie onskuldige bloed.  Kanselleer asseblief die 
demoniese sendings teen ons en bevry ons, die nageslagte, van alle 
oorlogs- en gevegsgeeste, veral hulle wat bloed-ede vereis.  
Verwyder asseblief die hekwagte en kanselleer hul aanstellings.  Ek 
vernietig hierdie altare in die geestesrealm en versoek dat U die 
kettings verbreek wat ons gevange hou aan hierdie bande van 
ongeregtigheid. 
 
Dankie Vader! 
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In die magtige Naam van Jesus vra ek U om gevegs-engele uit te 
stuur om vir my in te staan en te veg terwyl ek hierdie demoniese 
mantel teruggee aan Satan.  Ek dank U, Vader, dat U die sataniese 
priesterskap vernietig oor ons lewens. 
 
Bevry ons asseblief van al die nagevolge van hierdie bloed-ede. 
 
Verder bely en verloën ek die geheime eed van lojaliteit wat afgelê is. 
Here, ek verloën al hierdie aktiwiteite as sonde en vra vir vergifnis in 
die Naam van Jesus.  Ek verbreek nou hierdie verbond van dood met 
die Swaard van God se Woord en ek bind en weerstaan die gees van 
die dood in Jesus Naam.  Ek bind en weerstaan alle geeste van 
selfmoord, geweld, bloedvergieting en moord.  Ek sny myself en my 
familie los van alle geeste van bloedlus, in die magtige Naam van 
Jesus Christus.  Ek vra dat alle getuies teen ons verwyder sal word 
en die Bloed van die Ewige Verbond aangewend sal word op al 
hierdie goddelose dade, in die Naam van Jesus. 
 
Verder verloën ek ons betrokkenheid met: 

• die Nazi Party en die Thule vereniging;  Himmler se SS Party 
• die Schwarze Korps 
• die Abwehr 
• die Dienstalle Ribbentrop 
• Stormjaers / stormtroepe 

 
Ek verloën die gees van Wotan en alle altare opgerig vir Wotan in die 
Naam van Jesus Christus van Nasaret.  Ek kanselleer hierdie 
demoniese priesterskap oor ons lewens in die Naam van Jesus.  Ek 
verloën die gees van Horus, die god van oorlog en alle altare opgerig 
vir sy gees en kanselleer hierdie priesterskap, in Jesus Naam. 
 
Ek vra, genadige Hemelse Vader, dat U my sal verlos van elke 
gevegs- en oorlogsdemoon.  Ontwortel hulle asseblief uit my 
bloedlyn, verbreek die kettings en vernietig hierdie verbond van 
ongeregtigheid oor ons lewens, in die magtige Naam van Jesus. 
 
Dankie Vader! 
AMEN. 
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4.  DIE AFRIKANER BROEDERBOND 
 
DEEL I:  GESKIEDENIS 
 
Die Broederbond het filosofieë, aksies en sameswerings, asook ekstra-
parlementêre aktiwiteite aangewend in elke sfeer;  sosiaal, ekonomies, 
polities en godsdienstige instansies, wat die belange en welvaart van ons 
‘volk’ ten koste van ander rasse-groepe bevoordeel en beskerm het. 
 
Die Woord is misbruik om dade te regverdig, siende dat die siel van 
Afrikaner Nasionalisme saamgebind is met die Calvinistiese 
filosofieë:  die tweeling doktrines van ‘Goddelike Uitverkiesing’ en 
‘Voorbestemming’, wat ook aanvaar is as Bybels, asook die ‘Tulp 
Doktrine van Calvyn’. 
 
Nogtans het hulle, as die ‘uitverkorenes’ van God, Suid Afrika beskou 
as hul beloofde land en hierdie spesiale godsdienstige identiteit was 
deurslaggewend in die beleid van aparte ontwikkeling soos 
gepropageer deur die Nederduits Gereformeerde Kerk en die 
Afrikaner Broederbond en regering van daardie tyd. 
 
Godsdienstige apartheid is verwar op die basis van ras en kleur, wat 
uiteindelik opgeloop het in Doctrinaire Verwoerdian Apartheid, ook 
genoem “Baasskap”, soos gereflekteer in die volgende stellings: 
 
Die woorde van Dr. D F Malan: 
“Die geskiedenis van die Afrikaner openbaar ‘n vasberadenheid en ‘n 
definitiwiteit van doel, wat ons laat voel dat Afrikanerdom nie die werk 
van ‘n mens is nie, maar ‘n skepping van God.  Ons het ‘n definitiewe 
reg om Afrikaners te wees.  Ons geskiedenis is die hoogste kunswerk 
van die Argitek van die eeue.” 
 



 58

Adolf Hitler se woorde in Mein Kampf: 
“Dit was die Ariaanse (blanke) ras alleen wat ‘n superieure tipe van 
menslikheid gevorm het;  daarom verteenwoordig hy die grondvorm 
(standard) van wat ons verstaan van die term:  mens …. Dit is nie 
toevallig dat die eerste vorms van beskawing ontstaan het waar die 
Ariaanse ras in kontak gekom het met minderwaardige rasse, hulle 
tot onderworpenheid gedwing het en hulle geforseer het om sy 
bevele te gehoorsaam nie!” 
 
Dr. D F Malan se toespraak gedurende 1948 verkiesing: 
“Ek behoort aan die Broederbond en ek het baie van hul 
vergaderings bygewoon …”   dat hy ‘n ondersoek sou laat doen in die 
Broederbond, indien daar ‘n soortgelyke ondersoek gedoen sou word 
in die ‘Sons of England’ se bedrywighede.  Die N G Kerk het ‘n 
ondersoek geloots in 1949 en tot die slotsom gekom dat    “…..die 
Broederbond ‘n gesonde organisasie is wat bedryf word op nie-
politiese lyne ten einde die belange van die Afrikaner nasies uit te 
brei”.  (soos opgeneem in die debat tussen die Verenigde Party en 
die Nasionale Party in die parlement – 1948).  Dus het die kerk sy 
goddelike toestemming verleen.” 
 

IMMANUEL KANT – DUITSE FILOSOOF;  ‘KANTIAANSE 
FILOSOFIE’ 
Totdat Kantiaanse filosofie begin het om die geleerdes van die eeu te 
beinvloed, was klassieke filosofie gebaseer op die proses van 
teenstelling, wat beteken dat die man geredeneer het in terme van 
oorsaak en gevolg.  Dit beteken dat as “A” die waarheid is, kan “nie-
A” nie ook reg wees nie, volgens die klassieke filosofie, en waardes 
was definitief. 
 
Die wêreld in sy geheel het hierdie moontlikhede aanvaar as absoluut 
in beide kennis en die morele.  Voor Kant tevoorskyn gekom het, kon 
mens nog met ‘n persoon redeneer op die basis van oorsaak en 
gevolg.  Hierdie een man, egter, en sy resensente het begin 
bevraagteken of mense werklik dinge kon ervaar en aanvaar buite die 
vyf sintuie.   
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Kant se analise van die proses van denke, het voorgestel dat 
niemand iets kan weet behalwe deur ondervinding nie.  Hy het geglo 
dat individuele vryheid lê in die gehoorsaamheid aan die morele wet 
wat binne ons praat. 
 
GEORG W F HEGEL (1770 – 1831) 
Hierdie sienings het dan die idees veroorsaak wat ten uitvoer sou 
kom in die filosofie van Hegel, wat bekend was as die  “…..filosofiese 
diktator van Duitsland”.   Hy het geglo dat een feit of idee (tesis) wat 
teen ‘n ander werk, (teenstelling) tot gevolg sou hê dat ‘n nuwe feit 
(sintese of samevatting) gevorm wou word.  Hierdie filosofie was die 
basis van die kommunistiese, politiese en ekonomiese idees van Karl 
Marx en die nasionale sosialisme van Adolf Hitler.  Hegel het die 
staat verheerlik.  Hy het geleer dat die staat nie morele wette hoef te 
gehoorsaam nie, of dat regerings nie ooreenkomste hoef te onderhou 
nie.  Hitler het hierdie filosofie gevolg tot volmaaktheid.  Volgens 
Hegeliaanse oortuiging, was alles relatief – daar was geen absolute 
nie, slegs terme of relatiwiteit. 
 
Daar was geen rede tot uiterste waarheid nie.  Hierdie filosofie het die 
hoer onderrigstelsels van Europa en Amerika binnegedring. 
 
SOREN KIERKEGAARD (1813 – 1855) 
Gebore in Denemarke, het hy die oortuigings van die Lutherse kerk 
verwerp en het die vader geword van eksistensie-filosofie.  Sy 
skrywes dui op ‘n ontkenning van die basiese leerstellings van die 
Christelike geloof en toon ‘n veragting vir hulle wat nie sou saamstem 
met sy intellektuele strewes nie.  Hy was die eerste man wat ‘n 
sisteem ingestel het van denke met wanhoop as die onderliggende 
stroom.  Twee boeke deur hom geskryf:  ‘Fear and trembling’ en ‘The 
sickness unto death’.  Hy het geglo dat die mens nooit definitiewe 
redes sal vind vir waarheid en lewe nie.  Hy het die feit verwerp dat 
lig op die Christen skyn, terwyl duisternis hang oor heidendom, 
aangesien ernstige kunstenaars weer verjong word deur die ewige 
jeug van die Griekse ras! 
 
Dit was hierdie Kierkegaard filosofie wat oor die intellektuele wêreld 
geswiep het daardie tyd, toe hy die leerstellings van Kant en Hegel 
voorgestel het in die teologie van die Christelike geloof.   
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Die idee dat daar geen rasionele basis is vir dinge buitekant die 5 
sintuie nie, maar dat ons ‘n irrasionele sprong van blinde geloof moet 
neem om doel te kry in die lewe, het uit Kant se lering gekom.  Die 
idee dat daar geen absolute waarheid is nie en dat ons daarom 
relatiewe redes moet vind waarop ons ons lewens moet baseer, het 
sy oorsprong uit Hegel se lering (eksistensiële gedagte).  
Daarvandaan kom die teologiese raamwerk wat teoloë grootliks 
beinvloed het, asook andere, soos Karl Barth (neo-ortodoksies), 
Charles Darwin; Sigmund Freud, Richard Wagner; J F Fichte; 
Schopenauer en Houston Steward Chamberlain – die geestelike 
vader van die Derde Ryk – wie die Nazis benoem het as hul profeet.  
Gedurende Hitler se bewing het baie van sy artikels, boeke en 
pamflette vanuit die drukperse gestroom, en die “geestelike stigter 
van Nasionale Sosialistiese Duitsland” geproklameer. 
 
Bronne:   

• THE LUCIFER CONNECTION – J Carr 
• HITLER BLACK MAGICIAN – Gerald Suster 
• SATAN IS ALIVE ON PLANET EARTH – Hal Lindsay 
• THE OCCULT ROOTS OF NAZISM – SECRET ARYAN 

CULTS AND THEIR INFLUENCE OF NAZI IDEOLOGY – 
Nicholas Goodrick-Clarke 

 
Daar was die doctrine van ‘LEWENSBESKOUIING’, wat die 
onversoenlike verwerping van menslike gelykheid is soos gepubliseer 
in 1936. 
 
Die Afrikaner Broederbond, ‘n geheime, eksklusiewe organisasie, se 
doelwitte is verdoesel as kultureel van aard, terwyl dit polities, 
sosiaal, ekonomies en godsdienstig was en hul rol sentraal was in die 
vorming van die geskiedenis van Afrikaner Nasionalisme. 
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DIE SEWEVOUDIGE IDEAAL VAN DIE BROEDERBOND 
(gepubliseer deur die Transvaler op 14, 20 en 30 Desember 1944 en 
3 Januarie 1945, soos geskryf deur L M Lombard). 
 

1. Die verwydering van enigiets wat in konflik was met Suid Afrika 
se volle internasionale onafhanklikheid. 

2. Die einde van die minderwaardigheid van die 
Afrikaanssprekende en van hul taal in die organisasie van die 
staat. 

3. Verdeling van alle nie-blanke rasse in Suid Afrika wat hulle 
vrygestel het tot onafhanklike ontwikkeling onder die 
beskerming van blankes. 

4. Om ‘n einde te maak aan die uitbuiting van die bronne en 
bevolking van Suid Afrika deur vreemdes, insluitende die meer 
ekstensiewe industriële ontwikkeling. 

5. Die rehabilitasie van die boerdery gemeenskap en die 
versekering van beskaafde self-onderhouding deur te werk vir 
alle blnke inwoners. 

6. Die nasionalisasie van die geldmark en die sistematiese ko-
ordinasie van die ekonomiese politiek. 

7. Die ver-Afrikanisering van die publieke lewe en lering en 
opvoeding in ‘n Christen-nasionale gees, terwyl die interne 
ontwikkeling van alle sektore so te laat, solank dit nie ‘n gevaar 
was vir die staat nie. 

 
Dit is belangrik om te besef dat die doelwitte van die Broederbond ‘n 
belangrike ooreenkoms het met die konstitusie van die Nasionale 
Party van SA, soos dit gestel word in hul ‘Konstitusie en Program van 
Beginsels’. 
 
Die Bond het ondergronds gewerk en het baie Afrikaners in 
prominente sleutel-posisies geplaas in banke, onderwysverenigings, 
opvoedings instansies, reddings-aksie verenigings, ‘beskermers’ van 
die Mynwerkers Unie, Moderators van 3 opeenvolgende Sinodes van 
die Nederduits Gereformeerde Kerk, en Presidente van Taal en 
Kultuur verenigings.   
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Hul hoogste doel: 
 
“Laat ons ons aandag fokus op die feit dat die primêre oorweging is:  
of Afrikanerdom sy hoogste roeping van domineering “Baasskap” in 
Suid Afrika sal berek.  Broer, ons oplossing van Suid Afrika se kwale 
is nie of een of ander party die sweep in die hand sal kry nie, maar 
dat die Afrikaner Broederbond Suid Afrika sal regeer!” 
 
DIE TULP DOKTRINE VAN CALVYN: 

TOTALE VERDORWENHEID 
Bedoelende dat die mens gekenmerk is deur korrupsie of boosheid 
en daar niks aan kan doen nie.  Die mens is totaal hulpeloos en 
hopeloos.  Hy is selfs te onmagtig om self ‘n besluit te maak. 
 
ONVOORWAARDELIKE UITVERKIESING 
Bedoelende dat jy uitverkies is vir redding deur goddelike genade.  Jy 
is uitverkies of eenkant geplaas deur goddelike guns.  Dit beteken 
ook ‘n selektiewe of eksklusiewe groep mense.  Uit hierdie toestand 
van totale verdorwenheid, sal God vir Homself ‘n sekere groep 
uitkies.  Indien jy een van hierdie uitverkorenes is, is daar ook niks 
wat jy daaraan kan doen nie, nie eens in terme van ‘n besluit nie. 
 
BEPERKTE VERSOENING 
Bedoelende dat Jesus slegs gesterf het vir ‘n sekere paar, 
verwysende na ‘n eksklusiewe groep mense.  Dit word 
gekarakteriseer deur afdwingbare beperkings voorgeskryf.  Dit plaas 
superieure waarde op hierdie groep. 
 
ONWEERSTAANBARE GENADE 
Dit beteken dat daar onverdiende goddelike bystand gegee word aan 
die mens vir sy hervorming van redding.  Daaropvolgend, indien jy 
een van die uitverkorenes is, sal jy nie in staat wees om God se 
genade en guns te weerstaan nie. 
 
UITVERKIESING 
Dit is die leerstelling dat God, a.g.v. Sy voorkennis van alle gebeure, 
onfeilbaar is in Sy leiding van hulle wat voorbestem is vir redding. 
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Hierdie Jesebel-beleid van domineering, intimidering, manipulasie en 
beheer het gesorg vir ‘n networking van die Bond gedurende die 
regering van die Nasionale Party, wat oor ‘n periode van 50 jaar ‘n 
monopolie van Wit Mag behaal het vir die Afrikaners. 
 
Hulle het cabinets-ministers, die parlementslede, kerke en hul rade, 
die opvoedings instansies, die polisie, die arbeids- en burgerlike 
dienste, die landbou en plaasgemeenskappe, die media, die sport en 
ontwikkelings-liggame en die sosiale, gesondheids en welsyn stelsels 
van hierdie land geinfiltreer. 
 
Verder het die Broeders die Afrikaner Fasciste verenig onder die 
vaandel van Sosiale Nasionalisme gedurende die oorlog toe hulle 
stelling ingeneem het saam met Hitler en Nazisme.  Direkte konflik is 
veroorsaak tussen Engelse en Afrikaners en die Smuts/Hertzog 
regering is weerstaan. 
 
Baie verdeeldhede en faksies binne die range van die kerk het 
plaasgevind, omdat hierdie eksklusiewe groep die kerk gedomineer 
het.  Soos hul mag ongehinderd voortgegaan het vir 50 jaar is die 
doelwit van Wit oorheersing gedurig oorbeklemtoon en uitgebrei.  Dit 
het die mees verpletterende effek gehad op die Swart, Indiër en 
Kleurling gemeenskappe.  Ten einde die Afrika-mense te verswak en 
te verdeel, is ‘n fabelagtige staat (13% van die land) gestig onder Wit 
toesig, aangesien mense van kleur gesien is as klein kindertjies.  As 
gevolg daarvan het ons ‘n kultuur van politieke en ekonomiese inter-
afhanklikheid geskep en wetgewing gebruik as gereedskap tot 
onderdrukking. 
 

DIE BANTOE ONDERWYS WET 
Hierdie wetgewing het verseker dat ‘n gebrek aan opvoeding en 
onderwys ander rasse weerhou het daarvan om ‘n posisie van 
gelykheid te bekom.  Miljoene is onderwerp aan onder-standaard 
‘moddersloot opvoeding’ waarvolgens hulle net kon kwalifiseer vir 
minderwaardige poste.  In baie gevalle is ongeletterdheid afgedwing.  
Baie is ‘n power fooi betaal en ontelbares is verslaaf met ‘n daaglikse 
rantsoen van alkohol as deel van hul vergoeding. 
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DIE BLANKE WERKERS BESKERMINGS VERENIGING 
Hul primêre taak was om ‘n duidelike onderskeiding tussen Blankes 
en diegene van ander rasse te ondersteun en te propageer.  Hierdie 
beleid het opgeloop na die ‘Job Reservations Act’.  Hierdie beleid is 
aangewend op elke vlak:  Landbou, handel, industrieël en 
professioneel.  Behalwe vir die diskriminasie met salarisse, was 
diegene wat gekwalifiseer het op Universiteits-vlak, onmagtig om hul 
toekomstige loopbane te volg, en hulle gedwing is om werk te gaan 
soek in ander lande. 
Mense van ander rasse-groepe is weerhou daarvan om vorentoe te 
beweeg in hul onderskeie roepings en vaardighede.  Hulle is eintlik 
ontneem van broodwinning, en die vloek van armoede is aanhoudend 
op hulle geplaas – hulle is gedwing om in armoedige buurte te woon. 
 
DIE GROEPSGEBIEDE WET 
Dit is aangewend met groot ywer en uiterste rigiditeit.  Nie alleen is 
hele gemeenskappe uit hul huise ontruim en verarm nie, maar die 
Wet het duisende families ontwortel uit welvarende, gevestigde 
gemeenskappe en hulle geplaas in verlate, afval-grondgebiede – 
ouer mense het gesterf uit blote angs om na die onbekende te moet 
trek. 
 
Hierdie Wet het oor die land geswiep soos ‘n reuse sekel, wat gelei 
het tot finansiële verryking en gemak vir baie wit gesinne.  Die 
gedwonge verwydering en hervestiging van 4 miljoen Suid Afrikaners, 
kom sterk ooreen met die van Nazi Duitsland, in samewerking met 
die ‘Separate Amenities Act’, die Paswette en die totale 
disenfranchisement van die meerderheid van die bevolking. 
Kinders is geindoktrineer met hierdie filosofieë deur die Voortrekker 
beweging vir die jeug;  waarvan die uitverkore elite gekies is om by 
die geheime Ruiterwag aan te sluit, die Bond se jeug vleuel waar 
dieselfde inisiasie seremonie uitgevoer is en waar onbybelse ede 
gesweer is aan die Bond. 
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DIE OSSEWA-TREK EN DIE VOORTREKKER MONUMENT 
 
Daar was ‘n simboliese ossewa Trek in 1938, georganiseer deur die 
Bond (Henning Klopper en die ATKV) en het ‘n betekenisvolle rol 
gespeel in die hereniging van die Afrikaner nasie.  Dit het egter 
stremminge, faksies en verdeeldhede veroorsaak binne die regering 
en tussen Afrikaners en Engelse gemeenskappe.  Alle Joodse 
regerings amptenare is uitgesluit daardie tyd. 
Die heruitvoering van die Groot Trek 100 jaar later, wat begin het 
vanaf Van Riebeeck se standbeeld, met die waens wat amper die 
hele Suid Afrika gedek het onder die vaandel van Afrikaner 
Nasionalisme, was die oorsaak van die opstoking van emosionele 
vure van bitterheid, stryd, verdeeldheid, haat en dwepery. 
Woorde van Dr. Malan: 
“Net soos die voorlaaier gebots het met die assegaai by Bloedrivier 
om die belange van die Wittes te beskerm, net so was dit die plig van 
Afrikaners om daarna te strewe om S A  ‘n witmansland te maak”. 
Die leringe oor alle mistikusse, sieners, sektariërs en okkultiste, wie 
almal hewiglik anti-Semities, anti-Jehovah en anti-Christus is, is soos 
volg: 
• Jorge Lanz von Liebenfels 
• Houstan Stewart Chamberlain 
• Karl Maria Willgut (die private towenaar van Heinrich Himmler) 
• Herbert Reichstein 
• Theodore Fritsch 
• Madame Helena Blavatsky 
• Papus 
• Rudolf Steiner 
• Guido von List 
• Johann Reuchlin (die vader van Germaanse humanisme) 
• Aleister Crowley – “Profeet van die eeu van Horus) 
• Richard Wagner, die musikus 
• Friedrich Nietzsche 
• Schopenauer 
• Eliphas Levi 
• Phillip Stauff 
• Rudolf von Sebottendorff 
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INTREDE 
Die Broederbond se intree seremonie is ‘n donker, dramatiese 
gebeurtenis wat oploop tot ‘n heilige eed voor God om die geheime 
van die organisasie te dra tot in die graf.  Wanneer die nuwe rekruut 
op die drumpel staan van toelating tot die geledere van die Super 
Afrikaners, is sy kennis van hulle min en vaag.  Die seremonie is 
omhul met versigtigheid wat kenmerkend is van al hul aktiwiteite.  
Soos die werwingsproses, het dit verskeie afsnypunte sodat die 
rekruut stelselmatig blootgestel word aan openbarings van die 
organisasie se binne-geheime.  By elkeen van hierdie punte moet hy 
bevestig dat hy in ooreenstemming is met alle wat hy sover gehoor 
het, en dat hy begeer dat die toetrede moet voortgaan na die 
volgende fase. 
 
Die weergawe van die seremonie wat goedgekeur is in 1974 kan 
beskou word as gesuiwer, vergelyk met die bizarre, ritualistiese 
inlysting prosedure van die Broederbond se vroëe dae.  Dan, volgens 
verslae, was daar ‘n dramatiese ritueel met ‘n “liggaam” op ‘n 
draagbaar, deurboor met ‘n dolk.  Die pop se opgedraaide laken, is 
geborduur in rooi letters met die woord “Verraad”. 
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Elke lid moes die pop deurboor met ‘n dolk, simbolies aanduidend 
van die straf vir verraad.  Die ‘kapelaan’ voer die seremonie uit deur 
te sê: 
“Hy wat die Bond verraai, sal vernietig word deur die Bond.  Die Bond 
vergeet nooit nie.  Die Bond se weerwraak is vinnig en seker.  Nog 
nooit tevore het ‘n verraaier sy straf ontsnap nie.” 
 
Die konstitusie, staande bevele en toetrede afdeling bevat nou geen 
beskrywing van hierdie makabere ritueel nie.  Maar selfs in sy 
aangepaste vorm, bly hierdie toetrede seremonie ‘n ysingwekkende 
affêre wat net sowel reguit vanuit die bladsye van ‘n fiksie-boek kon 
gekom het. 
 
Dit vind plaas gedurende die nag in ‘n donker kamer.  Twee kerse 
verskaf die enigste lig.  Die vergaderplek is gewoonlik ‘n lid se huis, 
of ‘n gereelde tak-ontmoetingsplek.  Die vensters is bedek en alle 
bronne van lig is verduister.  Aan die een kant van die kamer is ‘n 
tafel gedrapeer met die S A vlag.  As ‘n simbool van Afrikaner 
eksklusiwiteit en verwerping van die Britte, wie se onderdrukking van 
die Afrikaners die oorspronklike rede tot stigting van die Broederbond 
was, word die Unionjack in die vlag bedek, of anders word vlae van 
die vorige Boere-republieke gebruik. 
 
Daar is ‘n flikkerende kers weerskante van die tafel.  Agter die tafel 
staan die Broeder wat die toetrede seremonie sal uitvoer, gewoonlik 
die voorsitter van die tak.   
Die rekruut word in die vertrek ingelei deur sy werwers en staan met 
sy gesig na die tafel.  In stilte, sal die taklede, wat hy nie herken nie, 
die kamer binnekom en staan, buite sig, agter hom.  Diegene wat 
bydra tot die seremonie het fakkels om hul dele te kan lees vanuit die 
toetrede-handboek.  Nou begin die emosionele en psigologiese 
voorbereiding vir die toetrede. 
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Daar kan ‘n lied wees, die enigste opsionele deel van die seremonie, 
waarna die voorsitter die taklede gelas dat “in hierdie oomblikke van 
diepe erns” hulle aan hul eie toetrede moet dink en die seremonie 
moet beskou as die herbevestiging van hul toewyding aan die 
organisasie.  Dit word gevolg deur skriflesing en gebed.  Dan begin 
die toetrede seremonie. 
 
VOORSITTER 
Lees die volle name van die rekruut en sê:  Jou mede-Afrikaners wat 
lede is van die Afrikaner Broederbond het, na sorgvuldige oorweging, 
besluit om jou te nooi om ‘n lid te word van hierdie organisasie. 
Vir hierdie rede is jy hierheen geroep sodat jy kan leer wat die 
beginsels en ideale van die Afrikaner Broederbond is, en, nadat jy dit 
aangehoor en aanvaar het, wat van jou verwag sal word as lid – om 
‘n plegtige en bindende belofte van vertroue af te lê. 
 
Maar eers is dit nodig dat jy gehoor gee aan twee voorwaardes: 
 
Eerstens, niemand wat ‘n lid van enige geheime of semi-geheime 
organisasie is, of wat op enige manier verband is met so ‘n 
organisasie behalwe die Ruiterwag (die Broederbond se Junior 
organisasie), mag ‘n lid word van die A B nie, behalwe met die 
goedkeuring van die Uitvoerende Raad. 
 
VOORSITTER – lees die volle name van die rekruut en sê:  Verklaar 
jy plegtig, in die teenwoordigheid van die getuies hier vergader, dat jy 
nie ‘n lid is, of op enige manier verbind is aan enige geheime of semi-
geheime organisasie nie?  Wat is jou antwoord? 
 
REKRUUT – antwoord: Ja 
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VOORSITTER – tweedens, moet jy weet dat die vertroulikheid van 
die A B en sy aktiwiteite, een van die mees belangrike karaktertrekke 
daarvan is, en dat die strengste beskerming van daardie 
vertroulikheid vereis word in belang van die Bond en sy lede, en in 
jou eie belange – lees die volle name van die rekruut en sê:  Verklaar 
jy dan plegtig, in alle erns en opregtheid, in die teenwoordigheid van 
die getuies hier teenwoordig, dat jy niks sal openbaar maak van wat 
aan jou vertel word nie, of vn wat jy hier leer, i.v.m. die  A B  en sy 
lede? 
 
REKRUUT – antwoord:  Ja 
 
VOORSITTER – noudat jy jou vereenselwig het met hierdie 
voorwaardes, kan die volgende aan jou geopenbaar word. 
 
Die Afrikaner Broederbond is gebore uit ‘n diep oortuiging dat die 
Afrikaner nasie, met sy eie karaktereienskappe en eindbestemming, 
geplaas is in hierdie land deur God die Drie-Enige, en dat hierdie 
nasie geroep is om te bestaan solank as wat dit God behaag. 
 
Die lede van die  A B  is Afrikaners, bewus van hul roeping, wat 
daarna strewe om die beste uit te lewe in ons nasie en om te dien. 
 
Die A B is geheel en al toegewy aan die diens van die Afrikaner nasie 
en bestaan nie om te dien of die persoonlike belange van die sy lede 
te bevorder nie.   
Die wat aansluit, doen dit om te gee, nie om te ontvang nie;  te dien, 
nie om gedien te word of persoonlik bevoordeel te word nie. 
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Op die basis van ons geloof in God, en in Sy diens en eerbetoon, 
poog die A B om sy lede te verenig in ‘n sterk band van wedersydse 
vertroue en liefde vir hul nasie;  om hulle te bind in liefde, 
nieteenstaande hul verskille;  om selfloos te werk vir die vestiging van 
‘n gesonde, algemene doel onder alle Afrikaners wat daarna strewe 
vir die welvaart en vooruitgang van alle belange van die Afrikaner 
nasie. 
 
Omdat lidmaatskap van die Afrikaner Broederbond groot 
verantwoordelikheid behels, is dit noodsaaklik dat jy met omsigtigheid 
oorweeg wat van jou verwag sal word.  Daarom doen ek ‘n beroep op 
‘n paar ervare Broeders om jou in te lig hieromtrent.  By hierdie punt 
sal ‘n paar van die taklede, met behulp van hul fakkels, die volgende 
gedeeltes lees: 
 
EERSTE BROEDER – Dit sal van jou verwag word om te lewe en te 
werk met die vaste oortuiging dat die Almagtige God die 
eindbestemming bepaal van nasies;  en dit sal van jou verwag word 
dat jy sal vashou aan die Christelike nasionale siening van die 
Afrikaner, soos voorgeskryf deur die Woord van God en die tradisies 
van die Afrikaner Nasie. 
 
TWEEDE BROEDER – Dit sal van jou verwag word dat jy altyd 
getrou sal bly aan jouself en jou gewete, maar dat jy ook die reg van 
jou mede Broeders om verskillend te wees, sal respekteer;  dat jy 
altyd sal onthou dat ons onherroeplik saamgebind is in ons geloof in 
die Afrikaner Broederbond, een van hart, een van uitkyk, een 
worsteling, maar nie dieselfde nie. 
 
EERSTE BROEDER – Dit sal van jou verwag word dat jy alles in jou 
vermoë sal doen om ‘n algemene doel te vestig en te promoveer 
tussen alle gemotiveerde Afrikaners;  om die Afrikaner nasie te 
versterk en te ontwikkel;  en, in die besonder, om sy kultuur te 
bevorder en sy rol uit te brei in die nasionale ekonomie. 
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TWEEDE BROEDER -  Dit sal van jou verwag word dat jy jou 
verpligtinge as lid getrou sal uitvoer, en dat jy gereeld die 
maandelikse takvergaderings sal bywoon. 
 
EERSTE BROEDER – Dit sal van jou verwag word dat jy sal strewe 
na die behaling van die Bond se ideale, nie alleen deur samewerking 
in georganiseerde pogings nie, maar ook deur individuele aksie in jou 
eie werkkring, familie-lewe en sfeer van invloed, geinspireer en 
versterk deur jou mede-Broeders en gelei deur die Bond se beginsels 
en ideale:  en dat jy aktief en getrou sal saamwerk met jou mede 
Broeders in ‘n gees van ware algemene doel van opregte 
broederskap. 
 
TWEEDE BROEDER – Dit sal van jou verwag word dat jy te alle tye 
in jou optrede die eer, waarde en goeie naam van die A B sal ophou. 
 
VOORSITTER -  Broederskap vereis van jou werk en volharding.  By 
tye sal dit konflik en onaangenaamheid vereis.  Nie alleen vereis dit 
stryd met alles wat boos is nie, maar meer spesifiek gehoorsaamheid 
aan die praktyk van Christelike beginsels. 
 
VOORSITTER -  lees die volle name van die rekruut en sê:  Verstaan 
jy die doel wat ons in gedagte het, en die gees wat die A B  
beliggaam?  Uit jou hart, onderskryf jy tot die basis en objektiewe van 
ons stryd soos voorgestel aan jou?  Is jy gereed om die eise van 
lidmaatskap te aanvaar en om onherroeplike eenheid te onderneem? 
 
REKRUUT – antwoord:  Ja 
 
VOORSITTER – Ek vra jou dan, in die teenwoordigheid van die 
Broeders hier vergader wat geroep is as getuies of, met volle 
bewustheid van die erns van jou belofte en die verantwoordelikheid 
wat jy op jouself neem, onderneem jy: 
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1. Getrou en opreg die Afrikaner nasie te dien deur die Afrikaner 
Broederbond in alles waarvoor dit staan; 

 
2. Nooit in jou lewe te openbaar aan enige buitestaander enigiets 

wat jy leer i.v.m. die A B en sy lede, in die besonder die 
lidmaatskap van ‘n mede-broeder, selfs as jou lidmaatskap 
beëindig word, behalwe as jy vooraf toestemming ontvangs het 
van die Uitvoerende Raad van die A B; 

 
3. om nooit jou eie lidmaatskap van die A B  te onthul nie, sonder 

die toestemming van die Uitvoerende Raad van die A B; 
 

4. om nooit ‘n lid te word van enige geheime of semi-geheime 
organisasie of om jouself betrokke te maak deur samewerking 
met enige so ‘n organisasie, sonder die toestemming van die 
Uitvoerende Raad van die A B; 

 
5. om jouself te onderwerp aan die voorwaardes van die 

konstitusie en staande bevele, en om jou te onderwerp aan die 
broederlike dissipline wat die Uitvoerende Raad mag aanwend 
volgens die staande bevele; 

 
6. onvoorwaardelik toe te gee indien die Uitvoerende Raad, na 

oorweging, dit goed dink om jou lidmaatskap op te skort; 
 

7. jouself te onderwerp aan onmiddellike uitsetting uit die 
Broederbond indien jy op enige wyse hierdie onderneming nie 
sou nakom nie. 

 
Voordat jy gevra word om te antwoord, sal jy nou ‘n paar oomblikke 
gegee word om na te dink. 
 
VOORSITTER – lees die volle name van die rekruut en sê:  Wat is 
jou antwoord? 
 
REKRUUT – antwoord:  Ja 
 



 74

VOORSITTER – In die naam van die A B, en in die teenwoordigheid 
van die ander Broeders wat hier staan as getuies van die 
onherroeplike vereniging wat jy gemaak het, aanvaar ek jou belofte 
van geloof en verklaar jou ‘n Broeder. 
 
In die woorde van ons motto, wens ek jou sterkte toe. 
Wees sterk in die uitvoering van jou broederskap. 
Wees sterk in geloof indien die stryd hewig word. 
Wees sterk in jou liefde vir jou nasie. 
Wees sterk in die diens van jou nasie. 
 
Met ‘n hartlike handdruk wil ek, en daarna die ander Broeders, jou 
verseker dat ons jou van nou af aanvaar as ‘n mede Broeder. 
Hartlik geluk en welkom. 
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DEEL II: VERLOëNINGSGEBED 
 
Vader, in die Naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus van 
Nasaret, kom ek voor U troon vandag in nederige berou en smeking 
gebaseer op U Woord in Jeremia 14:20-21:  “Here, ons ken ons 
goddeloosheid, die ongeregtigheid van ons vaders, want ons het teen 
U gesondig.  Verwerp ons nie ter wille van U Naam;  onteer die troon 
van U heerlikheid nie;  hou tog in gedagtenis, verbreek nie U verbond 
met ons nie.” en ook Psalm 79:8 – “Reken ons die ongeregtighede 
van die voorvaders nie toe nie;  laat U barmhartighede ons gou 
tegemoetkom, want ons is baie swak.” 
 
Vader, in Jesus Naam bely ek voor U dat beide ek en my voorvaders 
teen U gesondig het.  Ons het filosofie, aksies en sameswerings, 
asook ekstra-parlementêre aktiwiteite aangewend in elke sfeer.  Ons 
het U Woord misbruik om ons dade te regverdig.  Ons het die 
doktrines van ‘Goddelike uitverkiesing’ en ‘Voorbestemming’ aanvaar 
as Bybels, asook die ‘Tulp doktrine’ van Calvyn. 
 
Vader, as ‘n lid van die Liggaam van Christus, en as ‘n mede Suid 
Afrikaner, bely ek opreg: 
 

• die wanvoorstelling van die Here Jesus Christus, ons 
Verlosser aan ander rasse-groepe 

• die ontering van U Heilige Woord 
• die byvoeging en verklaring van ‘n ander evangelie 

 
Ek verloën hierdie HERRENVOLK ideologie in die Naam van Jesus. 
Ek verloën die doktrine van Christen Sosiale Nasionalisme in die 
Naam van Jesus. 
Ek verloën die Kantiaanse en Hegeliaanse filosofieë, wat deur 
Kierkegaard in die teologie van die Christelike geloof ingestel is, in 
Jesus Naam. 
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Ek verloën die Afrikaner burgerlike godsdiens en die ideal van 
nasionale self-determinasie van aparte rasse;  die doktrine van 
‘LEWENSBESKOUING’, wat die onversoenlike verwerping van 
menslike gelykheid is. 
Ek verloën my siening dat die doktrine van apartheid vooraf bepaal is, 
voorgeskryf as ‘n morele plig en die goddelike roeping wat op ons 
geplaas is deur U. 
 
Ek verloën hierdie ‘priesterskap’ van die VOLKSKERK oor my lewe, 
in Jesus Naam. 
 
Vader, ek verklaar dat die hele mensdom na U Beeld geskape is en 
ek bely my oortuiging en behandeling van ander rasse-groepe as 
minderwaardig, nie-menslik en ontneming van bestaansreg, in die 
Naam van Jesus.   
Ek vra vergifnis vir al die vloeke wat ek teen hulle losgelaat het.  
Verwyder asseblief hierdie oordeel van my.  Here, daar waar ek 
verdeeldheid veroorsaak het, help my om verhoudings weer te bou, 
en waar nodig, restitusie te doen. 
 
DIE BROEDERBOND 
 
Hemelse Vader, U Woord verklaar dat as ons in die lig wandel en 
gemeenskap het met mekaar, die Bloed van Jesus, U Seun, ons 
reinig van alle sonde en die gevolge van sonde (1 Joh. 1:7). 
 
Verder, in Efes. 5:11-13 leer ons dat ons nie moet deel hê aan en 
gemeenskap moet hê met die vrugtelose dade en ondernemings van 
die duisternis nie, maar in plaas daarvan moet ons lewens in 
teenstelling daarmee wees, sodat duisternis blootgestel en weerlê en 
oorwin kan word.  Dit is ‘n skande om selfs te praat van die dinge wat 
mense doen in die geheim.  Maar wanneer alles blootgelê is en 
weerlê is deur die lig, word dit sigbaar en duidelik en daar waar iets 
sigbaar en duidelik gemaak word, daar is lig. 
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Hiermee verloën ek die Afrikaner Broederbond, ‘n geheime 
eksklusiewe organisasie, wat alle ander verdring het.   
Ek verloën die sewe-voudige idealistiese doelwitte van die Bond, wat 
ek verklaar as ongoddelik en demonies.  Verder verloën ek sy 
karakter en doelwit. 
 
Ek vra om vergifnis in die Naam van Jesus vir alle self-promosie, 
selfbehouding en gierigheid. 
 
Ek verloën die TULP DOKTRINE VAN CALVYN wat die volgende 
bevat: 

• TOTALE VERDORWENHEID 
• ONVOORWAARDELIKE UITVERKIESING 
• BEPERKTE VERSOENING 
• ONWEERSTAANBARE GENADE 
• UITVERKIESING 

 
Vader, ek verloën hierdie Jesebel-beleid van dominering, 
intimidering, manipulasie en beheer.  In die Naam van Jesus, vra ek 
vergifnis vir hierdie netwerking van die Bond gedurende daardie 
periode van 50 jaar. 
 
Vader, vergewe ons vir jare van passiwiteit, dat ons toegelaat het dat 
magte van duisternis die mag en kontrole oor hierdie nasie 
uitgeoefen het met ons toestemming. 
 
Ek bely ook die sonde van rebellie. 
 
Ek bely alle verdeeldhede en faksies binne die range van die kerk, 
omdat hierdie eksklusiewe groep die kerk gedomineer het.   
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Dit het die Liggaam van Christus in oneer gebring, en met ons 
toestemming en die kerk se seën, het hierdie groep die lewens 
beheer van 31 miljoen mense. 
 
Ek bely en vra vergifnis vir beide myself en my voorgeslagte omdat 
ons hierdie onregverdige sisteem ondersteun het. 
 
Vader, ek bring voor U hierdie doelwit van Wit oorheersing.  Ek vra 
om vergifnis dat, terwyl die wette ons beskerm het, dit vir baie 
miljoene ellende, dood en vernietiging tot gevolg gehad het.  Ek bely 
uit my hart hieroor. 
 
Ek bring voor U die Bantoe Onderwyswet.  Vader, vergewe ons 
asseblief, ons het veroorsaak dat baie mense weggesak het in die 
modder van armoede en vernedering. 
 
Ek bring voor U die Blanke Werkers Beskermingsvereniging. 
Ek bely voor U, Vader, dat ons mense van ander rasse-groepe 
weerhou het daarvan om vorentoe te beweeg in hul onderskeie 
roepings en verlossing-gawes en vaardighede.  Ons het hulle 
ontneem van broodwinning, die vloek van armoede aanhoudend op 
hulle geplaas, en hulle gedwing om in armoedige buurte te woon.  Ek 
vra om vergifnis daarvoor, in die Naam van Jesus.  Ons, ons 
voorgeslagte en ons kinders het vorentoe beweeg en is grootliks 
bevoordeel ten koste van miljoene.  Hiermee bely ons en waar 
moontlik, wil help om verbeterings aan te bring. 
 
Ek bely en verloën al die agterbakse, hoogs geheime aktiwiteite van 
die Bond vanaf 1948, tesame met alle Neo Fascistiese vooroordeel 
van ras en kleur, wat die Nuremberg rasse-wet van Nazi Duitsland in 
1935 geëwenaar het. 
 
Hemelse Vader, ons het toegelaat dat ontelbare miljoene gely het 
aan die hande van hierdie sosiale ingenieurs, goedgekeur deur die 
kerk.   
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Ek bely nederig vir die enormiteit van hierdie wandade teen hulpelose 
burgerlikes;  hulle was inderdaad die slagoffers van volskaalse 
Nazisme! 
 
Ek bely spesifiek die Rasse-klassifikasie Wet , ‘Apartheid in die 
bloed’, vir die vernedering, vir die geweldige stremming wat geplaas 
is op families, die uitmekaar skeur van families, vir al die skrikdade en 
blootstelling van rasse-lyne en vir die skep van ‘n identiteits-dilemma.  
Ek bely die dade van genadeloosheid – hierdie letsels bly nog met 
ons tot op hierdie dag.  Vergewe ons asseblief? 
 
Ek bring voor U die sonde van die Groepsgebiede Wet, wat 
aangewend was met groot ywer en uiterste rigiditeit.  Vader, my en 
my voorgeslag se aandeel daarin dat hele gemeenskappe uit hul 
huise ontruim is, verarm het, en hulle geplaas het in verlate, afval-
grondgebiede, bely ek nederig voor U vandag.  Ek vra om vergifnis 
vir elke bejaarde mens wat gesterf het as gevolg van blote angs 
omdat hulle moes trek.  Vader, ek het diepe berou. 
 
Ek bid, Hemelse Vader, in die magtige Naam van ons Verlosser, 
Jesus Christus, dat soos ek bely, U asseblief al die vloeke wat op ons 
‘n effek kan hê a.g.v. hierdie sondige praktyke en wat in U Woord 
beskryf is, van ons sal verwyder. 
 
Ek erken dat hierdie vorm van afgodery en hebsug onbeskryflike 
lyding veroorsaak het aan ontelbare miljoene, en dat die geroep van 
die onderdrukte U ore bereik het. 
 
Ek erken dat hierdie ongeregtighede ‘n skeiding veroorsaak het 
tussen ons, soos geskryf in U Woord in Jes. 59:1.  Verder verklaar U 
Woord in Jak. 5:4 – “Kyk, die loon van die arbeiders wat julle 
lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit;  en die 
geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here 
van die leërskare”. 
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Here, ek is ook aanspreeklik vir ander dade van ongeregtigheid wat 
veroorsaak het dat U U aangesig van ons af weggedraai het: 
 

• Verskuiwing van bakens 
• Misleiding van mense 
• Verdraaiing van reg 
• Verraad 
• Seksuele onreinheid 
• Omkopery en korrupsie 
• Verbreekte ooreenkomste 

 
Ek bely in nederigheid, Vader, en vra dat U ons asseblief sal vrystel 
van die gevolge en dat U ons totale kwytskelding sal gee van die 
maai-proses deur die Bloed van Jesus Christus. 
Dankie Here. 
 
GEHEIME EDE EN RITUELE 
Hemelse Vader, ek bring voor U die inlywing-seremonie wat 
opgeloop het tot die swering van ‘n heilige eed voor U, en om die 
geheime van die Bond na die graf te dra. 
Ek bely voor U as sonde en wil hiermee al die ede van trou en die 
sewe-voudige beloftes wat gemaak is, verloën en verlaat.  Verder vra 
ek dat U, deur die krag van die Heilige Gees en met die Swaard van 
die Gees, ons sal lossny van die ‘onherroeplike eenheid’ tussen 
myself, my familie en die Bond.  Terselfdertyd vra ek dat hierdie 
verbond tussen myself en die Bond, wat verdeeldheid gebring het 
tussen my en my huweliksmaat, vernietig sal word. 
 
Ek verbreek alle sielsbande tussen ons en die A B en kanselleer alle 
getuies teen ons, in Jesus Naam. 
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Ek bring ook hierdie verordening voor U, Vader: 
“Hy wat die Bond verraai, sal vernietig word deur die Bond.  Die 
Bond vergeet nooit nie.  Sy wraak is vinnig en seker.  Nog nooit 
het ‘n verraaier sy regverdige straf ontduik nie”. 
 
Nou bid ek dat hierdie woorde herroep word oor myself en my gesin, 
in Jesus Naam, en ek weerlê en stroop alle geeste wat aangestel is 
om hierdie verordening uit te voer, van hul krag en outoriteit, in die 
magtige Naam van Jesus.  Ek verklaar en kanselleer dit deur die 
Bloed van die Ewige Verbond.   
Dankie Vader. 
 
Vader, ek bely en verloën as sonde, en maak myself los van die 
bizarre, ritualistiese prosedures: 
 

• die gedraaide laken geborduur met die woord “verraad” in 
rooi letters 

• die liggaam op die draagbaar deurboor met ‘n dolk 
• die insteek van die dolk – simboliese aanduiding van die 

straf vir verraad 
• die twee kerse in ‘n donker kamer om die kamer te verlig, 

terwyl alle vensters toegemaak is, en alle bronne van lig 
verdonker is 

• die tafel gedrapeer met die vlag – ‘n simbool van Afrikaner 
eksklusiwiteit 

 
Vader, vergewe ons asseblief vir ons arrogansie, kortsigtigheid, 
hebsug, maglus, intimidasie, manipulasie, kontrole en gedwonge 
metodes van slawerny, om al hierdie strukture in mag te hou. 
 
Hiermee verloën ek en bely ek alle aanbidding gegee aan owerhede 
en magte wat hierdie politieke argetipes beheer het. 
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Verder verloën ek en stroop alle argetipe denk-strukture gebaseer op 
Ariaanse filosofieë, in teenstelling met U Woord, U Wil en U 
doelstellings, veral dit wat verband gehou het met die 
eindbestemming van ander rasse. 
 
Vader, ek verloën die onderneming van alle geheime doodsrituele.  
Ek verbreek die verbond met die gees van die dood.  Ek bind en 
verwerp elke gees van dood en verbied hulle om te opereer in ons 
lewens. 
 
Vader, vergewe ons vir ons betrokkenheid met die 2000 kulturele 
affiliasies, onder die beskerming van die FAK.  Ek verloën hul 
doktrines, wat almal rasse ongelykheid en verdeeldheid onderskryf, in 
Jesus Naam. 
In die besonder verwerp ek: 
 

• Die Afrikaner Orde – gelykstaande aan die Germanen 
Order 

• Die Rapportryers – gelykstaande aan die Rotariërs & 
Lions Klub 

• Die Afrikaanse Studentebond 
• Die S A Buro vir Rasse aangeleenthede 

 
Hemelse Vader, ons kinders is geindoktrineer met hierdie filosofieë 
deur die Voortrekker beweging vir die jeug. 
 
Ek verloën, bely en versaak alle betrokkenheid en alle trou gesweer 
aan hierdie organisasies.  Verder verloën ek die Wagrade en die 
Wagpos aktiwiteite, sowel as al die netwerke en skakelings en 
ondermynende aktiwiteite. 
 
Here, ek bring voor U die ‘Broedertwis’ – alle bitter vetes, verbanning 
van baie na die Afrikaner vergetelheid (voorhel), die karakter-
sluipmoorde en die hartseer wat aan ontelbare gesinne gebring is. 
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Vergewe ons asseblief vir saad van onenigheid en onmin wat gesaai 
is, in Jesus Naam.  Ek distansieër myself van alle waghond-komitee 
aktiwiteite, ook genoem ‘taakmagte’, sowel as die Bond se ‘polisie-
mag’, in Jesus Naam. 
 
Ek vra om vergifnis waar ‘n eed van trou aan die Broeders 
veroorsaak het dat ek onregverdig opgetree het binne ‘n gegewe 
sfeer van invloed. 
 
Ek bid, Here, dat alle dade van onreg en ongeregtigheid ontbloot sal 
word, volgens U Woord in Ps. 90:8 – “U stel ons ongeregtigheide 
voor U, ons verborge sondes in die lig van U aangesig”. 
 
Here, waar ons stilgebly het uit vrees vir weerwraak, vergewe ons 
asseblief.  Verwyder asseblief hierdie ongeregtigheid van ons lewens 
en help ons om te reageer in U agape-liefde, en help ons om U 
Woord in ons harte te bêre te alle tye. 
 
Laastens Here, bring ek voor U alle dade van geweld teenoor ander 
rasse-groepe in die naam van Volk en Vaderland.  U Woord verklaar 
dat die vergieting van onskuldige bloed deur U verdoem word.  
Alhoewel ons nooit die volle omvang van die moorde wat plaasgevind 
het gedurende die Apartheids-era sal kan besef nie, verklaar U 
Woord dat U vergelding sal eis en dat die stad (land) die bloedskuld 
sal dra.   
 
Ons weet ook dat bloedvergieting die land besoedel en dat geen 
versoening daarvoor gemaak kan word nie, behalwe deur die Bloed 
van Jesus Christus. 
 
Vader, ek bely namens myself, my voorgeslagte en my nasie vir 
hierdie verskriklike wandade.  Ek rig nou ‘n teen-petisie by U troon 
van genade en vra, dat as daar bloed is wat om wraak roep, dat dit 
stilgemaak sal word.  Verlos en bevry ons asseblief deur die Bloed 
van Jesus Christus en skenk aan ons totale vergifnis.   
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Ek vra ook dat al die proto-tipe bindinge in die geestesrealm van ons 
lewens verwyder sal word, in Jesus Naam. 
 
Here, ek bring voor U die simboliese ossewa Trek van 1938. 
Ek bely die stremminge, faksies en verdeeldhede wat dit geskep het 
binne die regering en tussen Afrikaner- en Engelse gemeenskappe. 
Ek bely die ‘Christen-gees’ wat alle Joodse regerings-amptenare 
uitgesluit het in daardie tyd. 
 
Here, ek bely en verloën hierdie pelgrimstog na die Monument 
Koppie.  Ek verloën die brandende fakkel (dit het ‘n simbool van 
nasie-skap voorgestel) en die twee fakkels wat deur aflossers gebring 
is vanaf Dingaan se Kraal en vanaf Kaapstad.  Ek verloën die reuse 
vreugdevuur waarin hierdie fakkels geslinger is. 
 
Ek besef, Vader, dat die heruitvoering van die Groot Trek 100 jaar 
later, die oorsaak was van die opstoking van emosionele vure van 
bitterheid, stryd, verdeeldheid, haat en dwepery. 
 
Ek vra in Jesus Naam dat hierdie kombers en web oor die nasie 
verwyder sal word en dat alle proto-tipe sektariese vestings gebreek 
sal word oor die nasies, in Jesus Naam. 
 
Ek verloën die profesie vrygestel deur Niklaas “Siener” van 
Rensburg, dat die Suid Afrikaanse vlag, gedoop in bloed, sal wapper 
oor die volk. 
 
Ek verloën die plegtige gebede, die godsdienstige eerbied en die 
hoeksteen-legging van die Monument. 
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Ek bely en verloën die woorde van Dr. Malan: 
“Net soos die voorlaaier gebots het met die assegaai by 
Bloedrivier om die belange van die wittes te beskerm, net so was 
dit die plig van Afrikaners om daarna te strewe om S A ‘n 
witmansland te maak”. 
 
Vader, ek verbreek en sny myself en my nageslag los van die terme 
van hierdie verbond met dood en vernietiging.  Ook verbreek ek 
enige ede wat gemaak is in die naam van die Afrikaner 
burgergodsdiens, in Jesus Naam.  Vernietig asseblief alle getuies 
teen ons, soos ek die Bloed van Jesus Christus aanwend.  Ek bind 
en verwerp alle geeste wat aan my wil vaskleef, of aan my familie, 
a.g.v. hierdie aktiwiteite in die magtige Naam van Jesus Christus van 
Nasaret.   
Dankie Vader. 
 
Here, ek bring voor U die altaar van die nasie – die sarkofaag 
(doodskis van kalksteen) in die Monument (die kerk van die nasie) 
wat die ontsaglikheid van Afrika verteenwoordig.  As gevolg van die 
offer wat gemaak is deur bloed en trane, het die Afrikaners dit 
opgeëis as hul regmatige eiendom.  Ek besef nou, Vader, dat hierdie 
monument, wat ‘n replika is van die Vulkerschlegter Museum in 
Leipzig, Duitsland, gewortel is in Egiptiese okkultisme. 
 
Ek bely en die verloën al simboliek daaraan verbonde. 
Ek verloën die Monument as heilige grond en as ‘n plek van 
pelgrimstogte. 
Ek verloën hierdie emosionele identiteit in die geloof van die 
‘Afrikaner Uitverkorene’. 
 
Ek bid nou, Hemelse Vader, dat U ons sal beskerm en beskut van 
verdere besoedeling, van alle misleidende en leuengeeste, veral 
vanaf politieke opswepers wat vang-frases gebruik om aan ons vas te 
haak. 
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Bevry ons asseblief van demoniese wortels van bitterheid, 
gekrenktheid en latente kinderwonde.  Beskut ons asseblief van 
inflammatoriese toesprake, wat van agter die skerms na ons 
geslinger word deur owerhede en bose geestelike magte.  Stel ons 
asseblief in staat om die Swaard van die Gees effektief te gebruik 
teen hierdie standaardtipes van denke-beheer en besoedeling, in die 
magtige Naam van Jesus.  Genees ons Vader, en sluit alle openinge 
na die siel. 
 
Vader, nou staan ek in die gaping vir my volk.  Ek bely dat ons 
beheer is deur standaardtipe denkstrukture van vrees, rasse 
vooroordeel, oorlog, aggressie, hebsug en godsdienstige stereotipes, 
wat ons besoedel het.  Hierdie doktrines van duiwels is in ons kerk 
toegelaat – ons het ywer aangesien vir salwing, en het byeenkomste 
omgekeer in haatdraendheid en verdeeldheid.  Hemelse Vader, 
hierdie altaar en priesterskap oor die nasie is gebaseer op die 
Ariaanse blonde ras doktrine – ‘n doktrine van Lucifer, gewortel in 
trots en arrogansie.  Soos Daniël, identifiseer ek my met die 
ongeregtigheid van my mense.  Ek verneder myself en ek soek U 
aangesig.  Ek bely en versoek dat hierdie sondes van ons verwyder 
sal word en dat die vloek sal omgedraai word in ‘n seën oor ons 
nasie, in die magtige Naam van Jesus. 
 
Ek stap weg vanaf hierdie altaar, en ek vra dat U hierdie altaar sal 
verbrand met U heilige vuur in die geestesrealm.  Ek verloën hierdie 
priesterskap oor my eie lewe en oor die lewens van my nageslag.  Ek 
beroep my op, en erken die God van Abraham, Isak en Jakob, met 
die Here Jesus Christus as Hoëpriester oor my lewe volgens die orde 
van Melgisedek.  Ek lig nou hierdie altaar oor ons lewens in die 
magtige Naam van Jesus Christus van Nasaret. 
 
Ek verloën en sny myself los van die kultus van Osiris, Isis en Horus, 
in die magtige Naam van Jesus.  Ek vra, Vader, dat U ons sal lossny 
van hierdie Egiptiese geeste met die Swaard van die Gees. 
 



 87

Ek verklaar U Woord teen hierdie geeste in Jes. 19:1,3 – “Kyk, die 
Here ry op ‘n vinnige wolk en kom na Egipte toe;  en die afgode 
van Egipte wankel voor Sy aangesig, en die hart van Egipte 
smelt in sy binneste. 
v.3 – En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en 
sy planne sal Ek verwar;  dan raadpleeg hulle die afgode en die 
besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat  
waarsê” 
 
Verder begeer ek om myself en my gesin los te sny vanaf die 
oorspronge van die Nasionale Sosialisme Ideologie wat vanaf 
Duitsland gekom het: 
Ek verloën alle reaksionêre, outoritêre en Nazi filosofieë: 

• Die Pan-Duitse visie 
• Die geheime erfenis 
• Die orde van die Nuwe Templiere 
• Die Edda Vereniging en die Heilige runes 
• Die Wotan Vereniging en die Germaanse Teosofie 
• Die doktrine van Theo-soologie 
• Die Germanenorder 
• Die Armanenschaft 
• Die Thule vereniging 
• Die Orde van die Goue Daeraad 
• Die doktrine van Ariosofie 
• Die Geheime Doktrine 

 
Verder verloën ek hierdie leringe oor alle mistikusse, sieners, 
sektariërs en okkultiste, wie almal hewiglik anti-Semities, anti-Jehova 
en anti-Christies was. 
 
Ek bind en verloën nou die gees van die anti-Chris en die Vals 
Christus, in Jesus Naam.  Ek weier hom enige toegang tot ons 
lewens.  Dankie Vader dat wanneer ons nie meer saamstem met 
hierdie geeste nie, dat die Heilige Gees se salwing in groter mate op 
ons sal rus, in Jesus se Heilige Naam. 
AMEN. 
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KORPORATIEWE GEBEDE 
 

 
5.  AFRIKANER BROEDERBOND 
 
Hierdie gebed het betrekking tot die geheime organisasie van die 
Afrikaner Broederbond en nie sy opvolger, die Afrikanerbond, nie.  
Indien jy ‘n Broeder was of ‘n afstammeling van ‘n Broeder, beveel 
ons aan dat jy eers hierdie gebed in erns vir jouself en jou gesin bid, 
en daarna vir jou stad en land. 
 
Vader God, Skepper van die hemel en aarde, ons kom na U toe in 
die Naam van Jesus Christus U Seun. Ons, die mense van Suid-
Afrika, erken en bely dat ons gesondig het in ons land met ‘n 
verskeidenheid sondes van die Afrikaner Broederbond, waaraan 
sommige van ons voorgeslagte en in party gevalle ook onsself, 
deelgeneem het. Ons bely en verloën die sondes van die Afrikaner 
Broederbond wat aan ons bekend geword het, en vra dat U Heilige 
Gees ons sal help om hierdie gebed te bid, want sommige van die 
sondes van die Afrikaner Broederbond mag dalk nog vir ons versluier 
wees. 
 
Ons erken, bely en verwerp alle betrokkenheid by die Afrikaner 
Broederbond van die Afrikaners, ons voorgeslagte en onsself, ook 
namens sommige mense wat goedertrou hierin betrokke geraak het 
en nooit bewus was van die ware karakter en sonde van die Afrikaner 
Broederbond nie. 
 
‘n Volledige belydenis en bekering van die sonde van die Afrikaner 
Broederbond word nou aangespreek onder die klassifikasie van die 
hoofareas van sonde. 
 
AFGODSDIENS 
 
Ons bely en het berou oor die sonde van afgodsdiens in die Afrikaner 
Broederbond, waardeur die evangelie van Jesus Christus op 
verskillende maniere verkeerdelik verteenwoordig was. 
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Ons bely, verwerp en het berou oor die valse geloof dat die 
Afrikaner-volk die uitverkore volk van God in Suid-Afrika is en 
uitverkies was om Suid-Afrika te regeer. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die leerstelling van Christelike 
Nasionalisme, waardeur al die klem geplaas is op die verlossing en 
volksvorming van eerstens die Afrikaner, tweedens die Blanke en 
laastens die Swartes. 
 
Ons bely, verwerp en het berou omdat die Afrikaner Broederbond U 
Heilige Naam en Woord misbruik het om al hulle aksies en 
manipulasies van die regering, siviele dienste, besighede, professies, 
onderwys en opleiding en die drie Afrikaner-kerke en ander rasse in 
Suid-Afrika te regverdig. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die lering van Apartheid 
(Afsonderlike Ontwikkeling) wat gevloei het uit bogenoemde 
geloofstelsel om die uitverkorenes te skei van die nie-uitverkorenes, 
ras van ras, etniese groep van etniese groep en daardeur verseker 
het dat ‘n minderheidsgroep ‘n meerderheid domineer. Ons bely, 
verwerp en het berou oor die veelvuldige gruwels wat uit die beleid 
van Apartheid en Wit Oppergesag gevloei het, en waardeur wette 
(vernaamlik die Wet op Rasseklassifikasie en die Groepsgebiede 
Wet) geskep en, op somtyds brutale maniere, toegepas is, om die 
uitverkore minderheid te beskerm en dat onbeskryflike ellende, 
armoede, vernedering, dood en vernietiging aan miljoene ander Suid-
Afrikaners veroorsaak is. Ons bely, verwerp en het berou oor die 
valse geloof dat die beleid van Apartheid vooruit beskik was as ‘n 
morele plig en ‘n goddelike roeping van God op die Afrikaner.  
 
Ons bely en verwerp die sonde van anti-Semitisme wat deur die 
Afrikaner Broederbond gepleeg is. 
 
Ons bely en verwerp die aanbidding van die mens toe Broeders die 
Uitvoerende Raadslede en Broeders in die Kabinet vereer het. 
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Ons bely en verwerp die wellus van die vlees wat mense na die 
Afrikaner Broederbond gelok het, soos die wellus na mag, gesag, die 
liefde vir geld, gierigheid, trots, begunstiging van uitverkores en 
selfbehoud. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die net van die Afrikaner 
Broederbond (met die takke as knope in die net) wat oor die stede 
en dorpe van Suid-Afrika gegooi is. 
 
VERBREKING VAN VERBONDE / SLUIT VAN ONHEILIGE VERBONDE 
 
Ons bely die sonde van die verbreking van die Nuwe Verbond met 
Jesus Christus deur die maak van onheilige verbonde deur die 
Afrikaner Broederbond. 
 
Ons bely, verwerp en verloën die ede (insluitende die eed van 
geheimhouding) wat geneem is tydens die inisiasie in die Afrikaner 
Broederbond. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die misleiding en manipulasie 
van gewone Broeders deur die Uitvoerende Raad van die Afrikaner 
Broederbond sowel as die ander Broeders in gesagsposisies in die 
regering, sakesektor, kerk, onderwys en ander professies. 
 
Ons bely en het berou oor die vrees wat die Afrikaner Broederbond 
by deelnemers gewek het. Ons verwerp alle vrese wat mense in die 
Broederbond gehou het, veral vrees vir die dood, vrees vir mense en 
vrees vir sonde as die Christelike Nasionale leerstelling nie gevolg 
word nie. 
 
Ons bely en het berou oor die beplande verstrikking van andere in 
die Broederbond. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die vloeke wat ons op onsself 
geneem het tydens die inisiasieseremonie (veral voor 1974). Hierdie 
vloeke het meestal te doene gehad met straf vir die verbreking van 
die geheimhouding van die Afrikaner Broederbond.  
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Ons bely en verwerp spesifiek enige uitnodiging van die dood, 
doodswense of vloeke wat geneem is. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die verskeie (geheime) verbonde 
wat die Afrikaner Broederbond met ander organisasies gesluit 
het, soos die Ruiterwag (die geheime organisasie vir jong Afrikaners 
onder die ouderdom van 33 jaar) en heelwat ander Afrikaner 
kultuurorganisasies onder die vaandel van die F.A.K. (Federasie van 
Afrikaanse Kultuurverenigings) wat as siftingsgronde gedien het vir 
die Afrikaner Broederbond (bv. Die Rapportryers, Afrikanerkring, 
ens.). 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die verskeie (geheime) verbonde 
wat die Afrikaner Broederbond met die drie Afrikaanse 
susterkerke, maar spesifiek met die Nederduits Gereformeerde Kerk 
gemaak het. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die verskeie (geheime) verbonde 
van die Afrikaner Broederbond met die Nasionale Party, die 
staatsdiens en para-staatsorganisasies (vanaf 1948 tot en met 
hulle ontbinding as geheime organisasie), besigheidsorganisasies 
en ander organisasies, wat die net van die Afrikaner Broederbond 
wyer gespan het. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die feit dat die ware bedreiging 
van kommunisme en ateïsme deur die Afrikaner Broederbond gebruik 
is om die Afrikaners te manipuleer tot rassehaat en –skeiding en 
teen die Swartes in die land. 
 
Ons bely en het berou oor die feit dat ons mense van ander 
rassegroepe gekeer het om te vorder in hulle verskillende roepinge 
en gawes in Jesus Christus. 
 
Ons bely en het berou oor die feit dat deur die Apartheidsbeleid, 
sommige Suid-Afrikaners (van alle kleure, maar meestal Blankes) 
instaat was om hulself te verryk ten koste van die Swartes.  
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Ons het hulle van ‘n lewensbestaan beroof en het die vloek van 
armoede en veragtering laat voortduur. Hemelse Vader, ons vra dat 
U ons sal vergewe wanneer die onderbetaaldes en 
minderbevoorregtes uitroep teen die oortreders (Jak. 5:1-6). Ons bely 
en het berou oor die sonde van verskuiwing van grense, misleiding 
van mense, verdraaiing van geregtigheid, skending van vertroue, 
seksuele uitbuiting en gebroke verbonde in die naam van Apartheid 
en in sommige gevalle in U Naam. 
 
BLOEDVERGIETING 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die sondes van die aanbidding 
van die dood en bloedverbonde (deur die pre-1974 
inisiasieseremonie) wat die Afrikaner Broederbond gemaak het, 
asook die geestelike dood in die lewens van Broeders en hulle 
gemeenskappe. 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor alle optredes van geweld en 
bloedvergieting teenoor ander rasse in die naam van Volk en 
Vaderland wat veroorsaak is deur die beleid wat deur die Afrikaner 
Broederbond geïnisieer en ondersteun is. 
 
SAMEVATTING 
 
Hemelse Vader, in nederigheid vra ons dat die Bloed van U Seun, 
Jesus Christus, ons en ons land sal reinig van al hierdie sondes wat 
ons bely, verwerp en waaroor ons berou het. Reinig ook ons gees, 
siel, verstand en emosies en elke deel van ons liggame wat 
geaffekteer is deur hierdie sondes, in die Naam van Jesus Christus. 
 
Hemelse Vader, kanselleer asseblief al die vloeke wat ons op ons en 
ons land gebring het deur die uitbreiding van die sondes van die 
Afrikaner Broederbond, insluitende vloeke op onsself, ons kinders, 
ons gemeenskappe, die vloek van apartheid, misleiding, verwarring, 
openheid vir afgodsdiens en geestelike dood in verskeie vorme. 
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VIR DIE AFRIKANERS OM TE BID 
 
Ons as Afrikaners as ‘n volk verwerp die sondes van die Afrikaner 
Broederbond in ons volk en ons keer die rug daarop. 
 
Hemelse Vader, ons vergewe al ons voorgeslagte vir die effek wat 
hulle sondes rakende die Afrikaner Broederbond op ons en ons 
kinders gehad het. Ons bid, in die Naam van Jesus Christus, dat U 
die wortel van hierdie sonde nou sal afkap sodat ons en ons 
nageslagte, van vandag af, vry kan wees van die effek van die sonde 
van die Afrikaner Broederbond wat gepleeg is deur ons gesin, ons 
volk en ons land. 
 
Hemelse Vader, ons verklaar dat die mens na U beeld en na U 
gelykenis geskape is. Ons het berou oor die geloof dat en ons 
behandeling van ander rassegroepe asof hulle ondergeskik en 
minder-menslik is, en vervolgens nie geregtig was op ‘n bestaan nie. 
Ons vra vergiffenis, in die Naam van Jesus Christus vir al die vloeke 
wat ons vrygestel het teenoor nie-Afrikaners. Verwyder asseblief U 
oordeel van die Afrikaner en van hierdie land. Here, help ons om 
versoen te word met al die nasies in ons land. 
 
VIR NIE-AFRIKANERS OM TE BID 
 
As ‘n volk (noem die naam van jou volk, bv. Zoeloe, Indier, Brit, … ) 
verwerp ons die sonde wat die Afrikaner Broederbond in Suid-Afrika 
gepleeg het. Ons draai ons rug daarop en ons vergewe nou die 
Afrikaners vir die sondes wat deur hulle en hul voorgeslagte teen ons 
en ander nasies gepleeg is. 
 
Hemelse Vader, ons bely in die Naam van Jesus Christus, dat satan 
en sy demone nie meer enige wettige reg het om persone wat wil 
vrykom uit die bindinge as gevolg van hulle betrokkenheid by die 
Afrikaner Broederbond, te mislei of te manipuleer nie. Bring asseblief 
algehele vryheid vir Suid-Afrika van Apartheid, rassehaat en 
geforseerde rasseskeiding.  
 
Amen. 
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6.  VRYMESSELARY 
 
Indien jy ‘n Vrymesselaar was of ‘n afstammeling van een is, beveel 
ons aan dat jy hierdie gebed eers vir jouself en jou gesin bid, en dan 
vir jou stad en land. 
 
Hemelse Vader, Skepper van die hemel en aarde, ons kom na U toe 
in die Naam van Jesus Christus U Seun. Ons bely dat ons as Suid-
Afrikaners gesondig het deur die sondige praktyke van Vrymesselary 
in ons land toe te laat.  
 
Ons erken, bely en verwerp die Vrymesselary as ‘n valse godsdiens 
wat ons toegelaat het en het berou daaroor dat van ons voorgeslagte, 
en in sommige gevalle onsself, aan hierdie sonde deelgeneem het. 
Ons bekeer ons nou van hierdie sonde. Ons bely en verwerp die 
sondes van Vrymesselary wat aan ons bekend is en vra dat U Heilige 
Gees ons in hierdie gebed sal lei aangesien sommige van die sondes 
van Vrymesselary nog vir ons versluier mag wees. 
 
Ons erken, bely en verwerp alle betrokkenheid van onsself, ons volk 
en ons voorgeslagte by Vrymesselary en het berou daaroor. Ons 
erken en bely ook die betrokkenheid van mense wat goedertrou 
daarin betrokke geraak het sonder om die ware karakter van 
Vrymesselary te besef. 
 
‘n Volledige belydenis en verwerping van die sonde van Vrymesselary word 
nou aangespreek soos geklassifiseerd in die hoofareas van sonde. 
 
AFGODSDIENS 
 
Ons bely, verwerp en het berou oor die sonde van afgodsdiens in 
Vrymesselary, die aanbidding, op verskillende wyses, van ‘n hele 
aantal valse gode waarvan sommige aanbiddingsrituele ‘n 
bespotting is van die versoening van ons Here Jesus Christus aan 
die kruis en Sy opstanding asook ‘n valse voorstelling van die Heilige 
Nagmaal. 
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Ons bely, verwerp en het berou oor die aanbidding van satan en sy 
demone in die verskillende rituele van Vrymesselary waar hy aanbid 
word as die Groot Argitek van die Heelal, Lucifer, Ba’al, Baphomet, 
Jah-Bul-On, die Egiptiese gode Osiris, Isis, Anubis en Horus, en die 
aanbidding van die krag van die piramides, die falliese en 
sonaanbidding van die obelisk; Vrymesselary se valse drie-enige god 
AUM van die Oosterse gelowe en sy dele Brahma die skepper, 
Vishnu die onderhouer en Shiva die vernietiger. Ons verwerp die god 
AHURA-MAZDA wat aanspraak maak daarop dat hy die gees of bron 
van lig is. Ons bely en verwerp die nabootsing van Hiram Abiff as die 
verpersoonliking van Jesus Christus en sy opstanding, in die derde 
graad inisiasie as sonde. Ons verwerp die valse aanspraakmaking 
van Lucifer as die Môrester en die Skynende Een en verklaar dat 
Jesus Christus die Blink Môrester van Openbaring 22:16 is. 
 
Ons bely en verwerp die aanbidding van mense deur die posisies 
wat Vrymesselary aan hulle toeken, insluitende, maar nie beperk nie 
tot “Tyier”, “Meester”, “Aanbiddelike Meester”, “Groot Ridder Kadosh”, 
“Groot Inspekteur Ondervraer Bevelhebber”, “Edele Prins van die 
Koninklike Geheim” en “Groot Soewereine Inspekteur Generaal”.  
 
Ons bely en verloën die lastering en verwerping in Vrymesselary 
van die Godheid van Jesus Christus, Sy versoening vir ons en die 
bespotting met die Nagmaal in sommige rituele insluitende ‘n 
beskuitjie, sout en wit wyn. 
 
Ons bely en verwerp die valse leerstelling van reïnkarnasie wat 
deur Vrymesselary aanvaar word.   
 
Ons bely en verwerp die wellus van die vlees wat mense na 
Vrymesselary lok, bv. die wellus na mag, gesag, die liefde vir geld, 
hebsug of gierigheid, trots en begunstiging van sekere persone. Ons 
bely en verwerp die misleiding en manipulasie van laer vlakke 
vrymesselaars deur die menslike gesag in Vrymesselary, beide binne 
en buite Suid-Afrika. 
 
Ons bely en verwerp die vrees wat gewek word by deelnemers aan 
Vrymesselary. Ons verwerp alle vrese wat mense in Vrymesselary 
gevange hou, veral vrees vir die dood, vrees vir mense en die vrees 
om op die Naam van Jesus Christus te vertrou. 
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Ons bely, verwerp en het berou oor die gevangeneming van andere 
in Vrymesselary, en die aanskouing van die hulpeloosheid van ander 
gedurende die rituele. 
 
Ons bely, verwerp en verloën die net (met die losies as knope) van 
Vrymesselary wat oor die stede en dorpe van Suid-Afrika gegooi is 
en die verbintenis met die wêreldwye net van Vrymesselary. 
 
VERBREKING VAN VERBONDE / SLUIT VAN ONHEILIGE VERBONDE 
 
Ons bely die sonde van die verbreking van die Nuwe Verbond met 
Jesus Christus, deur verskeie onheilige verbonde in 
Vrymesselary te sluit, bv. waar die vrymesselaar deur die verskeie 
inisiasieseremonies van die grade van Vrymesselary gaan. 
 
Ons bely, verwerp en verloën die ede (insluitende die eed van 
geheimhouding) wat tydens die rituele van die Vrymesselaar-grade 
geneem word, vanaf die eerste graad tot en met die hoogste graad. 
 
Ons bely die sonde van verbreekte huweliksverbonde vanweë die 
feit dat die geheime ede van Vrymesselary die eenheid van die 
huweliksverbond tot niet maak. Ons bely en verwerp die valse 
huwelikskontrak met Vrymesselary wat versinnebeeld word in ‘n eed 
en die ring aan die vierde vinger van die regterhand. Ons bely en het 
berou oor die emosionele verwerping in Vrymesselary van enige 
vroulike gesinslid deurdat sy verwerp gevoel het en gewantrou is 
deur haar man toe hy by enigeen van die losies aangesluit het en 
verseg het om haar van sy geheime aktiwiteite te vertel. 
 
Ons bely, verwerp en toon berou oor die lasterlike soen van die 
Bybel in ‘n eed van heksery. 
 
Ons bely, verwerp en verloën die verskeie vloeke wat ons op onsself 
en ons families gebring het gedurende die verskeie inisiasies vanaf 
die laagste tot die hoogste grade. Hierdie vloeke behels meermale 
die straf vir die verbreking van die geheimhouding van Vrymesselary 
en die rituele van die verskeie grade.  
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Ons bely, verwerp en verloën die vloeke van die dood wat verskeie 
siektes oor ons mense gebring het: hartaanvalle, versmoring, 
verskeie keel en longsiektes (longe, stembande, nasale gange, 
sinuses, brongiale buise), siektes van die maag, galblaas, 
baarmoeder (onvrugbaarheid en miskrame), lewer en enige ander 
organe in die liggaam wat deur Vrymesselary beïnvloed word. Ons 
bely en verwerp spesifiek enige uitnoding van die dood of doodswens 
of vloek wat gemaak is. 
 
Ons bely, verwerp en verloën die verskeie geheime wagwoorde wat 
in die verskillende rituele van Vrymesselary gebruik word asook hulle 
betekenisse en die vloeke wat daarmee gepaard gaan. 
 
Ons bely, verwerp en verloën die verskeie geheime verbonde van 
Vrymesselary met ander organisasies, soos sosiale organisasies 
(bv. Rotariërs en Lions) wat as siftingsgronde vir Vrymesselary dien, 
besigheidsorganisasies wat beheer uitoefen oor finansies, kultes en 
valse godsdienste (bv. toordokters in Suid-Afrika) om die net van 
Vrymesselary, en daarom ook satan se net, wyer te span. 
 
SEKSUELE ONSEDELIKHEID 
 
Ons bely en het berou oor die seksuele sondes (seksuele 
perversiteit, homoseksualiteit en bi-seksualiteit) en die vloek wat 
Vrymesselary op huwelike bring. 
 
BLOEDVERGIETING 
 
Ons bely en verwerp die sonde van die aanbidding van die dood, 
bloedverbonde en bloedvergieting wat Vrymesselary bring, sowel 
as die geestelike dood van lede, hulle gesinne en gemeenskappe. 
Ons bely en verwerp die drink uit ‘n kopbeen in verskeie rituele. 
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GEASSOSIEËRDE GEHEIME ORGANISASIES 
 
Ons bely en verwerp die afgodsdiens en gebroke verbonde van alle 
geheime organisasies wat geassosieër word met Vrymesselary 
insluitende, maar nie beperk nie tot die vroulike Orde van die 
Oosterse Ster, die meisies se Orde van die Dogters van die Oosterse 
Ster, die meisies se Orde van die Reënboog en die Dogters van Job, 
en die seuns se Orde van De Molay, en die effek wat hierdie 
betrokkenheid op ons gesinne en op ons land het. 
 
SIMBOLIESE BEVESTIGING VAN BEKERING 
 
Alle vrymesselaars, gewese vrymesselaars of afstammelinge van 
vrymesselaars word gevra om die volgende simboliese handeling met erns 
uit te voer. 
 
Verwyder simbolies die blinddoek (“hoodwink”) en gee dit aan die 
Here om te vernietig. Verwyder op dieselfde manier die sluier van 
rou. Sny en verwyder simbolies die galgtou rondom die nek, vou dit 
op saam met die kabeltou wat om die liggaam gebind is en gee dit 
alles aan die Here om te vernietig. Verloën die valse 
Vrymesselaarshuweliksverbond; verwyder simbolies die ring van die 
valse huweliksverbond van die vierde vinger van die regterhand en 
gee dit vir die Here om te vernietig. Verwyder simbolies die ketting en 
bindinge van Vrymesselary rondom jou liggaam (verwyder die bal en 
ketting van die enkels); verwyder simbolies al die 
Vrymesselaarsregalia en -wapenrusting, veral die voorskoot; bely die 
sonde van en toon berou en vra vergiffenis vir die betreding van alle 
onheilige grond insluitende Vrymesselaarslosies en –tempels, asook 
ander okkultiese Vrymesselaarsorganisasies.  
 
SAMEVATTING 
 
Hemelse Vader, in nederigheid vra ons nou dat die Bloed van Jesus 
Christus U Seun ons en ons land sal reinig van al hierdie sondes wat 
ons bely, verwerp en verloën het. Reinig ons gees, siel, verstand en 
emosies en elke deel van ons liggame wat geaffekteer is deur hierdie 
sondes, in die Naam van Jesus Christus.  
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Ons verklaar dat Jesus Christus die enigste Aanbiddelike Meester, 
Here en Verlosser is. As ‘n volk (noem die naam van jou volk, bv. 
Afrikaner, Zoeloe, ens.) verwerp ons die sonde van Vrymesselary in 
ons volk en ons keer dit die rug toe.  
 
Hemelse Vader, ons bid dat U die vloeke wat op ons en ons land 
gebring is deur Vrymesselary sal kanselleer, insluitende die vloek op 
huwelike, die kinders (veral die eersgeborene), ons finansies en 
besighede, ons gesondheid en ons gemeenskappe. Kanselleer 
asseblief ook die vloeke van seksuele onsedelikheid, onenigheid, 
misleiding, verwarring, openheid vir afgodsdiens en geestelike dood 
wat in verskeie vorme kom. 
 
Hemelse Vader, ons vergewe ons voorgeslagte vir die effek wat hulle 
sonde met betrekking tot Vrymesselary op ons en ons kinders gehad 
het. Ons bid, Vader, dat U in die Naam van Jesus Christus, vandag 
hierdie wortel sal afkap, sodat ons nageslagte vry sal wees van die 
effek van die sonde van Vrymesselary wat deur ons familie, ons volk 
en ons land gepleeg is. 
 
Hemelse Vader, ons vra ook in die Naam van Jesus Christus, dat 
satan en sy demone nie langer enige wettige reg sal hê om diegene 
wat vrymaking van Vrymesselary soek in Suid-Afrika, te mislei en te 
manipuleer nie. 
 
Amen. 
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7.  PERSOONLIKE BELYDENIS VIR 
RASSISME 
 
Die meeste van ons, selfs as intersessors, het wel aspekte van 
rassisme in ons harte.  Sommige het daarmee afgereken, maar ander 
onderdruk dit steeds.  Suid-Afrika is een van ‘n paar lande in die 
wêreld waar rassisme gewettig is deur ‘n regstelsel wat gebore is uit 
vrees en pyn, ‘n sisteem genoem Apartheid.  Baie soortlyke dinge 
gebeur steeds vandag.  Ons worstel om tot ‘n vergelyk te kom met 
wonde van die verlede en hou vas aan dít wat ons beskou as ons 
wettige regte.  Suid Afrika het probeer om tot ‘n vergelyk te kom met 
haar verlede deur die Waarheids- en Versoeningskommissie.  Baie 
waarheid is ontbloot, maar GEEN versoening het plaasgevind nie. 
 
Hoekom?  Om te versoen, moet daar belydenis en vergifnis 
plaasvind.  En wie is die bedienaars van die versoening?  Nie die 
regerings van die wêreld of die Nuwe Wêreld Orde nie, maar die 
KERK!  Laat ons word wat ons veronderstel is om te wees.  
 

Gal. 3:26-28 
Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;  
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus 
beklee.  Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of 
vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie;  want julle is almal een 
in Christus Jesus.  
 

Rom. 5:8 
… maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons 
gesterf het toe ons nog sondaars was. 
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Ons kan nie bid vir die wêreld (sondaars) as ons self buite God se wil 
is nie.  Die Christen behoort te identifiseer met die feit dat ons ons 
regte neergelê het, behalwe om “kinders van God genoem te word”.  
Jesus is baie duidelik in Sy Woord:  
 

Matt. 16:24-26 
Toe sê Jesus vir Sy dissipels;  as iemand agter My aan wil kom, moet hy 
homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe 
wil red, sal dit verloor;  maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit 
vind. 
 
Wie van ons, wat onsself “wagters op die mure” noem is gewillig om 
ons lewens te verloor (en ons regte) vir Jesus se onthalwe?  Wie van 
ons is werklik gewillig om die kruis te omhels?  Laat ons ‘n bietjie dink 
oor hierdie vraag terwyl ons Sy aangesig opsoek vir ‘n wyle en 
selfondersoek doen. 
 
Ons het nodig om te reageer op die oproep vir eenheid, want daar 
beveel die Here die seën en lewe vir ewig (Ps. 133:3).  Ons het nodig 
om die stof van onsself af te skud, met vrymoedigheid die Woord van 
die Here te gehoorsaam en die werk van die kruis te omhels.  Hier 
volg ‘n paar eenvoudige riglyne vir die verbreking van die vesting van 
rassisme op ons lewens.   
 

EERLIKHEID 
 

Laat die Heilige Gees toe om Sy lig in jou hart te laat skyn 
aangaande meerderwaardigheid, trots en arrogansie.  Vra die Here 
om vir jou die wortels van vrees, bitterheid, verwaandheid en 
selfliefde in jou eie lewe te wys in verband met rassevooroordeel. 
 
AANVAAR GOD SE MIDDEL 

 
Die sleutel tot vryheid van rassisme is dood.  Geen hoeveelheid 
belydenis, regstelling, oorlogvoering of gebed kan die werk van die 
kruis vervang nie.   
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Ons moet sterf aan ons natuurlike erfenis ten einde waarlik ons 
geestelike erfenis binne te gaan.  Baie sal met vreugde bely oor 
gister se “slegte vrugte”, maar sal dit werklik moeilik vind om toe te 
laat dat die wortel van trots geheel en al uit hul lewens verwyder 
word.  Rassisme is lelik, maar dit is ook by tye baie “selfbevredigend” 
vir die vlees.   
Ons moet hierdie trots in ons lewens haat ten einde gewillig te wees 
om dit oor te gee aan die dood aan die kruis. 

 
OORHANDIG JOU TROTS 
 
Gee jou kulturele- en rassevooroordeel oor aan God.  Oorhandig dit 
in Sy hande en verklaar Hom Here daaroor.  Hierdie proses van 
oorgawe mag dalk ‘n tyd neem, selfs weke of maande, soos wat die 
Heilige Gees gedurig sake na die oppervlak sal bring.  Bely dit bloot 
en gee dit wortel en al oor aan die Here.  Jy sal die bevrydende mag 
van God ervaar soos Hy jou vrymaak, en soos hierdie dinge 
toegelaat word om te sterf aan die kruis.  Jy moet volhou om ‘n saak 
oor te gee totdat jy in jou hart weet dat die “wortel” gesterf het. 
 

OORHANDIG JOU PYN 
 
Baie van ons dra baie pyn aangaande rassisme in ons hart.  Jy het 
nodig om jou pyn aan die Here te oorhandig en ophou om vas te hou 
aan jou “reg” tot regverdiging en restitusie.  As jy dit nie oorgee nie, 
sal jy altyd ‘n “slagoffer” bly van rassisme.  Deur jou natuurlike “reg” 
oor te gee, verruil jy in werklikheid jou pyn vir die vreugde van die 
Here. 
 

KYK NA DIE HERE 
 
Die Here is jou Verlosser en Helper.  Fokus op Hom.  Moenie fokus 
op die boosheid wat jy in die wêreld, in ander of in jouself sien nie.  
Fokus bloot daarop om die Here te volg in gehoorsaamheid.   
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Baie keer sal die vyand wil hê jy moet op hom fokus, maar moenie 
jou aandag laat aftrek nie.  Jy kan nie van ‘n “demoon van rassisme” 
bevry word nie, want rassisme is deel van die natuurlike mens.  Aan 
die kruis en deur die werk van die Gees, sterf ons daaraan, en word 
opgewek saam met baie “ander” wat die huishouding van God vorm.  
Volg die leiding van die Gees en Hy sal jou lei na vryheid en lewe, en 
sal al die mag van die vyand vernietig in hierdie areas. 
 

DEEL JOU VRYHEID 
 
Deel jou vryheid van rassisme met diegene ná aan jou.  Dit sal hulle 
aanmoedig om dieselfde te doen.  Maar belangriker as dit, jy moet dit 
deel met die vorige “ander”.  Jy het nodig om na mense en plekke te 
gaan wat nie soos “joune” is nie, en jou vryheid met hulle te deel.  
Jou vreugde sal hulle seën en mag dalk ook ‘n vlam van honger in 
hulle harte aansteek om vry te kom van die binding van trots. 
 

DEEL JOU LIEFDE 
 

1 Joh. 3:16 
Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy Sy lewe vir ons afgelê het;  en 
ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.   
 
Liefde beteken om jou lewe af te lê sodat iemand anders kan lewe.  
Vandag, as seuns en dogters van die familie in Christus, het ons die 
verantwoordelikheid om ons lewens neer te lê sodat ander mag lewe.  
Dit is die gebod om lief te hê.  As jy dit nie doen nie, sal jou liefde 
“natuurlik” bly en sal jy waarskynlik steeds gebonde bly deur trots en 
rassisme. 
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Luk. 6:27-36 
Maar Ek sê vir julle wat luister:  Julle moet jul vyande liefhê en goed doen 
aan die wat vir julle haat.  Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat 
julle beledig.  Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een 
aanbied;  en aan hom wat jou bo-kleed neem, moet jy ook die onderkleed 
nie weier nie.  Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie 
terug van hom wat dit neem nie.  En soos julle wil hê dat die mense aan julle 
moet doen, so moet julle ook aan hulle doen.  Maar julle moet jul vyande 
liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal 
groot wees;  en julle sal kinders van die Allerhoogste wees;  want Hy self is 
goedertieren oor die ondankbares en slegtes.  Wees van barmhartig, soos 
julle Vader ook barmhartig is. 
 
Bid dat God Sy Gees van Versoening op Sy Liggaam sal uitstort.  
Laat ons enige vorm van rassisme en haat in ons eie harte uitroei, 
sodat Hy ons kan vul met Sy liefde, Sy meegevoel en Sy genade.  
Laat ons begin om te vergewe en sien wat God se reaksie sal wees. 
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8.  GEBROKE VERBONDE 
 
Vader, dankie vir Jesus Christus, dat Hy die weg gebaan het en deur 
Wie se bloed ons toegang tot U het. Dankie vir Jesus se Bloed, die 
Nuwe Verbond en vir die belofte dat U ons sondes sal vergewe. 
Verbonds-God, U wat Uself geopenbaar het as Elohim, El-Shaddai, 
Yahweh, Jesus Christus en die Heilige Gees, ons kom na U troon 
van genade want as Suid-Afrikaners het ons U hulp nodig.  
 
Ons erken en bely dat ons in Suid-Afrika verbonde met U en met 
mekaar, verbreek het. Ons bely dat ons as ‘n volk nie altyd volgens U 
verordeninge en gebooie leef nie. Ons en ons voorgeslagte het van U 
weë afgedwaal en ons eie harte gevolg, en male sonder tal die pad 
van ongeregtigheid gekies. Vergewe ons asseblief. 
 

VERBREEKTE VERBONDE/OOREENKOMSTE/VERDRAE 
 
Verbonds-God, ons bely dat Suid-Afrika skuldig is, dat ons verbonde 
verbreek met mekaar. In die verlede het ons ooreenkomste met 
mekaar gemaak, maar weer gebreek deur misleidinge, leuens en 
selfs bloedvergieting. Ons bely die gebroke ooreenkomste tussen die 
Nguni-stamme (Zoeloe, Swazi, Xhosa); die gebroke ooreenkomste 
tussen die Zoeloe- en Sotho-stamme; die gebroke ooreenkomste 
tussen die Xhosa-, Zoeloe-, Khoi- en San-stamme; die gebroke 
ooreenkomste tussen die Ndebele-, Sotho- en Tswana-stamme; die 
gebroke ooreenkomste tussen die Zoeloe- en Shangaan-stamme; die 
gebroke ooreenkomste tussen die Venda- en Pedi-stamme; die 
gebroke ooreenkomste tussen die Europese setlaars en die Khoi-
stamme; die gebroke ooreenkomste tussen die Europese setlaars en 
die Xhosa-stamme; die gebroke ooreenkomste tussen die 
Voortrekkers en die Zoeloes; die gebroke ooreenkomste tussen die 
Britte en die Zoeloe- en Xhosa-stamme; die gebroke ooreenkomste 
tussen die Britte en Afrikaners; die gebroke ooreenkomste tussen die 
Afrikaners en die etniese volke van Suid-Afrika; die gebroke 
ooreenkomste tussen _________ (enige verbond / ooreenkoms / 
verdrag tussen bevolkingsgroepe in Suid-Afrika waarvan u bewus is).  
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Ons vra vir die Bloed van Jesus om hierdie vloek wat op die land rus 
weens hierdie sonde, te kanselleer.  
 
Here, stop asseblief die siklusse van haat, wraak en bitterheid weens 
hierdie verbreekte ooreenkomste. Bring genesing en versoening 
tussen die bevolkingsgroepe en herstel die gawe van versoening in 
Suid-Afrika. Help ons om hierdie gawe te aanvaar en om mekaar en 
die nasies van die wêreld met versoening te seën. Kom bou ‘n Huis 
van Gebed in Suid-Afrika wat in eenheid voor U troon sal staan. Laat 
U wil in Suid-Afrika geskied. 
 

ONREGVERDIGE WETGEWING EN BELEIDSTOEPASSING 
 
Ons het nie al die onregverdige wette in hierdie gebed ingesluit nie. Volg 
asseblief die leiding van die Heilige Gees wanneer julle hieroor bid.  
 
Vader, as Suid-Afrikaners en __________ (jou eie etniese groep), 
bely ons hierdie onregverdige wette in ons eie en in die vorige 
regerings. Ons erken en bely dat baie van hierdie wetgewing mense 
van hulle basiese regte voor U beroof het: die wet op Slawerny, wet 
op Bevolkingsregistrasie (1950) en die wet op Gemengde Huwelike 
(1949). Ons bely en erken dat hierdie wette bevooroordeeld staan 
teenoor sekere rassegroepe en dat dit diskriminasie en haat tussen 
etniese groepe veroorsaak het (bv. Glen Grey Akte van 1894). Ons 
erken en bely die wette wat mense verneder het, selfs tot op ‘n 
dierlike vlak (bv. die paswette en Afscheidingsbeleid van 1846).  
 
Ons erken en bely die wette wat mense vervreem het van hulle eie 
land en eiendom: Groepsgebiede Wet (1950) en die Wette oor 
Grondbesit van 1913 en 1936. Ons erken en bely die wette van onreg 
teenoor vreemdelinge in ons land. Ons erken en bely enige anti-
Semitiese beleid/wetgewing in die verlede en vandag. Ons erken en 
bely die wette wat in stryd met U Woord is: Wettiging van aborsie 
(1994) en die wettiging van dobbelary en die lotery (insluitende die 
bonusobligasies). Ons erken en bely die onregverdige wette wat 
onskuldige bloedvergieting veroorsaak het (bv. die wet wat Shaka ná 
sy ma se dood ingestel het en wat duisende verwagtende vroue se 
dood veroorsaak het).  
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Ons erken en bely die stamwette van ___________ (jou eie etniese 
groep), wat in stryd is met U woord. Ons erken en bely die wette wat 
mense se vertroue in U verraai het. 
 

EGSKEIDING 
 
Getroue God, ons erken en bely ons skuld voor U rakende 
egskeiding in Suid-Afrika. Ons het afgestomp geraak teenoor die 
gevolge van hierdie verbreekte ooreenkomste, terwyl soveel gesinne 
vernietig en lewens verwoes is weens hierdie sonde. Vergewe ons 
ontrouheid en selfsug deur nie die huweliksverbond en -eed na te 
kom nie. Ons bid Here, dat U huwelike sal herstel, dat U die 
stukkende families en lewens sal heelmaak en dat U genesing sal 
bring vir dié wat verwond is. Help ons, Here, om getrou te bly, om 
mekaar in liefde te dien en om versoekinge te weerstaan. Herstel die 
vaders as die priesters van hulle gesinne en bring die moeders en 
kinders onder die beskerming van die hoof van die gesin. 
 

ONGEREGTIGHEID/ONREGVERDIGHEID 
 
Vader, ons kom na U om al die onregverdighede in ons samelewing 
voor U te bely. Ons erken en bely die gevloek, die leuens en die 
diefstal in ons samelewing. Ons erken en bely die wetteloosheid wat 
hoogty vier. Ons erken en bely die veelvuldige maniere waarop ons 
land se wette verbreek word deur onverskilligheid, roekeloosheid, 
onverantwoordelikheid en minagting van die wet. Ons erken en bely 
dat ons sekere dele van die samelewing (bv. die bejaardes en 
kinders) verwaarloos het.  
 
Ons erken en bely ons gevoelloosheid teenoor dié wat swaarkry 
onder armoede en siekte. Ons erken en bely dat ons ons tiendes 
weerhou het van U voorraadkamers, en daardeur veroorsaak het dat 
mense in nood nie gehelp kon word nie. Ons erken en bely dat ons 
eerder ons eie gemak bevorder het as om die laste van ons 
medemens te dra. Vader, ons vra dat U weer ons geestelike “sig” vir 
ons sal teruggee, dat ons sal sien wat U sien, sal voel met U hart en 
sal help met U hulp.  
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Help ons om verantwoordelikheid te aanvaar teenoor dié wat in nood 
is, dat ons sal voorsien in hulle behoeftes soos wat U Woord dit sê. 
Mag die Kerk waarlik U verteenwoordiger in Suid-Afrika word.  
 
Vader, as U Liggaam, wil ons verantwoordelikheid opneem vir Suid-
Afrika, om vir die regering te bid en om namens U te praat.  
 
Gee ons asseblief die moed om op te staan vir wat reg is, om onsself 
uit te spreek teenoor dít wat verkeerd is en om op te staan vir dié wat 
verdruk word en verontreg is. Bevry Suid-Afrika van die skuld van 
ongeregtigheid, verbreekte ooreenkomste en stukkende verhoudings. 
Reinig ons met die Bloed van Jesus Christus en bring genesing en 
herstel vir ons nasie.  
 
Verwyder die vloek van ons land en herstel die grond met ‘n 
Goddelike vermoë om voedsel te produseer. Vernietig alle boosheid 
en heidense invloede wat ons land binnegekom het weens hierdie 
verbreekte ooreenkomste. Bring gesondheid vir ons mense en laat U 
aangesig oor ons skyn sodat ons U guns kan ontvang. Mag U Naam 
verheerlik word in Suid-Afrika. Mag ons ‘n volk word wat U in 
geregtigheid aanbid en dien. Mag ons geseënd genoem word weens 
die goeie wat U na ons toe sal bring. Giet U Gees uit oor ons land, in 
die Naam van Jesus Christus, ons Hoëpriester. 
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9.  AFGODERY, BLOEDSKULD, ONSEDELIKHEID 
EN GEBROKE VERBONDE 
 
Vader God, ek kom na U, die Skepper van hemel en aarde, die 
Heilige Een wat Uself openbaar het aan Israel as YHWH, die ewige 
EK IS, die verbondsonderhoudende God.  Ek erken dat U die enigste 
Ware God is.  Die Allerhoogste God van alle gode en Koning van 
konings.  Ek glo dat U Uself openbaar het deur Jesus Christus, Wie 
in die vlees gekom, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die 
dood en opgevaar het na die hemel om te sit aan U regterhand op die 
troon.  Ek kom nou in U teenwoordigheid deur die weg wat Jesus 
Christus geopen het deur die offer van Homself aan die kruis en kom 
staan voor U in Sy Naam.   
 
Ek bely dat ek gered is deur die geloof in die werk van Jesus Christus 
aan die kruis en nie deur werke nie, maar dat my redding ‘n geskenk 
was van U.  Ek onderwerp myself onder U outoriteit as die Regter 
Wie die mag het om sondes te vergewe en genesing te bring.  Ek 
kom vandag voor U in belydenis en berou namens myself en my 
voorvaders om U te vra om die mag van sonde in my lewe en die 
lewens van my mense te verbreek.  Ek wil my aardse vader en 
moeder eer en al my voorgeslagte van my eie vlees en bloed, maar 
ek verwerp hulle sonde en draai my rug daarop.  Ek vergewe my 
voorgeslagte vir die effek van hulle sondes op my en my nageslag.    
        
Ek bely en verwerp al my eie sondes en ek vra U om die Heilige 
Gees toe te laat om die krag van die Bloed van Jesus Christus wat 
aan die kruis gestort is, aan te wend in my lewe en om die oorwinning 
van die kruis los te maak oor sonde en bindinge in my, sowel as my 
nageslag.  Ek vra U ook om die Heilige Gees toe te laat om die krag 
van die Bloed van Jesus Christus toe te pas oor satan en al sy magte 
van duisternis.  Ek glo deur geloof dat die oorwinning op hierdie 
oomblik beskikbaar is. 
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AFGODERY 
 

• Ek bely dat ek en my voorgeslagte betrokke was in die sonde 
van afgodery.  Ek verwerp en verloën nou alle vorme van 
afgodery. 

• Ek verwerp en verloën die aanbidding van beelde gemaak van 
hout, goud, klip, brons of enige ander materiaal. 

• Ek verwerp en verloën die aanbidding van gewyde pilare, pale 
of obeliske, sowel as die aanbidding van staande rotse, bome 
of enige ander soortgelyke voorwerpe. 

• Ek verwerp en verloën alle mites, legends en stories oor gode 
en geeste en ook alle inkantasies wat gebruik word by enige 
en alle kultusse. 

• Ek verwerp en verloën alle vorme van natuuraanbidding en 
die aanbidding van skepping in die son, maan, sterre, planete 
of die aarde self. 

• Ek verwerp en verloën enige gode en geeste wat in my kultuur 
aanbid is wat ek nie ken nie en ek noem daardie wie se name 
ek ken en verloën hulle by die naam (gee tyd vir die persoon 
om te dink en op hul eie te bid).  Ek draai nou my rug op hierdie 
gode en vra in die Naam van die Here Jesus Christus dat hulle 
die voetstoel van Jesus gemaak sal word. 

• Ek verwerp en verloën alle vorme van diere-aanbidding of 
totempale.  Ek sny enige sielsbande met die diere ryk en elke 
diere-aanbidding in my kultuur, veral die aanbidding en 
betowering van slange, adders, drake of enige ander watergees 
of vuurgees. 

• Ek verwerp en verloën alle aanbidding van plante in my 
kultuur, insluitende die heksegebruik van plante as medisynes 
in alternatiewe genesing. 

• Ek verwerp en verloën alle vorme van voorvaderaanbidding, 
insluitende seremonies en rituele by voorvaderlike grafte en 
grafkelders. 

• Ek vra om vergifnis vir elke goddelose besprinkeling en die 
brand van wierook in tempels van afgode en verwerp en 
verloën dit as praktyke van satan en afgodsaanbidding.  Ek 
verwerp en verloën die geloof in inkantasies en formules, sowel 
as rituele en gebede gedurende begrafnisse. 
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• Ek verwerp en verloën alle vorme van humanisme, insluitende 
seremonies en rituele by monumente ter verering van my 
voorgeslagte. 

• Ek verwerp en verloën alle vorme van aanbidding van my 
nasionaliteit of nasionale embleme van my land. 

• Ek verwerp en verloën enige self-gesentreerdheid, self-
verheffing, self-soeking of trots in menslike vermoëns.  Ook 
verwerp ek enige vorm van rebellie teen God se outoriteit. 

• Ek verwerp en verloën alle vorme van eksklusiwiteit, selfs dié 
van enige geheime organisasie of vereniging wat lidmaatskap 
van sekere mense uitsluit. 

• Ek verwerp en verloën alle vorme van ideologieë en 
argumente in my kultuur wat opgehef is teen die kennis van 
God. 

• Ek sny my en my nageslag los van enige bande met afgode en 
demoniese geeste inwonend in enige voorwerpe, idees of 
gebruike in my kultuur. 

• Ek verwerp en verloën enige altare vir afgode, of dit beelde, 
idees of ideologieë is.  Ek sny sielsbande met enige priesters of 
priesteresse, alle tempels en plekke van aanbidding, sowel as 
alle aanbiddingsrituele en seremonies met afgode. 

• Ek sny myself los en draai my rug op alle bygelowe, enige 
waarnemings en herdenkings van spesiale dae, seisoene of 
seremonies, uitgevoer vir afgode in my kultuur. 

• Ek sny myself los van die siklus van vrugbaarheid en 
reïnkarnasie. 

• Ek sny myself los van alle magiese kragte, geheime formules 
en medisynes, valse genesings en genesingskragte, insluitende 
dít wat gebruik word in alternatiewe medisyne komende uit die 
Ooste. 

• In die Naam van Jesus Christus, sny ek my en my voorgeslagte 
en nageslagte se name los van enige persoon, gode of bose 
magte, wat ons name kan gebruik om ons onder hul mag en 
outoriteit te bring.   
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Ek kanselleer alle vloeke, betowerings, inkantasies en magie of 
heksery teen ons gedoen in die naam van enige geestelike 
mag en neem ons uit onder die heerskappy van satan, die 
kosmiese heelal of enige dokument en plaas dit onder die 
Heerskappy van die ware God, geopenbaar in die drie Persone 
Vader, Seun en Heilige Gees. 

• Ek sny myself los van enige bonatuurlike magte of energieë 
wat ek of my voorgeslagte ontvang het van geestelike magte. 

• Ek petisie vir die beskerming vir my en my nageslag en familie 
teen enige geestelike mag wat steeds aanbid word deur my 
familie of mense in my kultuur deur seremonies, rituele of 
herdenkings. 

• Ek petisie vir die Bloed van Jesus om die sondes van afgodery 
en heksery in my bloedlyn te bedek. 

 
 
BLOEDSKULD 
 

• Ek bely dat ek en my voorgeslagte betrokke was in die sonde 
van bloedvergieting.  Ek aanvaar die skuld van hierdie sonde 
namens my en my familie. 

• Ek bely, verwerp en verloën alle vergieting van bloed by 
onwettige altare vir afgode of geestelike magte, hetsy die bloed 
van diere of van mense afkomstig was. 

• Ek bely die sonde van bloedvergieting in aborsie en erken dat 
dit moord en die vergieting van onskuldige bloed was, en 
verwerp hierdie praktyke. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige bloedvergieting deur 
moordenaars of moorde uitgevoer deur my of my voorgeslagte, 
insluitende enige selfmoorde in my bloedlyn. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige bloedvergieting gedurende 
oorlogstye waarby ek of my voorgeslagte betrokke was, hetsy 
deur verdediging of aanval. 

• Ek bely enige bloedvergieting wat plaasgevind het in ‘n ongeluk 
waarby ek of my voorgeslag betrokke was.  Ek maak alle bloed 
wat vergiet is a.g.v. miskrame stil en ek maak die gees van 
daardie ongebore kind los om na Jesus toe te gaan. 
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• Ek bely, verwerp en verloën enige bloedvergieting deur 
skending of insnyding van my liggaam of enige 
liggaamsdeurboring wat gedoen is. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige drink of eet van bloed 
uitgevoer in my kultuur waarin my voorgeslagte deel gehad het. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige bloed betrokke tydens 
rituele, enige dokumentasie geteken in bloed of enige 
seremonies waar ek of my voorgeslagte bloed gebruik het.  Ek 
bely, verwerp en verloën enige bloedverbonde gemaak met 
geestelike magte, mense of diere. 

• Ek vergewe enigeen wat bloedvergieting gepleeg het teen my, 
my familie of my voorgeslagte en mense. 

• In die Naam van Jesus vra ek dat die Bloed van Jesus die 
stemme van bloed wat roep teen my en my familie, sal 
stilmaak.  Ek vra dat die siklus van geweld en bloedvergieting 
sal eindig en dat geen wraak meer geroep sal word nie. 

 
ONSEDELIKHEID 
 

• Ek bely dat ek en my familie betrokke was in die sonde van 
onsedelikheid. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige vorm van perversiteit in die 
lewens van my of my voorgeslagte;  die sonde van 
bloedskande in die familie, gemeenskap tydens menstruasie, 
egbreuk, homoseksualiteit, dierlikheid, masturbasie, ontug, 
voorhuwelikse seks, prostitusie, pornografie, seksuele misbruik 
in enige vorm, verkragting, die ontbloting van my eie of 
enigiemand anders se naaktheid in perversiteit, veelvoudige 
verhoudings (met of sonder beoefening van seks), enige ander 
vorm van onreinheid in my gedagtes, kyk van x-gegradeerde 
flieks of flieks met eksplisiete sekstonele of deur die lees van 
boeke. 

• Ek vra om vergifnis vir enige buite-egtelike geboortes wat 
plaasgevind het in my familie.  Ek verbreek die vloek van buite-
egtelikheid oor my en my nageslag tot in die tiende geslag. 

• Ek erken dat my betrokkenheid in seksuele sonde bygedra het 
tot ‘n gees van geweld in die land en bely en bekeer my van my 
aandeel hieraan. 
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• Ek vergewe enigiemand wat aandadig was in die misbruik van 
my liggaam, gedagtes of emosies deur seksuele aanslag. 

• Ek vra nou dat die Bloed van Jesus Christus my liggaam en siel 
sal reinig van enige herinneringe, gedagtes, wonde of emosies. 

 
GEBROKE VERBONDE 
 

• Ek bely die sonde van gebroke verbonde of gebroke 
ooreenkomste in my lewe of dié van my voorgeslagte. 

• Ek bely, verwerp en verloën die praktyk van egskeiding.  Ek 
vra nou om vergifnis vir die betrokkenheid in die verbreking van 
huweliksbeloftes en vergewe my huweliksmaat vir die 
verbreking van hierdie verbond met my.  Ek vergewe my 
voorgeslagte wat huweliksverbonde verbreek het en die effek 
wat dit op my lewe, sowel as op dié van my nageslag gehad 
het.  Ek sny my en my nageslag nou los van die vloek van 
gebroke verbonde. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige gebroke verbonde of 
ooreenkomste waarin my land of mense betrokke was met God 
of met enige ander kultuur of mense. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige gebroke verbonde wat ek of 
my familie gepleeg het in besigheid.  Ek vra vir ‘n geleentheid 
om restitusie te bring waar nodig. 

• Ek bely, verwerp en verloën enige bydrae wat ek gehad het in 
die opbreek van my familie en vergewe enigiemand anders wat 
betrokke was op dieselfde wyse. 
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PROKLAMASIE 
 
In die Naam van Jesus Christus van Nasaret, en met die outoriteit 
wat ek besit as gelowige in Hom, verklaar ek nou dat ek herwin is uit 
die hand van satan en alle afgodery en dat ek gereinig is van hierdie 
sonde en deur Sy Bloed is ek vergewe, geheilig, gereinig en 
geregverdig.  Ek draai nou my rug op alle vorme van afgodery en 
neem my grondgebied terug van satan en skeur enige kontrakte op 
wat met hom gemaak is.   
 
Ek sny my en my nageslag los van alle ede, bloedverbonde en 
sielsbande met elke persoon wat betrokke was in bogenoemde.  Ek 
vra vir ‘n algehele verwydering van alle skuld en skaamte op my en 
my nageslag, vir enige sonde waarby ons betrokke was. Ek stroop 
nou alle hekwagte van hul outoriteit, en vra U, Here Jesus dat alle 
goddelose sleutels vernietig sal word, alle papiere van opdragte 
opgeskeur sal word, en dat hulle van koers gestuur word.  In die 
Naam van Jesus Christus van Nasaret, vra ek dat U asseblief alle 
bose deure sal toemaak en seël met U Bloed. 
 
Ek vra vergifnis vir myself en my voorgeslagte se betrokkenheid met 
al bogenoemde dinge en bely dat dit ‘n afsku in U oë is.  Ek dank U 
Vader, dat U nooit weer sal dink aan hierdie sondes nie, en dat U 
hulle sal verwyder sover as die Ooste van die Weste is.  In die Naam 
van Jesus Christus beveel ek nou elke bose gees om my onmiddellik 
te verlaat en alle afgode om onder God se oordeel te val.   
 
Ek bid dat alle vloeke op die land a.g.v. my en my voorgeslag se 
sonde nou verbreek sal word en kragteloos verklaar sal word in die 
Naam van Jesus Christus – en dat die land vrygemaak sal word van 
my sonde.  Ek bid, Here Jesus Christus, dat U U Gees sal stuur in ‘n 
magtige herlewing om mense vry te maak wat steeds in gevangeskap 
van sonde en satan is. 
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10.  DIE STEM VAN SUID-AFRIKA m.b.t. 
BLOEDVERGIETING 
 
Volgens ‘n koerantberig word Suid-Afrika beskryf as die “moordstad 
van die wêreld”.  Ongeveer 60 000 mense sterf jaarliks in doodslag, 
selfmoord of verkeers- en ander ongelukke. 
 
Die opskrif van die volgende artikel lui:  “Leef en sterf in SA, ‘’n baie 
bloeddorstige gemeenskap’” – Pta News 9.8.2001. 
 
Die Stem van Suid-Afrika bevat jare reeds die woorde:  “Ons sal 
lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika”.  Hierdie woorde is ook 
gegraveer op die sarkofaag (graf) in die Voortrekker-monument:  
“Ons vir jou Suid-Afrika”.  Hierdie woorde, asook die manier waarop 
hulle gespreek of gesing is, is ‘n verbond met die dood, wat gemaak 
is deur ‘n hele nasie om hulle toevertroue aan hulle land te bevestig 
(nie aan God nie).  Ons het ‘n verbond met Suid-Afrika gesluit – om 
hier te leef of te sterf.  En dit is wat gebeur.  Die woorde wat ons oor 
ons land gespreek het, kom tot vervulling.  Mense sterf.  Ongeveer 27 
600 (46%) mense is vermoor, waarvan meer as die helfde aan 
vuurwapens toegeskryf kan word.  In een jaar het byna 4 800 (8%) 
mense selfmoord gepleeg en 20 400 (34%) mense in ongelukke 
gesterf.   
 
Die dood bekruip ons gemeenskappe genadeloos, terwyl dit lewens 
van slagoffers gryp wat geen voorneme gehad het om hul lewens vir 
Suid-Afrika te gee nie.  Die tyd het aangebreek om hierdie verbond 
van die dood oor Suid-Afrika en die vloek wat soveel verwarring 
bring, te verbreek.  Ek weet dat dit moeilik sal wees vir sommige 
mense, maar ons moet die verbond verloën wat deur hierdie woorde 
gemaak is.  Nasionalistiese emosies sal styg en selfs argumente dat 
dít nie bedoel is deur die woorde nie.  Maar die feit is dat ons die 
dood ons land binnegenooi het deur te sing – ons sal lewe, ons sal 
sterwe!!! 
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As jy gewillig is om dit te verloën, bid asseblief die volgende gebed 
saam met ons: 
 
Hemelse Vader, ons kom na U toe in die Naam van Jesus Christus, U Seun, 
Wat aan die kruis gesterf het vir ons sonde.  U het al ons ongeregtighede op 
Hom geplaas en Hy is gekasty vir ons welstand.  Hy het ‘n vloek vir ons 
geword sodat die vloeke van sonde gebreek kan word.  Ons erken dat ons 
en ons voorvaders, deur die dood, ‘n verbond met Suid-Afrika gesluit het.  
Ons verloën daardie verbond, bely as sonde dat ons ons land aanbid het en 
vra U nou om die verbond en die vloek wat daaraan gekoppel is, te verbreek 
in die Naam van Jesus Christus van Nasaret.   
 
 
Ons vra U om die siklus van bloedvergieting in ons land te verbreek.  Soveel 
mense sterf deur geweld;  vergewe ons asseblief vir hierdie geweld.  Laat 
die Bloed van Jesus Christus Suid-Afrika en al sy inwoners reinig van die 
sonde van bloedvergieting en geweld.  Herstel ons gemeenskappe en bring 
weer vrede en stabiliteit.  Ons pleit by U, in die Naam van Jesus Christus, 
om die vloek van die “moordstad van die wêreld”  te verwyder en versoening 
te bring.  Haal asb. die hart van klip uit alle Suid-Afrikaners en gee ons ‘n 
hart van vlees.  Stort asb. U genade uit en help ons om weg te draai van ons 
sondige weë.  Help ons om te vergewe en die haat en bitterheid in ons harte 
waaraan ons vashou, te los.  Gee asseblief vir ons ‘n nuwe lied – om U te 
aanbid en nie ons land nie.  Amen. 
 
Laat ons ook bid aangaande bloedvergieting deur die hande van baie 
Suid-Afrikaners in ander lande deur oorloë en die uitstuur van 
huursoldate.  Laat ons die bloedvergieting in Angola, Namibië, 
Zimbabwe, Zambië, Etiopië, Somalië, Libië, Rusland en Korea bely.  
Bely ook Suid-Afrika se betrokkenheid by die eerste en die tweede 
wêreldoorloë in Europa en Noord-Afrika.  Vra die Here om vergifnis 
en om genesing en herstel selfs in daardie lande te bring. 
 
Gedurende die belydenis van bloedvergieting het een van die spanne 
‘n visioen gehad dat die bloed wat op die land gestort is die wortels 
van bitterheid, woede, haat en wrok voed, wat die vrug van rasisme 
voorbring.  Belydenis vir die bloedvergieting verwyder hierdie 
“bevrugter”.  Ons moet die wortels van bitterheid, woede, haat en 
wrok afsny, dan sal die vrugte verdwyn.  Die enigste manier waarop 
dit gedoen kan word, is deur vergifnis.   
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Ons moet dié vergewe wat ons seergemaak, verdruk en selfs van 
ons mense vermoor het.  Daar kan nie versoening kom sonder 
vergifnis nie.  As ons nie gewillig is om dié te vergewe wat teen ons 
gesondig het nie, kan God ons ook nie vergewe nie.  Dink asseblief 
aan die gevolge van onvergewensgesindheid en kom in belydenis 
voor die Here. 
 
Dit is van groot betekenis dat die Stem van Suid-Afrika deur ‘n 
vrymesselaar geskryf is (C.J. Langenhoven). 
 
 



Afseël na Bevryding
(vir die berader) ...

Hemelse Vader,

Dankie vir die werk wat vandag hier gedoen is. Ons bid teen enige 
sweepslag, terugslag of oordeel van die vyand, in Y'shua (Jesus) Naam.

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

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

Vader, ons  vra dat U enige waghond- en merker demone wat aangestel is 
deur die koninkryk van duisternis om die eiendom te merk in die gees vir ‘n 
teenaanval deur astrale projeksie, sal verwyder en plaas onder die Voete 
van Yeshua HaMashiach (Jesus Christus).

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

 

AMEN!

Let wel: Onthou om voor die Here te gaan en jouself te stort met die Water 
van die Woord en in lofprysing en aanbidding te gaan en jouself weer te vul 
(sien lering oor Mikvah J2F4).



Ter afsluiting, nadat al die vloeke mee gedeel is en gebreek is, is dit baie 
belangrik om nou die gapings te vul met SEËNINGE ... ons wil alle vaders 
aanmoedig om hierdie roeping ernstig op te neem, en om hulle gesinne te 

begin SEËN volgens die opdrag van die HERE dat die priesters sal seën met 
die volgende seëning:

Die Priesterlike Seëning ...
(Ons gaan die ENGELSE weergawe aanhaal omdat
dit meer korrek is volgens die Hebreeuse vertaling.)

Numbers 6:24-26

“24 The LORD bless thee, and keep thee: 
25 The LORD make his face shine upon 
thee, and be gracious unto thee: 26 The 

LORD lift up his countenance upon thee, 
and give thee peace.”



Die Priesterlike Seëning ...
Hebraic Translation1

"YHVH will kneel before you presenting 
gifts, and He will guard you with a hedge of 

protection, YHVH will illuminate the 
wholeness of His Being toward you, 

bringing order, and He will provide you with 
love, sustenance, and friendship, YHVH will 
lift up the wholeness of His Being and look 

upon you, and He will set in place all you 
need to be whole and complete."

*Transla(on*by*Jeff*A.*Benner,*for*more*informa(on,*please*see*h9p://
www.ancient?hebrew.org/12_blessing.html*

http://www.ancient-hebrew.org/12_blessing.html
http://www.ancient-hebrew.org/12_blessing.html
http://www.ancient-hebrew.org/12_blessing.html
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The Priestly Blessing1
 

`^r<ñm÷.v.yIw> hwhy ^k.÷rñ<b'y> 

May the LORD
2
 bless you

3
 and keep you

4
 

`&'Nñ<xuywI ^yl,ñae wyn"P' hwhy raey" 

May the LORD make His face
5
 shine

6
 upon you and be gracious

7
 to you 

`~Alv' ^l. ~fey"w> ^ylñ,ae wyn"P' hwhy aF'yI 

May the LORD lift up
8
 his face to you and give you peace

9
 

                                                 
1 
 This blessing is (ritually) recited (by the kohanim) during synagogue services during Nesiat Kapayim ("the Raising of the 

Hands"), though it is also recited over children on Friday night before the start of the Shabbat meal or as a bedtime blessing.
 

2
  The name YHVH (hwhy) represents God's attributes of love and mercy (~ymix]r:h; tD"mi), in contradistiction to the name Elohim 

(~yhil{a/), which represents God's attribute of justice and power as our Creator.  
3
  hk'r"B. (b'rachah).  Jewish tradition considers this both material and spiritual prosperity. Pirkei Avot 3:15 says, "If there is no 

flour, there is no Torah," by which is meant that material benefits are intended to help you pursue study of Torah. The first 

occurrence of the word "blessing" in the Scriptures pertains to pru urvu (Wbr>W WrP.), "be fruitful and multiply" (Gen. 1:22). 
4
  rm;v' (shamar): To guard, protect, heed, as in the exercise of diligent care. Only God has the power to secure the conferred 

blessing and keep it from turning sour or from fading away.  
5
 The word for "face" (~ynIP') is plural with the 3rd person singular ending. It is considered metaphorical since God is 

incorporeal. The plural form is thought by some to indicate God's revealed and hidden attributes in creation. 
6
 The hiphil verb (raey") comes from the word "light" (rAa), and is thought to refer to God's wisdom. "May God enlighten you" 

with His wisdom, i.e., the Divine Light that preceded the work of creation (Gen. 1:3). 
7
 May God grant you grace or favor (!xe), i.e., to understand the "breadth and length and height and depth" of God's love (Eph. 

3:18). Grace refers to the bestowal of an undeserved gift. The blessing is bestowed even though unearned or unmerited. 
8
 Since one's face is an indication of the heart's attitude, Rashi says that this means God will suppress His anger by "looking at 

you" (if God is angry at you, He "turns His face away" and refuses to admit your presence). The "lifting of face" also 

pictures God lifting you up as a father might lift up his child in joy. The "showing of face" indicates spiritual intimacy. 
9
 All of the other blessings are useless without the establishment of inner peace, and therefore it is the seal of the blessing. 

Shalom (~Alv') is not simply the absence of strife, but a balance and harmony between the finite and infinite, the temporal 

and the eternal, the material and the spiritual realms.  Shalom is a gift from Sar Shalom (~Alv' rf;), the Prince of Peace. 

may he bless you the LORDand may he guard you

May he shinethe LORDhis faceon youand show you favor 

may he lift upthe LORD his faceon youand establishfor you peace 


