
Exodus 20:4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van 
wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, 
noch van wat in de wateren onder de aarde is.5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen 
dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die 
Mij haten, 
 

Het maken van beelden in alle vormen om zich daarvoor te knielen aanroepen, en te 

aanbidden is overal ter wereld wel bekend. Je kunt het dragen of in uw huis hebben. 

God gaf in de tien geboden, waarbij Hij verbiedt om andere goden te maken en te 

vereren. God noemt dit een gruwel in Zijn ogen. (Jes.44) Vroeger noemde men dit 

“dienen”. Dit gebod is niet moeilijk om te begrijpen, maar onze oordeelsrijpe wereld 

maakt zich daarover geen zorgen. 

Wat is nu het gevaar? Een vloek over de overtreders en tot hun vierde 

nageslacht! 

Een vloek kan alle wegen uit. Bv. Erfelijke ziekten, kwalen, ongeluk, plots sterven, 

enz. Dit is niet altijd zo, maar het is een open deur, dat men zet. God is ook genadig! 

Daarom kunt u bidden, als volgt en de vloek verbreken! 

"Ik wil U vergeving vragen voor alle zonden, fouten en tekortkomingen, die ik heb 

begaan. Wilt U alles wegwassen door Uw kostbaar bloed, dat U ook voor mij hebt 
vergoten op Golgotha. Heer, ik wil U ook vergeving vragen namens mijn hele 
voorgeslacht. U alleen weet, wat hun werkelijke zonden waren. Maar omdat het vele 

geslachten zijn, kan ik ook zelf begrijpen, dat bijna alle voorkomende zonden, ook in 
mijn voorgeslacht hebben plaatsgevonden. 

Ik vraag U vergeving voor mogelijke banden, die er waren met het occulte: 

Ik denk specifiek aan banden met de Vrijmetselarij, spiritisme, toverij en 
waarzeggerij. Ik vraag U vergeving voor alle overeenkomsten en contracten, die 
zijn afgesloten met satan en alle bloedoffers, die daarbij zijn gebracht. Ik vraag 

U vergeving voor alle uitgesproken vervloekingen, bezweringen en 
gebondenheden. Ik vraag U of U dit alles wilt wegwassen met Uw bloed en 
daarmee ook de kracht ervan wilt verbreken. 

Ik vraag U vergeving voor mogelijke bloedschuld, die er op mijn voorgeslacht ligt: 

Ik denk aan de mogelijkheid van moorden, die zijn gepleegd, aan abortussen, die 

zijn voorgekomen en aan mensen, die zijn omgebracht voor hun overtuiging of zelfs 
als offer. Wilt U deze schuld van mijn voorgeslacht afnemen en ons wassen door Uw 
bloed.  Ik vraag U vergeving voor onreinheden, die er mogelijk in mijn voorgeslacht 

zijn geweest: Ik denk aan de mogelijkheid van seksuele relaties, die U in Uw woord 
verbiedt: hoererij, incest, verkrachtingen, overspel, homoseksuele daden en contact 

met dieren. Heer, wilt U dit alles wegwassen met Uw kostbaar bloed. 
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