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Hoe dit vloekverbrekingsformulier te gebruiken 
 
Vaak merken we dat mensen niet weten waar hun voorouders allemaal bij 
betrokken zijn geweest. Met dit formulier verbreekt een persoon allerlei vloeken. 
Een ander persoon moet als getuige aanwezig zijn bij het verbreken van de 
vloeken. 
 
De bevrijding van de persoon zal aanzienlijk versneld worden als van tevoren 
deze vloeken allemaal worden verbroken. 
 

• De persoon moet een Christen zijn om deze vloekverbreking te laten 
werken omdat de vloeken verbroken worden in Jezus’ naam. 

• De persoon moet het volledig geloven omdat het met de mond beleden 
wordt. 

 
Als dit formulier geheel doorlopen is en er is bekend dat er gronden van 
Vrijmetselarij zijn, doorloop dan ook de ‘Vloekverbreking van Vrijmetselarij’. 
 
Ook kan het zijn dat er in de lijn van het leven van de persoon, nog vloeken zijn 
die verbroken moeten worden als aanvulling op dit vloekverbrekingsformulier. 
 
In Christus, 
 
 
 
 
 
 
Vincent Jan ten Bouwhuis 
Vincentministries.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMENE VERBREKING VAN VLOEKEN EN HERROEPINGSGEBEDEN 
 
Gebruik dit gebed voor een ieder. Zorg ervoor dat de persoon het hardop 
leest tegenover een getuige. Wees er zeker van dat elk woord duidelijk en 
goed wordt uitgesproken. 
 
Hemelse Vader, ik kom nu vóór u om vergeving voor de volgende gebieden van 
mijn leven te vragen.  
 
Ook kom ik vóór u uit naam van mijn voorouders, van mijn vaders en moeders 
bloedlijn helemaal teruggaand tot Adam en mijn kinderen om vergeving te vragen 
voor zonden in de volgende gebieden. (Ex 10.5)  
 
Wanneer ik het uit spreek, Heer, bid ik dat U mij en mijn voorvaderen vergeeft en 
deze zonden onder het kostbare bloed van mijn Heer en Redder brengt, Jezus 
Christus van Nazareth. 
  
Ik bid ook dat u de vloeken breekt in in elk van deze gebieden over mij, mijn 
familie terug tot Adam aan beide kanten van mijn familie, met inbegrip van mijn 
ouders en eventuele andere voorvaderen van mij of mijn echtgenoot, elke en alle 
ex-echtgenoten, hun ouders of alle voorvaderen van hen en alle toekomstige 
generaties in naam van Jezus Christus.  
 
 
Valse godsdienst 
 
In de naam van Jezus, vraag ik U vergeving namens mij en mijn voorvaderen 
terug tot Adam voor de volgende gebieden van zonde. Ik vraag ook Heer, dat u 
alle vloeken breekt over mijn familielijn terug tot Adam, alle vloeken over mij, mijn 
familie en alle toekomstige generaties op de volgende gebieden. 
Scheid U alstublieft ook alle zielsbanden, aangezien ik alle geesten verwerp die 
aan deze gebieden ten grondslag liggen: 
  
Valse godsdienst, Doctrinaire fouten, geesten van Dogma, Legalisme, ongeloof, 
twijfel, verwerping van God, woede op God, ongeloof in het woord van God als 
de door de Heilige Geest geinspireerde waarheid, ongeloof in de macht van God, 
ongeloof dat Jezus Christus God is, ongeloof in de dood en opstanding van 
Christus, ongeloof in het volbrachte werk van Jezus op Golgotha, afwijzing van 
de genade, ernaar streven om de liefde van God te winnen, ernaar streven om 
heiliging en perfectie met eigen inspanning te bereiken, ernaar streven om de 
hemel te bereiken op basis van goede werken of eigen verdienste. 
 
Ook schijnheiligheid, religieuze gebondenheid, religieuze slavernij, religieuze 
moord, verlangen en ambitie naar erkenning, verlangen en ambitie naar positie, 
verlangen en ambitie naar macht en controle in religieuze kwesties, Jezebel en 
Achab, valse liefde, valse giften, valse tongen, vals onderscheidingsvermogen, 



vals woord van wijsheid, valse proftie, religieuze overheersing, het vals opleggen 
van handen, jezelf dienen, egoïsme, hebzucht, geen liefde, religieuze koudheid, 
geen medeleven, roven, valse eden, blokkades, stijve theologie, obstructie, haat 
voor de waarheid, antisemitisme, anti-katholiek, anti-protestants, oordelend, 
liegen, roddel, laster, bedriegen, eden, verdeeldheid, critisisme, stelen, 
vervloeken en roddelen. 
 
Ik verwerp alle godsdiensten die niet Jezus Christus als Heer erkennen en ik 
verbreek hun greep op mijn leven en die van alle toekomstige generaties in de 
naam van Jezus: 
 
De Aetherius maatschappij, de Amerikaanse Indische godsdiensten, 
‘bovennatuurlijke’ meesters, de bijeenkomst van Jahweh, Bahai Geloof, zwarte 
Magie, Boeddhisme, Christelijke Wetenschap, Kerk van Armageddon, Kerk van 
Bijbelkennis, Kerk van het het Levende Woord, Universele Kerk, een cursus in 
wonderen, geleide meditatie, mormonisme, New Age, Yoga Wetenschap en  
Filosofie, Rastafarianisme, Rozenkruizers, Kabala, Sikh Stichting, UFOs, de Kerk 
van de laatsten der dagen, Voodoo, Santeria, Hekserij, valse Christelijke sekten.  
 
Ik snijd alle zielsbanden door met de stichters, de priesters en de leiders van 
deze godsdiensten en met alle geesten die zich achter deze godsdiensten 
schuilhouden. Ik verwerp de geest van valse religie en alle geesten die zich 
hieronder bevinden.  
 
 
Trots 
 
Ik verneder mezelf voor U Heer. Ik vraag vergeving namens mij en mijn 
voorouders terug tot Adam voor de zonden van trots, stijfkoppigheid, levenstrots, 
fysieke trots, intellectuele trots, geestelijke trots, liefde van de wereld, 
superioriteit, minderwaardigheid, wraak, veroordeling, vergelijking, vreugde 
hebben in het kwaad doen, liefde voor het kwaad, arrogantie, sluwheid, bedrog, 
misleiding, teleurstelling en leugens.  
 
Specifiek verwerp ik Leviathan (de koning van Trots)  en zet nu elke kroon van 
trots af. Ik verbreek alle vloeken op deze gebieden over mij, mijn familie en alle 
toekomstige generaties. 
Ik vraag vergeving voor alle gebieden waarin ik Uw glorie op mij heb genomen. 
Laat me alle dingen voor de glorie van God doen.  
 
 
 
 
 
 
 



Rebellie 
 
In naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mij en mijn voorouders terug tot 
Adam voor de volgende gebieden van zonden. Ook vraag ik Heer, dat u alle 
vloeken verbreekt over mijn familielijn terug tot Adam, alle vloeken over mij, mijn 
familie en alle toekomstige generaties op de volgende gebieden. Verbreek Heer 
alle zielsbanden aangezien ik alle geesten verwerp die aan deze gebieden ten 
grondslag liggen: 
  
Opzettelijke ongehoorzaamheid, apathie, lethargie, lauwheid, weigeren om je 
aan het gezag van God te onderwerpen, aan regeringsgezag, pastoraal gezag, 
het gezag van een echtgenoot of ouderlijk gezag. Ik vraag vergeving voor het 
niet ‘eren’ van mijn moeder en vader.  
Ook rebellie, eigen recht, afgoderij, het niet te corrigeren zijn, verdedigend en 
beargumenterend. Evenals anarchie, vernietiging, chaos, diefstal en stelen. 
 
 
Hekserij 
 
In de naam van Jezus Christus, bestraf ik, verbreek ik en maak mij  en mijn 
familie nu los van elke en alle kwade vloeken, fetishes, tovenarij, voor de gek 
gehouden worden, toverspreuken, telkens terugkerende ongelukken, alle 
psychische krachten, zwarte magie, behekst zijn, betovering, hekserij en 
psychische gebeden die over ons, terug tot Adam aan beide kanten van de 
familie en over alle toekomstige generaties, zijn uitgesproken.  
 
Ik verbreek en maak mezelf los van alle geesten die aan hekserij verbonden zijn, 
van persoon of personen, en van elke occulte praktijk of psychische bron. 
 
In de naam van Jezus herroep ik nu, verbreek ik , bevrijd ik  en maak ik mijzelf 
en mijn familie los, van elke geestelijke overerving, demonische invloeden, 
geestelijke krachten en gebondenheid van lichamelijke en geestelijke ziekten, 
familiair en aangetrouwd en andere vloeken over ons terug naar Adam aan beide 
kanten van onze families voortkomend uit zonden, overtredingen, 
ongerechtigheid of occulte en psychische betrokkenheid van mij, mijn ouders en 
andere voorvaderen van mij of mijn echtgenoot, ex-echtgenoten en hun ouders 
en voorouders en over alle toekomstige generaties in naam van Jezus Christus.  
 
In naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mij en mijn voorouders terug tot 
Adam voor de volgende gebieden van zonden. Ook vraag ik Heer, dat u alle 
vloeken verbreekt over mijn familielijn terug tot Adam, alle vloeken over mij, mijn 
familie en alle toekomstige generaties op de volgende gebieden. Verbreek Heer 
alle zielsbanden aangezien ik alle geesten verwerp die aan deze gebieden ten 
grondslag liggen: 
  



Helderziendheid en het zoeken van leiding door hekserij en occulte praktijken, 
omvattende:  Ouija bord,  séances, doden oproepen,  kristalbollen, frenologie, 
handlezen, astrologie, horoscopen, toekomst voorspellen, onrealistische dromen, 
runen, lezen van koffiedik, theeblaadjes, was of beenderen.  
 
Ook betrokkenheid in het tafeldansen,  bloody Mary, automatisch schrijven/ 
schilderen, channeling, heidense festivals, hekserij,vervloekingen, toverij, 
vloeken,zwarte en witte magie, tovenaar en Wicca, toverboeken, liefde en 
verering van moederaarde of aardegodin, spiritisme, geheime eden, 
bijgelovigheid, Kerker en Draak, tarot kaarten en geheime geloften. 
Geloof in sprookjes, inheemse geesten, bansheegeesten.  
 
Ik vraag vergeving voor mijn betrokkenheid of betrokkenheid van mijn 
voorouders in occulte of satanische rituelen:  
orgies, tempelprostitutie en jaarlijkse offers, verering van valse goden en idolen, 
ceremonies die valse goden en godinnen aanbidden, alle geloften, bloededen, 
eden en overeenkomsten aan valse goden.  
 
Ook bloedoffers van mensen, dieren of kinderen en babys en zelfverminking. Alle 
Bachwan ceremonies of feesten.  
 
Ik breek nu alle lucifer, satanische, vrijmetselarij of Masoniche vloeken van mij en 
alle toekomstige generaties in naam van Jesus-Christus.  
 
Ik bid Heer dat u elke geestelijke en demonische link in het bovennatuurlijk 
scheidt, waarbij U het derde oog sluit, het alziend oog of het derde oog van 
Horus met het bloed van Jezus en dat U me scheidt van alle 
hierbovengenoemde demonische praktijken.  
 
 
Afwijzing  
 
Ik herroep en verwerp elke afwijzing, vloeken van afwijzing, afwijzing die ik heb 
ervaren en vloeken van afwijzing in de moederschoot, alle innerlijke bezweringen 
en oordelen met een wortel van bitterheid die over mij of over een van mijn 
voorvaderen zijn uitgesproken.  
Ik verwerp alle ongerechtigheden en negatieve emoties over mij en al mijn 
voorvaderen:  
 
afwijzing, angst voor afwijzing, afwijzing van God, Woede bij God, geestelijk, 
fysiek, mondeling en seksueel misbruik, wrok, bitterheid, bittere wortels, 
jaloersheid, afgunst, onvergevingsgezindheid, zorg, schande en valse schuld, 
angst voor verwerping, woede bij afwijzing, en schande van afwijzing en 
verlatenheid.  
 
 



Woede/Haat 
 
In de naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mij en mijn voorvaderen terug 
naar Adam voor de volgende gebieden van zonde. Ik vraag ook Heer, dat u alle 
vloeken van mijn familielijn terug naar Adam, alle vloeken van mij, mijn familie en 
alle toekomstige generaties op de volgende gebieden breekt. Scheidt Heer, alle 
zielsbanden aangezien ik elke geest die aan ondergenoemde emoties verbonden 
is verwerp: 
 
onvergevingsgezindheid, woede, kokende woede, razernij, haat, haat van 
vader/moeder, haat van mannen/vrouwen, haat van echtgenoot, zelfhaat, 
ongeduld, irritatie, toorn, buien, geschillen, ruzie, conflict, kinderachtige zelfwil, 
geweld, vechten, oorlog.  
 
Ik bid Jezus, dat u alle bolwerken van woede en haat neerhaalt. 
 
 
Depressie 
 
In de naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mij en mijn voorvaderen terug 
naar Adam voor de volgende gebieden van zonde. Ik vraag ook Heer, dat u alle 
vloeken van mijn familielijn terug naar Adam, alle vloeken van mij, mijn familie en 
alle toekomstige generaties op de volgende gebieden breekt. Ook scheidt Heer 
alle zielsbanden aangezien ik elke geest die aan ondergenoemde emoties 
verbonden is verwerp: 
 
Depressie, hopeloosheid, wanhoop, radeloosheid, zelfvernietiging, zelfmoord, 
zelfmoordgedachten, waardeloosheid, schizofrenie, manische depressie, 
meerdere persoonlijkheidsstoornis, verzuiling, beroertes en spasmes, epilepsie, 
manisch, paranoia, krankzinnig, krankzinnigheid, moordende krankzinnigheid, 
hyperactiviteit, nerveusiteit, zenuwachtige analyses, dwang, obsessie, seniliteit, 
hersenschade, verslaving aan drugs en alcohol, teleurstelling in jezelf, ongeduld, 
irritatie, ellende, en veroordeling, gebroken hart, gewonde geest, verraad, 
gekneuste gekwetste emoties, diepe pijn 
 
Ik bid voor het neerhalen van de bolwerken van depressie en wanhoop in de 
naam van Jezus.  
Ik bid voor de lichamelijke genezing van elke mogelijke chemische 
onevenwichtigheid of hersenschade. Ik bid voor de genezing van elke eventuele 
zielsversplintering.  
 
Ik bid dat u me nu bevrijdt van alle geesten van kwelling, pijniging, marteling en 
aanvechting.  
 
  
 



Angst 
 
Ik vraag vergeving namens mij en mijn voorvaderen terug naar Adam en ik snijd 
alle vloeken over mij en mijn familie af terug naar Adam en over alle toekomstige 
generaties op de volgende gebieden 
Angst en angst voor: het vrijelijk geven en ontvangen van liefde, dood, vallen, 
duisternis, honden, katten, insecten, slangen, menigte mensen, water, 
verdrinking, nauwe ruimtes, toekomst, demonen, satan, onweer, het niet gered 
zijn, oordeel, het hellevuur, hel en valse angst voor God.  
 
Ook angst voor mensen, angst voor mannen, angst voor vrouwen, angst voor 
dood, angst voor duisternis, angst voor plotseling lawaai, vrees om te stikken, te 
verdrinken,  te worden verkracht, of aangevallen te worden door gangsters 
 
Ik verwerp alle duivelse bolwerken over mij en al mijn voorvaderen:  
nachtmerries, slapeloosheid, nachtangsten, duistere visioenen, kwelling, 
marteling, alle soorten bijgeloof, vreselijke dromen, dagdromen, traumatische 
scènes van trauma's, tragedies, ongevallen en terreur.  
 
 
Dood/vernietiging 
 
Ik herroep,verwerp, breek en hef op elke doodswens van mij, of van anderen, 
alle eventuele bloededen of geloften en elk bloedverbond die met sexpartners 
zijn gemaakt buiten het huwelijk.  
 
Ik vraag vergeving voor mijn zonden en de zonden van mijn voorvaderen met 
inbegrip van onechtheid, betrokkenheid in het occulte, hekserij en waarzeggerij, 
moordplannen, vergiftigen, kindermoord, het doden van familieleden (broers, 
zusters, ouders en kinderen en alle andere verwanten), abortus, miskraam, 
geboortebeperking die reeds bevruchte eitjes vernietigt, overspel, plechtig of 
ritueel offeren.  
 
Ik verwerp en doe afstand van alle uitnodigingen van doodsgeesten binnen de 
familielijn. 
 
Ook dood van mensen, en dood van: lichaam, carrière, creativiteit, relatie, zegen, 
geluk, het geestelijke leven, vreugde, vrijheid, eer, huwelijk, geestelijke rijkdom, 
toekomst, visie, welvaart, doel, ontwerp, doelstellingen, wensen van het hart. Ik 
belijd dit en breek met alle vloeken van valse martelaarsgang en dode werken.  
Ik breek al deze vloeken en elke doodswens, eed of vloek van mij af,  van mijn 
familie en alle toekomstige generaties in naam van Jezus Christus.  
 
Ik breek alle vloeken van vernietiging en Abaddon. Ik belijd en heb spijt van alle 
zonden die  toestonden dat er vernietiging in mij en mijn familielijn zijn gekomen.  



Ook vandalisme, opzettelijke haat, onnodige vernietiging, opzettelijke 
vernietiging, vreugde om te vernietigen, brandstichting, graffiti, plunderen en 
roven. Ook het niet respectvol omgaan met het bezit van anderen.  
 
 
Moord  
 
In naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mij en mijn voorvaderen terug tot 
Adam voor de volgende gebieden van zonde. Ik vraag ook Heer, dat U alle 
vloeken over mij, mijn familie en alle toekomstige generaties op de volgende 
gebieden breekt. Ook scheidt Heer alle zielsbanden aangezien ik elke geest die 
aan ondergenoemde punten verbonden is verwerp: 
 
Moord, wraak, vergelding, jaloersheid, abortus, zelf pijniging, snijden, zelfmoord, 
zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten, kindermoord, Molech, kinderoffers, 
broedermoord, rituele moord en troepenmoord.  
Ik verwerp alle boeken, juwelen, levenloze voorwerpen of elk occult gerelateerd 
item over mij en mijn voorvaderen.  
 
 
Lust 
 
 In naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mij en mijn voorvaderen terug 
tot Adam voor de volgende gebieden van zonde. Ik vraag ook Heer, dat u alle 
vloeken over mij, mijn familie en alle toekomstige generaties op de volgende 
gebieden breekt.  
Ook scheidt Heer alle zielsbanden aangezien ik elke geest die aan 
ondergenoemde punten verbonden is verwerp:  
 
Overspel, Verwijdering, Scheiding, Ontrouw, Immoraliteit, de vloeken van het 
hebben van slechte huwelijken of een gebroken huwelijk. Ook incest, 
molestaties, verkrachting, alle geesten van lust, alle geesten op het gebied van 
sex die binnenkwamen door de ogen, oren, of mond door deelname, overdracht 
of overerving.  
 
Ik vraag vergeving voor elke betrokkenheid in het gaan naar stripclubs of het 
bekijken van pornografie in films, tijdschriften, video of televisie. Ook alle 
seksuele relaties met prostituees of betrokkenheid in prostitutie.  
Schuld, Schande, Veroordeling, Pornografie, Homoseksualiteit, Lesbianisme, alle 
soorten sexuele perversie, sex met dieren, sodomie, Masochisme, Sadisme, 
Ontucht, Travestie,masturbatie, occulte sex, Prostitutie, Onreinheid, Vuiligheid, 
Vieze Dromen, Vieze gesprekken, ongeoorloofde sex, vieze verbeeldingen, 
seksuele flash-backs, seksuele fantasieën, frigiditeit, Impotentie, steriliteit, 
wreedheid, incubus, succubus, wellust, naaktheid,promiscuïteit, flirten, verleiden, 
lust van de ogen en lust van het vlees, Bloedlust, verlangen naar macht, positie, 
rijkdom, bekendheid en geld.  



Kom uit de geslachtsorganen, uit de lippen, uit de tong, uit de smaakpapillen, de 
keel en de gedachten in de naam van Jezus.  
 
 
Isolement en eenzaamheid 
 
Ik vraag vergeving voor de zonden van mij en mijn voorvaderen terug tot Adam 
die de volgende geesten hebben toegestaan binnen te komen en af te snijden 
alle vloeken over mijzelf en alle toekomstige generaties op het gebied van:  
Isolement, eenzaamheid, dwalen, verdrijving, zware arbeid, luiheid, gemakzucht, 
verlatenheid,niet genieten van de vruchten van je werk, geruineerd zijn.  
Ook verdriet van eenzaamheid. Ik breek alle vloeken van scheiding, verbanning, 
uitvoering,niet communiceren en onterving. Ik breek af alle vloeken van Kain en 
vloeken verbonden aan het terugbetalen van goed met kwaad, een vagabond 
geest, van mij, mijn familie terug naar Adam en van alle toekomstige generaties.  
 
 
Izebel/Achab 
 
Ik scheid Izebel en Achab van elkaar en verbied hen om te communiceren of 
deze bevrijding op welke manier dan ook te verhinderen in de naam van Jezus. 
Ik breek elke vloek van Izebel terug tot over alle voorvaderen aan beide kanten 
en over mij, mijn familie en alle toekomstige generaties. In naam van Jezus 
Christus, snijd ik, scheid en breek ik alle koorden, strikken, controles en 
afhankelijkheden die door deze kwade geesten worden gebruikt.  
Vader, zend engelen om alle jukken van gebondenheid aan Izebel en 
Achabgeesten te verbreken.  
Ik beveel dat de moeder-kind verhouding worden verbroken en alle patronen van 
Achab en Izebel binnen het huwelijk.  
Vragende vergeving namens mij en mijn voorvaderen terug naar Adam voor 
zonden die de volgende geesten toestonden binnen te komen, ik scheid alle 
zielsbanden, en alle vloeken over mij, mijn familie en alle toekomstige generaties 
op de volgende gebieden of met de volgende geesten: 
Izebel, manipulatie, koningin van de hemel, Koningin van Babylon, mensenhaat, 
opstand naar mensen, vader, echtgenoot, mannelijk gezag, God. Ook 
Overheersing, Mannelijke Geesten, een ongetemde tong, buien, vernietiging van 
familieband. Ook Achab, Nimrod, Baal, Passiviteit, Luiheid, Haat jegens 
Vrouwen, Moeder, Vrouw, Vrees voor Vrouwen, kinderachtigheid, Lafheid, 
Verborgen Woede, zelf-Haat en verwarring. 
Ook elk automatisch mislukkingsmechanisme, ontmoediging, mislukking en 
waardeloosheid. 
 
 
 
 
 



Verslaving  
 
Verslaving die geworteld is in afwijzing: overeten, het te veel eten, bolimia, 
anorexia nervosa,  verslaving van laxantia en het hunkeren naar en voor 
voedsel, snoep en vet.  
 
Alle verslaving en hunkering naar en gebondenheid aan alcohol met inbegrip van 
bier, wijn en sterke drank. Ik verwerp het syndroom van alcohol.  
Ik verbreek alle vloeken van een kater, het verdoofd zijn door drank, de 
teleurstelling en stompzinnigheid, het onteren van het lichaam, de tempel van de 
Heilige Geest.  
Ook een langzame dood op dit gebied verwerp ik.  
 
Alle verslaving aan en hunkering naar en gebondenheid aan elke soort drugs, 
wettig en onwettig: heroïne, barbituraten, marihuana, speed, uppers en downers, 
hypnotische drugs dood, LSD, hallucinerende drugs, het verkopen van drugs, 
drugs, opium, PCP, cocaïne, nevelverf, methadon, psychotrope drugs, morfine, 
lijm, het smokkelen, psycho activerende drugs, het maken van valium, paxil, 
engelenstof, Librium, lithium, ritalin, paddestoelen, alle ontwerperdrugs, Demerol. 
Ook nicotine en cafeïne.  
 
 
New Age 
 
Ik vraag vergeving namens mij en mijn voorouders terug tot Adam en ik snijd af 
alle vloeken over mij, mijn familie en over alle toekomstige generaties terug tot 
Adam op het gebied van:  
 
Yoga, tantrische yoga,  krijgskunsten en de Krijgsmeditatie, psychometrie, 
helderziendheid, precognitie, voodoo, hoodoo, visualisatie, geleide beelden, 
piramide macht, holistische gezondheidspraktijken, het psychische helen, 
psyche, materialisatie, oosterse meditatie, helend magnetisme, hypnose, 
narcohypnose, zelf-hypnose, trances, levitatie, mantras en andere chants, I 
Ching, parapsychologie, helderziendheid, geestelijke telepathie, teleporteren, en 
aurakleuren, telekinesis, psychokinesis, pyrokinesis, biorhythmes, biofeedback, 
psychische overdracht interpreteren, lezen van macht, ziend in en door 
voorwerpen, de mogelijkheid hebben om elektro/mechanische defecten te 
veroorzaken, apportatie,numerologie. 
Onder hypnose ervaring van een ‘eerder leven’ en een ‘eerder leven therapie’, 
astraal reizen,buitenzintuiglijke waarneming, astraal projecteren, geleide geesten 
en het contact hebben met een ‘hogere meester’. 
 
Ik verwerp elke onderwerping aan occulte praktijken over mij en al mijn 
voorvaderen:  
de acupunctuur, acupressuur, massages met een wortel in het occulte, 
Karate, Tai Chi, alle krijgskunsten.  



Ik verwerp alle geesten op dit gebied met inbegrip van (yoga) Kundilini, Prana, 
de universele levenskracht of Brahma, kiyai, zeven chakras, de Chi, de Prins van 
de Macht van de Lucht, Vishnu en Shiva en ik verbreek alle zielsbanden met de 
stichters van deze sekten met inbegrip van O's, Jogoro Kano, Boedha en 
Bodhidharma, en de eerbare meester - sensei. Ik verwerp alle mantras.  
Ik vraag Heer dat U teniet zult doen alle verbonden, geloften of beloften die aan 
het occulte of occulte leiders zijn gemaakt in naam van Jezus Christus.  
Ik vraag U om alle wettelijke rechten in de naam van Jezus Christus te scheiden 
en alle deuren te sluiten die geopend zijn met het bloed van Jezus Christus van 
Nazareth. Wilt U alstublieft nu elke demonische link scheiden met het zwaard 
van de Geest tussen mijn lichaam, ziel en geest en het koninkrijk van de 
duisternis,in naam van Jezus. Ik verwerp gecontroleerd denken,occult denken en 
de machtsgeesten die daaraan verbonden zijn. 
 
helderhorendheid, helderziendheid, geestelijke telepathie, teleportatie, het 
interpreteren en lezen van aurakleuren, telekinese, psychokinese, pyrokinese, 
bioritmes, bio-feedback, psychische overdracht van macht, het kunnen in- en 
doorzien van objecten, het kunnen veroorzaken van elektro/mechanische 
defecten, apportatie, numerologie, hypnotische ervaringen uit ‘een eerder leven’ 
en daaraan gekoppelde therapieën, astraal reizen, astrale projectie, geestgidsen 
en het contact zoeken met ‘opgestegen meesters’.  
 
Ik veroordeel alle onderwerpingen aan occulte praktijken van mij en al mijn 
voorvaderen: acupunctuur, acupressuur, in het occulte gewortelde massages, 
Karate, Tai Chi, alle vechtsporten. 
Ik veroordeel alle geesten op dit gebied met inbegrip van (yoga) Kundilini, vitale 
ademhaling of Prana, universele levenskracht of Brahma, kiyai, de zeven 
chakras, de Chi, de Prins van de Macht van de Lucht, Vishnu en Shiva en breek 
alle zielbanden met de stichters van deze sektes met inbegrip van O'senei, 
Jogoro Kano, Boedha en Bodhidharma, en de eerbare meester - sensei.  
Ik veroordeel alle mantras en de schreeuw ‘kiyai’.  
 
Ik vraag, Here, dat u te niet zult doen alle overeenkomsten, eden of beloften aan 
het occulte of aan occulte leiders in de naam van Jezus Christus. Ik vraag dat u 
alle wettelijke rechten in de naam van Jezus Christus scheidt en alle deuren sluit 
die geopend zijn, met het bloed van Jezus Christus van Nazareth. Scheid 
alstublieft alle demonische banden tussen mijn lichaam, ziel en geest en het 
demonische rijk nu met het zwaard van de geest in de naam van Jezus.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nationaliteit 
 
Ik herroep en veroordeel alle generatievloeken, stambomen en nationaliteiten die 
door de bloedlijn over mij en alle toekomstige generaties kwamen.  
Ik vraag vergeving voor de zonden van mijn voorvaderen terug tot Adam, met 
inbegrip van het maken van eden en geloften aan en de plechtige handelingen 
met betrekking tot de verering van goden, godinnen, en idolen. Ik vraag 
vergeving voor al het bloedvergieten en vraag dat het bloed van Jezus over al 
het bloedvergieten wordt geplaatst. Ik vraag vergeving voor alle uitgevoerde 
seksuele handelingen en rituelen. Ik vraag vergeving voor dier-, kind- en 
menselijke offers, séances, of uitgevoerde ceremonies. Ik verbreek nu alle 
vloeken die op onze familielijn zijn geplaatst, over mijzelf, mijn familie en alle 
toekomstige generaties in de naam van Jezus Christus.  
 
Ik veroordeel vooringenomenheid, superioriteit, minderwaardigheid, alle 
veroverende en veroveringsgeesten en alle overwonnen geesten. Ik vraag 
vergeving voor alle diefstal, verkrachting, plundering, moord, het aanvallen en 
het innemen van land en gebieden en voor de moord van familie en geslachten, 
dorpen en naties. Ik vergeef ook al degenen wie dit mijn voorvaderen hebben 
aangedaan.  
 
Ik vraag vergeving voor en veroordeel de volgende demonische geesten over 
mijzelf en al mijn voorvaderen: slavernij, onderdrukking, onrechtvaardigheid, 
geldverering, rijkdom, macht, prestige, personen, dieren, standbeelden.  
 
Ik vraag ook vergeving namens mijzelf en voorvaderen voor iedere zonde die de 
volgende geesten binnen liet. Ik veroordeel de volgende geesten over mij: Prins 
van Oorlog, Baal, Antichrist, Abaddon, Apollyon, Asherah, Asteroth, Molech en 
Nike.  
 
 
Vermaak 
 
Ik veroordeel onrechtvaardigheden, overtredingen en zonden van de vader over 
mijzelf en al mijn voorvaderen: gokken, werkverslaving, alcohol, duivels vermaak, 
levensstijl, vermaak, of muziek. Ook tatoeages en piercings. Ik verbreek alle 
vloeken over mij, mijn familie en alle toekomstige generaties op het hierboven 
genoemde gebied in de naam van Jezus Christus. Ik vraag vergeving voor het 
bijwonen van elke duivelse ceremonie, ritueel, overleg of gebeurtenis.  
 
 
 
 
 
 
 



Valse wijsheid 
  
Ik vraag vergeving voor de zonden van mij en mijn voorvaderen terug tot Adam 
op het gebied van de verering van het menselijk verstand, humanisme, 
filosofieën waarbij het niet om God draait, reden, wetenschap die niet God 
gecentreerd is, evolutie, rationalisatie, en alle studies van Griekse, Romeinse, 
Egyptische, Babylonische of oude goden en godinnen die niet op Christus waren 
gebaseerd.  
 
Ik verbreek alle vloeken over mij, mijn familie en alle toekomstige generaties op 
dit gebied in de naam van Jezus Christus. Ik verbreek al niet-Christus 
gecentreerde geloften, verwantschappen, graden en rollen met universiteiten, 
broederschappen, studentenverenigingen en genootschappen, Theosophy en 
alle genootschappen die menselijke wijsheid en intellect vereren, liever dan de 
Wijsheid van God in de naam van Jezus Christus. Ik veroordeel de 
Hippocratische Eed en verbreek alle vloeken die daaraan verbonden zijn in de 
naam van Jezus Christus.  
 
Ik bid voor de Geest van Christus en het helen van alle neuronen en cellen. Ik 
beveel, in de naam van Jezus, dat Satan en al zijn demonen mijn geest volledig 
loslaten. Ik vraag u, Vader, om uw engelen te zenden om alle boeien, banden en 
ketenen, verbindingen en gebondenheden of, van welke soort dan ook die de 
vijand in mijn geest heeft geplaatst door woord of daad, te verbreken, af te 
snijden en los te maken. Ik vraag u om in mij en mijn familie Goddelijke Wijsheid, 
raad, macht, kennis, vrees voor de Heer, kracht, liefde, genade, vrede en 
zelfbeheersing los te maken.  
 
 
Zwakheid (lichamelijk en geestelijk)  
  
Ik vraag vergeving voor alle zonden die gebreken op mijn familie terug tot Adam 
en mijzelf hebben gelegd. Ik vraag u om mij elke lange termijn wrok te tonen 
waar ik mij aan vasthoud. Ik vergeef alle mensen die mij ooit hebben gekwetst, 
specifiek mijn moeder en vader. Ik vraag vergeving voor angst. Ik verbreek nu 
alle uitgesproken vloeken en geloften over mij en alle toekomstige generaties en 
alle door mijzelf uitgesproken vloeken en geloften over mij en alle toekomstige 
generaties in de naam van Jezus Christus.  
 
Ik vraag vergeving voor het niet eren van mijn moeder en vader en bid Heer dat 
het goed met mij zal gaan en dat ik van een lang leven mag genieten. Ik 
verbreek specifiek alle vloeken over mij, mijn familie en alle toekomstige 
generaties in de naam van Jezus Christus en veroordeel deze geesten in de 
naam van Jezus Christus in de volgende gebieden:  
 
 
 



Geestelijk  
 
Ik verklaar dat ik de Geest van Christus heb. Ik verbreek alle vloeken over mij en 
mijn familie terug tot Adam en alle toekomstige generaties en veroordeel alle 
geesten op het gebied van: ongehoorzaamheid, diepe onderdrukking, 
waarzeggerij, idolatrie, bezig zijn geweest met het occulte en gekte. 
 
Ook geestelijke ziekte en zwakte, seniliteit, schizofrenie, waanideeën, fantasie, 
seksuele fantasie, beroemdheid, ‘Kijk naar mij’ geest, verwarring, paranoia, 
Alzheimer, dementie, geestelijke tekorten of schade, obsessieve 
gedwongenheid, slecht geestelijk geheugen, vergeetachtigheid, schade die door 
drugs of MPD wordt veroorzaakt. 
 
Ook perfectionisme, zelfveroordeling, zelfhaat, zelfbeschuldiging, angst, zorg, 
twijfel, achterdocht, ongeloof, ontmoediging, bezitterigheid, veroordelendheid, 
gemakzucht en luiheid.  
 
 
Taal 
 
Liegen, godslastering,  vuile taal en gesprekken, roddel, laster, verdeling, klagen, 
brommen, spotten, gekheid, vervloeken en het spreken van dood in plaats van 
leven,  stilzwijgen, kritiek, spot en perversiteit.  
 
 
Organen en zintuigen  
 
wrok, angst, gebrek, kanker, borstkanker, maagkanker, leukemie, bloedkanker, 
prostaatkanker, huidkanker, longkanker, kanker van organen (pancreas, nier, 
lymf, lever, hersenenkanker) kanker van de eierstokken/de testikels en kanker 
van het rectum en de darmen, tumoren en ongecontroleerde cellen.  
 
Ook artritis, bloedziekten, huidziekten, eczeem, bloedarmoede van de Sikkelcel, 
(ALS) de ziekte van Lou Garrig, spierdystrofie, Parkinson, ziekte van Croon, 
multiple sclerose, ziekten van de motorneuronen, AIDS, toeval, verlamming, doof 
en stom, stilzwijgen, kaalheid, chronische ziekten.  
 
Ook slecht zicht, astigmatisme, blindheid en alle oogprobleem, glaucoom, 
diabetes, losse retina, staar, het te veel eten, eetstoornissen, overgewicht, 
ondergewicht, verslavingen en vraatzucht. 
Ook hoge cholesterol, hartziekten en hartfalen, congestief hartfalen, 
hartsgesteldheid, ruis, pijn op de borst, onechte hartstilstand, 
hartritmestoornissen en andere hartgeesten, klepproblemen en het verharden, 
verdunnen en het blokkeren van de slagaders en hartaanvallen en de angst voor 
al deze aandoeningen. Alle bloedstolsels en het klonteren, aderontstekingen. 



Ook bronchiale -  en longinfecties, astma, slechte longinhoud, emfyseem, 
allergieën, bijholteontsteking, bronchitis en hooikoorts.  
 
Ook kromming van de wervelkolom, scoliose en andere botafwijkingen, bot-, 
gewricht- of spiergebreken, defecte organen,  
 
Ook cirrose van de lever, zwelling, oedeem, jeuk, branden, infectie, bovenmatige 
drainage, geïrriteerde en spataderen. Ook alle chronische pijn en pijn in mijn 
lichaam, rugproblemen, verschoven schijven, spanningen, verdraaiingen en 
rugpijn. Ook doofheid, slechthorendheid, hoogtevrees/evenwichtstoornis en 
problemen met betrekking tot oren en gehoor, het breken van botten, het breken 
van de rug, traumatische schok en verlamming.  
 
Ook aambeien, onvruchtbaarheid, impotentie, steriliteit, miskramen, 
spierspasticiteit, krampen, verdrinking, verstikking, het smoren, flauwvallen, 
lijden, coma, aanvallen, stuipen, epilepsie, te lage en te hoge bloedsuikerspiegel, 
te hoge en te lage bloeddruk, galblaasproblemen, nierinfectie, leverbot, alle 
vormen van hepatitis, gebrekkige longontsteking, psoriasis, acne, wratten, 
moedervlekken en schimmel.  
 
Ik breek alle vloeken van misvorming, gebrek, ziekte, gewrichtsontstekingen, 
pijn, zwellende infectie, kanker, zweren, tumor, kysten en zwakheid, over mijzelf, 
mijn familie en alle toekomstige generaties.  
 
Ik veroordeel de volgende geesten: Lymphlumpe, Ludikie, Arrustuff, Cagumessa, 
Bobbennal, Erballian, Finhobul, alle aalgeesten  van hekserij, Aranoid, en 
Shablyan. Ik beveel dat zij uit me gaan, niemand kwaad doen en naar Jezus 
gaan, zodat Hij met hen afhandelt zoals Hij wenst.  
 
Ik bid genezing in al deze gebieden volgens Jesaja. ‘Door Jezus’ striemen is ons 
genezing geworden’  (Jesaja 53:5) en ik spreek tot iedere cel, het DNA en de 
chromosomen in mijn lichaam, om in de goddelijke orde te komen zoals God nu 
bedoeld heeft in Jezus naam. Dank u Heer Jezus voor uw helende aanraking!  
 
 
Financiën 
 
In de naam van Jezus, vraag ik vergeving namens mijzelf en mijn voorvaderen 
terug tot Adam voor de volgende gebieden van zonde. 
Ik vraag ook Heer, dat u alle vloeken van mijn familielijn terug naar Adam, alle 
vloeken van mij, mijn familie en alle toekomstige generaties in de volgende 
gebieden wilt breken.  
Ook Heer, scheidt alle zielbanden wanneer ik iedere geest veroordeel, 
gekoppeld aan de volgende gebieden: 
 



Liefde voor geld, hebzucht, begeerte, diefstal, stelen, fraude,onredelijke 
verhoudingen, armoede, gebrek, mot, roest, meeldauw, en het niet genieten van 
de vruchten van gedane arbeid.  
 
Ik vraag vergeving voor het niet betalen van alle opgelegde belastingen. Ik vraag, 
Heer, dat u alle vloeken van Maleachi, van het U beroven, wilt verbreken. 
Verhinder ongedierte de gewassen en de wijnstokken op onze gebieden te 
verslinden. Ik beloof dat ik U 10% van al mijn inkomen zal betalen, zoals uw 
Heilige Geest me zal vertellen. En ik zal mijn belastingen op een eerlijke en 
eerbare manier afdragen.  
 
 
Bijbelse vloeken  
 
Het breken van vloeken van onwettigheid (Deut. 23)  
 
Hemelse Vader. Ik vraag vergeving namens mij, mijn familielijn aan beide kanten 
terug tot Adam voor de zonde van onwettigheid. Ik verbreek alle vloeken over 
mij, mijn familie terug tot Adam, en alle toekomstige generaties van onwettigheid, 
dood, lust en armoede en het verbod om vereniging aan te gaan met de Heer. Ik 
veroordeel de geest van dood, lust, armoede en isolatie. Kom nu uit mij en ga 
naar het gat van de hel in de naam van Jezus Christus.  
 
 
Andere Bijbelse vloeken 
 
Ook vraag ik vergeving namens mijzelf en al mijn voorvaderen terug tot Adam 
voor de volgende zonden, die vloeken veroorzaken.  
Nederig vraag ik om vergeving en bid dat in de naam van Jezus deze vloeken 
zullen worden herroepen en alle banden met iedere geest verbroken zullen 
worden. 
  
Zonden van:  
Het vervloeken of mishandelen van Joden, een bedrieger te zijn, een echtbreker 
te zijn, ongehoorzaam te zijn aan de bevelen van de Heer, idolatry , het hebben 
van vervloekte voorwerpen, het runnen van een bordeel, het niet geven aan de 
armen, ongehoorzaamheid, diefstal en het vals zweren bij de naam van de Heer, 
het nalaten van het geven van glorie aan God, het beroven van God van tienden 
en offers, het op de eerste plaats zetten van een echtgenoot of kinderen in plaats 
van God, het niet eren van ouders, het aanbidden van idolen, het bedriegen van 
mensen vanwege bezit, het doden en vergiftigen van familie, profiteren van de 
blinden, het onderdrukken van vreemdelingen, weduwen of wezen.  
Ook het slapen (gemeenschap hebben met) met de vrouw van een vader, een 
zus of een dier. Het in het geheim kwetsen van buren, het aannemen van geld 
om onschuldigen te doden, trots, het vertrouwen op mensen en niet op de Heer, 
het bedrieglijk verrichten van het werk van de Heer, het vergelden van goed met 



kwaad, buitenechtelijke kinderen, kinderen geboren uit incestueuze 
verbintenissen, moord, indirecte moord, het slaan van ouders, ontvoering, het 
vervloeken van iemands ouders, het doden van een ongeboren kind, het niet 
voorkomen van dood, betrokkenheid bij hekserij, offeren aan valse goden, het 
volgen van horoscopen, het rebelleren tegen voorgangers, het keren van 
mensen tegen God, valse profetieën, het niet houden van maagdelijkheid tot het 
huwelijk, het niet disciplineren van kinderen, het eren van kinderen boven God, 
het vervloeken van degenen die gezag over ons hebben (overheid of heersers), 
het onderwijzen van rebellie tegen de naam van God, het weigeren te 
waarschuwen voor zonde, het offeren van dieren of mensen, het deelnemen aan 
een séance, doden oproepen en het voorspellen van de toekomst, 
homoseksuele en lesbische relaties, het lasteren van Gods naam. Ook het niet 
gehoorzamen van Uw wetten en Uw naam niet de ontzagwekkende devotie 
geven die het verdient.  
 
Ik vraag specifiek dat alle doodsvloeken nu van mijzelf en alle toekomstige 
generaties, in de naam van Jezus Christus worden verbroken. Ik breek nu ook 
alle onrechtvaardige vloeken en de vloeken van Deuteronomium 28 van mijzelf 
en alle toekomstige generaties in de naam van Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het breken van zielsbanden 
  
Hemelse Vader, ik vraag vergeving voor de zonde van ontucht en seksuele 
immoraliteit met de volgende lijst van mensen, in de naam van Jezus Christus.  
 
Wanneer ik hun naam uitspreek en hun gezicht mij in herinnering breng, en u me 
vergeeft, zal ik mijzelf ook vergeven. En ik laat geen schaamte, schuld of 
veroordeling toe om over mij te komen of in me te blijven. Ik bid dat u mij en al 
mijn lichaamsdelen wast in het bloed van het lam om zo mij en mijn gedachten te 
reinigen. Verwijder ook zo, Heer Jezus, alle herinneringen aan deze zonden 
zodat U me in volledigheid herstelt.  
 
Vraag de Heilige Geest om iedere persoon in herinnering te brengen waarmee 
zielsbanden moeten worden verbroken. Als je hun naam niet kunt herinneren 
(bv. een prostituee of veel ver terug in het verleden), zeg dan ‘Heer, u weet wie 
deze persoon is. Ik breek de zielband nu met die persoon in de naam van Jezus 
Christus.’ Ga langzaam bij iedere persoon langs. 
 
Hier is een voorbeeldgebed: 
 
Ik vraag vergeving voor de zonde van ontucht en/of seksuele immoraliteit met 
(noem de persoon). Ik vraag vergeving voor alle manieren waarop ik deze 
persoon gekwetst heb tijdens onze relatie en ik vergeef alle manieren waarop 
deze persoon mij heeft gekwetst.  
Herstel mij nu in deze gebieden, Heer. Ik breek alle één-vlees-verhoudingen en 
scheid alle zielbanden, fysiek, emotioneel, mentaal, seksueel en geestelijk.  
Ik vraag, Heer, dat alle delen van mij nu naar mij terugkomen, gewassen in het 
bloed van het Lam, en ik zend alle delen van hen terug naar hen, gewassen in 
het bloed van het Lam.  
Ik bid ook dat U nu alle open deuren of ingangspunten voor altijd in de naam van 
Jezus Christus sluit, met inbegrip van alle dingen van mij die zij hebben en alle 
dingen van hen die ik heb. Ik bid het bloed van Jezus over die dingen, zodat alle 
wettelijke rechten worden verwijderd die me kwellen en ik vraag dat U alle 
seksuele angels van mij en hen verwijdert. 
 
HERHAAL DIT GEBED MET ELKE PERSOON, DIE DE HEILIGE GEEST IN 
GEDACHTEN BRENGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het herstellen van de versplinterde ziel 
 
In de naam van de Here Jezus Christus, breek ik alle banden die over mijn 
bewuste en onbewuste geest/verstand heersen. Ik zend de engelen van God uit 
om alle gedeelten van mijn verstand te verzamelen die door hekserij, 
Communisme, Vrijmetselarij, iedere vorm van occultisme of hekserij praktijken, 
valse godsdiensten, duivelse muziek, drugs of op wat voor manier dan ook zijn 
verwijderd, om nu in mij hersteld te worden. (Ps 23:3; 7:2;35:15; Job 33:10; 
Ezechiël 13:17). 
 
Hemelse Vader, ik breek en doe afstand van alle kwade zielsbanden die ik heb 
gehad of ooit gehad zou kunnen hebben met: {noem om het even welke 
Vrijmetselarij lodge, echtbreker, dichte vrienden, ex-echtgenoten, cultussen, 
bindende overeenkomsten tussen vrienden, enz.}.  
Ik doe afstand van alle kwade zielsbanden, breek hen en verklaar hen door het 
bloed van de Heer Jezus Christus vernietigd.  
In de naam van Jezus Christus doe ik nu afstand van, breek met en maak mezelf 
los van alle demonische onderwerping aan mijn moeder, vader, grootouders of 
elk ander menselijk wezen, levend of dood, die mij op wat voor manier dan ook 
heeft overheerst, wat strijdig is met de wil van God. Ik dank u Heer Jezus dat U 
mij bevrijdt.  
 
Ik beveel alle demonen om gebonden en verbannen te zijn. Ik vraag u, Hemelse 
Vader engelen te sturen om alle demonen en demonische wortels te ontrollen, 
ontknopen, uit te graven, te breken, te scheiden en te verwijderen. Ook alle 
belemmeringen, banden, strikken, bindingen, rollen, verwarringen, serpenten, 
koorden in de naam van Jezus.  
 
Vader, ik vraag dat de engelen de fragmenten van mijn ziel (verstand, wil en 
emoties) verzamelen en herstellen op hun rechtmatige plaats in mij.  
In de naam van de Here Jezus, vraag ik engelen om alle aardse kruiken te 
ontgraven en te breken, om verbonden, banden en bindingen af te snijden die op 
mijn ziel zijn geplaatst, gewenst of zonder mijn medeweten.  
 
Ik vraag de engelen mijn ziel te bevrijden van alle bindingen, op wat voor manier 
dan ook. Ik ga akkoord en verklaar, Vader, dat de kracht van de Heer Jezus 
Christus almachtig en doeltreffend is om dit te doen. Ik vraag dit zodat mijn ziel 
de Heer ten volste groot kan maken en verheerlijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Het breken van occulte toewijding en occulte zegels 
 
Voor mensen betrokken bij satanisch of cultus ritueel misbruik en ook voor 
mensen met generaties van ongeloof, occultisme of opstand/verwerping van 
God. Zeer efficiënt gebed als bevrijding schijnt uit te blijven!  
 
1. Eerst – breek de toewijding. Herhaal dit gebed 3 keer. U leest de vraag en laat 
de persoon antwoorden. 
2. Vervolgens - breek de zegel. Herhaal dit gebed 3 keer. Zowel u als de persoon 
kunnen dit samen doen.  
 
Lieve Jezus, namens mij, mijn familie, mijn voorvaderen terug tot Adam, en alle 
toekomstige generaties zeg ik het volgende gebed:  
 
1. BREEK DE TOEWIJDING (DRIE KEER)  
V: Doet u afstand van Satan en alle geestelijke krachten van verdorvenheid die 
tegen God rebelleren? A: Ik doe afstand van hen  
V: Doet u afstand van alle kwade krachten van deze wereld die de schepselen 
van God bederven en vernietigen? 
A: Ik doe afstand van hen  
V: Doet u afstand van alle zondige verlangens die u bij de liefde van God 
weghouden? 
A: Ik doe afstand van hen  
V: Keert u zich naar Jezus Christus en accepteert u Hem als uw Heer en 
Redder?  
A: Dat doe ik 
V: Stelt u heel uw vertrouwen op Zijn genade en liefde?  
A: Dat doe ik. 
V: Belooft u Hem te volgen en te gehoorzamen als uw Heer?  
A: Dat doe ik. 
 
HERHAAL 3 keer in totaal!  
 
Vervolgens:  
 
2. VERBREEK DE ZEGEL (DRIE KEER)  
In de naam van Jezus Christus, breek ik elke zegel van Satan en ik geef deze vrij 
door het zwaard van de Heilige Geest.  
 
HERHAAL 3 keer in totaal!  
 
‘Ik en mijn huishouden - wij zullen de Heer dienen’ 


