Hemelse rechtszaak voor reiniging van je bloedlijnen en je DNA
a. Voorbereidend gebed
Hemelse Rechter, plaats een koepel boven en onder deze ruimte en bedek deze met het bloed van de Here
Jezus Christus en het vuur van de Heilige Geest. Maak de koepel geluiddicht, zichtdicht en projectiedicht
voor het hele rijk der duisternis en al zijn dienaren. Reinig de koepel met het bloed van de Here Jezus en vul
hem met Uw Tegenwoordigheid. Dank U voor de engelen, die U om ons heen heeft geplaatst om ons te
beschermen en te helpen. Heilige Geest, leid ons in deze rechtszaak.
b. Stap in de geest de Hemelse Rechtbank binnen
c. Gebed en belijdenis
Ik erken, eer en aanbid de Drie-enige God, de Almachtige, als Hemelse Rechter. Gerechtigheid en recht zijn
het fundament van Zijn troon. Ik dank U, Hemelse Rechter, dat ik tot U mag naderen voor het reinigen van
mijn bloedlijn en mijn DNA van alle zonden en ongerechtigheden. Ik vraag U om alle relevante boeken
over mij en mijn voorgeslacht binnen te brengen en te openen.
Ik vraag om vergeving voor mijn zonden en voor de zonden van mijn voorouders in de lijn van mijn vader
en van mijn moeder terug tot en met Adam. Ik toon nu berouw namens mijn hele voorgeslacht voor de
zonden die wij tegen U begaan hebben. Ik kies ervoor om mijn voorouders te vergeven voor hun zonden en
zet hen vrij. Ik belijd dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen zonden in deze gebieden.
Elke zonde en ongerechtigheid die ik hierna belijd, belijd ik ook namens mijn voorouders. Voor elk van die
zonden en ongerechtigheden vraag ik ook vergeving en ik bekeer me ervan:
1. Ik belijd en verwerp alle goddeloze gedachten en opvattingen over God, mezelf en anderen, zoals het
klein denken van God, Hem niet betrouwbaar achten, Zijn karakter te kort doen door wat ik over Hem
geloof, Hem verwijten maken; het haten van mezelf, het hebben van een laag zelfbeeld; het haten van
vrouwen en verachten van mannen, het niet eren van vader of moeder, alle vormen van god-deloze
discriminatie zoals racisme, seksisme enz. Ik verwerp elke innerlijke eed, die ik heb gesloten als gevolg
van deze goddeloze gedachten en opvattingen over God, mezelf en anderen. (Vraag de Heilige Geest of
je innerlijke eden in stilte of hardop hebt uitgesproken en verwerp die dan specifiek).
2. Ik belijd en verwerp alle vormen van strijd, zoals verbaal of fysiek geweld, vijandigheid, rechtszaken,
afgunst, toorn, ruzie, ongenoegen, tweedracht, partijschappen.
3. Ik belijd en verwerp alle afwijzing, inclusief de angst voor afwijzing en zelfafwijzing.
4. Ik belijd en verwerp alle negatieve emoties en houdingen, zoals angsten en fobieën, depressies, trots,
woede, bitterheid, wrok, schaamte, valse schuldgevoelens, valse nederigheid, afgunst, nijd, ondankbaarheid, wanhoop door teleurstelling, het verloren laten gaan van dromen en verwachtingen, enz.
Ik vergeef allen die mij op enige wijze pijn hebben gedaan. Elke bitterheid laat ik nu los en ik strek mij
uit naar mogelijk herstel van relaties.
5. Ik belijd en verwerp elke vorm van obsessie en alle verslavingen aan of onmatig gebruik van alcohol,
nicotine, drugs, eten, pornografie, televisie, videogames, computer en alle andere valse troost voor pijn.
6. Ik belijd en verwerp alle bekende en onbekende seksuele zonden, zoals overspel, ontucht,
homoseksualiteit, lesbianisme, orale seks, online seks, incest, lust, masturbatie, prostitutie,
verkrachting, seksueel misbruik, seks met kinderen, seks met dieren, seksuele obsessies en
perversiteiten, groepsseks en orgieën.
7. Ik belijd en heb berouw voor elke persoon in mijn bloedlijn inclusief mijzelf , die zijn zaad (zowel zijn
biologische zaad als ook zijn nakomelingen) als offer heeft gegeven om daarvoor in de plaats iets terug
te krijgen, zoals bijv. macht of geld. Ik eis dat zaad nu terug en verklaar dat mijn zaad en dat van mijn
nakomelingen niet langer zal worden verhandeld in het rijk der duisternis.
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8. Ik belijd en verwerp alle religieuze beperkingen en valse leer van welke christelijke denominatie, kerk
of religieuze stroming dan ook, zoals wetticisme, ketterij, geestelijk misbruik en alle ongoddelijke
eden, geloften en rituelen. Ik belijd dat ik en mijn voorgeslacht de Here niet altijd met vreugde hebben
gediend.
9. Ik belijd en verwerp elke vorm van alle betrokkenheid bij afgoderij, toverij, waarzeggerij, spiritisme,
het raadplegen van de doden en alle occulte leringen, rituelen, ceremoniën, eden en geloften die daar
bij horen. Ik erken dat kennis en macht, die niet afkomstig zijn van God, zondig zijn.
10. Ik belijd en verwerp alle ongoddelijke transacties, contracten en verbonden, elke eed van toewijding
aan het rijk der duisternis en elk verbond met de dood. Alle objecten, zoals o.a. ringen, die in de geest
met deze transacties, contracten, verbonden en eden, verbonden zijn geef ik hierbij aan de Heer, opdat
ze vernietigd kunnen worden door het vuur van de Heilige Geest.
11. Ik belijd en verwerp het deelnemen aan heidense feesten, zoals feesten voor de doden, Halloween, en
…… (vul hier aan wat voor jou of je voorgeslacht van toepassing is, al naar gelang de cultuur waar je uit
komt, zoals wintifeesten, hindoefeesten enz. Maar dat kunnen ook feesten zijn zoals bijv. Carnaval).
Ik belijd en verwerp het vieren van heiligendagen, waaronder alle dagen ter ere van Maria.
12. Ik belijd en verwerp dat de vaders en moeders in mijn beide bloedlijnen hun kinderen niet altijd in de
wegen van God hebben onderwezen.
13. Ik belijd en verwerp alle goddeloze opvattingen, praktijken en betrokkenheid bij mijn voorouders’
culturele achtergrond, zoals vooroordelen, superioriteit, dominantie, controle over anderen, gevoelens
van minderwaardigheid enz. (neem evt. ook de specifieke kenmerken en gedragingen mee van de
landen waar jij of je voorouders vandaan komen).
14. Ik belijd en verwerp alle vormen van oneerlijkheid en roof, zoals schijnheiligheid, leugentjes om
bestwil, oneerlijke handelspraktijken, bedrog, andere vormen van oplichterij, roven met geweld of via
slinkse methoden, diefstal en belastingontduiking, het geven of aannemen van steekpenningen.
15. Ik belijd en verwerp het ontbinden van het huwelijk door echtscheiding.1
16. Ik belijd en verwerp alle vormen van dood door schuld, zoals abortus, euthanasie, zelfmoord,
zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten, moord, doodslag, het offeren van mensen en dieren al
dan niet op een altaar, oorlog en genocide met het doel om landen te veroveren, en ook voor de
gevolgen daarvan, zoals depressie, trots, vernietiging en het verlies van familiebezittingen, financiën,
gezondheid enz.
17. Ik belijd en verwerp het kijken naar of deelnemen aan gewelddadige films of gevechten waarbij
mensen of dieren gedood worden, zoals in de Romeinse Colossea of de Spaanse stierengevechten. Ik
belijd en verwerp elke vorm van bloeddorst.
18. Ik belijd en verwerp het eten en drinken van mensen, hun bloed en hun organen en van geofferde
dieren, hun bloed en hun organen.
19. Ik belijd en verwerp elk verkeerd gebruik van de tong door het spreken van leugens en goddeloze
woorden, zoals laster, geklets, kwaadspreken, spotten, satire, giftige taal, grove taal, mijneed, roddel,
vervloeken, goddeloze geloften en elke vorm van vloeken en het ijdel gebruiken van Gods naam, zoals
godslasterlijk spreken, vloeken met Zijn naam of Zijn naam zonder respect gebruiken als stopwoord,
Zijn naam gebruiken in grapjes of moppen. (Vraag de Heilige Geest of er leugens of verkeerde
geloofsovertuigingen zijn, die door de generaties steeds opnieuw zijn uitgesproken en verwerp die dan
specifiek).
20. Ik belijd en verwerp elke vorm van goddeloos oordelen zoals het niet naar waarheid rechtspreken, het
te snel oordelen, het voortrekken van degenen van wie ik houd boven degenen die mij niet aanstaan,
de rijken voortrekken boven de armen, het voortrekken van mijn eigen ras boven andere rassen.
1

Het kan zijn dat je zelf gescheiden bent en daarvoor geen schuld draagt. In dat geval helpt deze belijdenis om de vloek
die op je nageslacht is gekomen vanwege je echtscheiding te doorbreken.
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21. Ik belijd en verwerp elke vorm van onverschilligheid tegenover andermans kwaad en tegenover de
zonde van de kerk. Het goede kunnen doen, maar dat nalaten.
22. Ik belijd en verwerp het niet zegenen van het volk van God, zoals onverschilligheid ten opzichte van het
onheil van de Joodse bevolking o.a. in de Tweede Wereldoorlog, negatief spreken over de Joden en
alle andere vormen van anti-semitisme.
23. Ik belijd en verwerp elke vorm van hebzucht en geldzucht, zoals het uitlenen van geld tegen
woekerwinst, mensenhandel, slavernij, uitbuiting, prostitutie, corruptie, vertrouwen op rijkdom,
onverschilligheid ten aanzien van de behoeften van de armen of het werk van God, je tienden niet
geven, verafgoding van de dingen van deze wereld.
24. Ik belijd en verwerp elke ongehoorzaamheid aan God, aan Zijn Woord en aan gezag, elk gebrek aan
onderwerping en het leven vanuit een opstandige of onafhankelijke geest.
25. Ik belijd en verwerp alle vormen van zelfzuchtigheid, zoals het eigen ‘ik’ liefhebben, verwaandheid,
arrogantie, laatdunkendheid, despotisme, goddeloze overheersing en controle, grootspraak, zichzelf
hoger achten dan anderen, inbeelding, egoïsme, gebrek aan liefde en verder al het handelen en
spreken dat vanuit mijn ziel kwam en niet vanuit mijn geest.
26. Check vervolgens of er nog legale gronden zijn, die beleden moeten worden: Doorgrond mij, o God, en
ken mijn hart, zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg’ (Ps. 139: 23-24).
Word daarna stil en luister naar de Heilige Geest of je je nog van zaken moet bekeren.
d. Reinigingsgebed
Als de Heilige Geest je niet meer van zonde overtuigt, dan kun je de Heer vragen om alle zonden en
ongerechtigheden van jou en je voorgeslacht weg te wassen met het bloed van Jezus door te bidden:
Heer, ik vraag U dat het bloed van Jezus Christus mij en mijn beide bloedlijnen zal reinigen van alle zonden,
die ik beleden en verworpen heb. Ik sluit iedere deur naar de duisternis en het occulte in mijn leven, die als
gevolg van de zonde was opengegaan.
Ik doe afstand van elke demonische erfenis, die het gevolg was van een ongoddelijke transactie, contract
of verbond dat ik en/of mijn voorgeslacht met het rijk der duisternis of met één van zijn dienaren gesloten
heeft, en ik geef deze erfenis terug. Onder deze erfenis vallen alle demonen, die mijn geest en ziel
verbonden houden om zo in de occulte wereld te bewegen, alle occulte gaven waaronder de gaven van
waarzeggerij en genezing, alle telepathische en paranormale gaven, de gaven om te hypnotiseren en als
medium te functioneren, de gave om met het derde oog te zien en alle overige occulte gaven.
e. Negatieve getuigenissen van anderen
Heer, op grond van Jesaja 54:17 stel ik elke tong, die zich in de Hemelse Rechtbank tegen mij heeft
gekeerd, in het ongelijk.
f. Vonnis over jou
Luister daarna naar het vonnis van de Hemelse Rechter: Word je onschuldig verklaard op grond van het
bloed van Jezus? Is er meer wat de Heilige Geest over het vonnis openbaart?
Dank U, Here Jezus, dat het bewijsstuk, dat tegen mij getuigde en mij bedreigde is uitgewist en dat U het
heeft weggedaan door het aan het kruis te nagelen. U hebt de overheden en machten ontwapend en
openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. (Col. 2: 14-15)
Ontvang het vonnis in je hart (vrijspraak op grond van het bloed van Jezus)
g. Demonen in rechtszaal laten brengen
Heer, ik vraag U om Uw engelen uit te sturen om alle demonen op te halen, die betrokken zijn bij de eerder
beleden zonden van mijzelf en al mijn voorouders. Ik vraag dat zij gebonden in de rechtszaal worden
gebracht en dat ze duidelijk te horen krijgen dat zij deze rechtszitting niet mogen verstoren. Dank U, Heer,
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dat U Uw engelen het mandaat geeft om de orde te handhaven. Ook vraag ik U dat U alle personen,
waarvan U vindt dat zij bij deze rechtszaak aanwezig moeten zijn, ook in deze hemelse rechtszaal brengt.
Heer, Ik vraag U dat alle bewijsstukken voor deze rechtszaak nu worden binnengebracht in de rechtszaal.
h. Lees nu de aanklacht en eisen voor
Ik dien een aanklacht in tegen de demonen en demonische machten, die nu in de hemelse rechtszaal staan,
omdat zij mij hebben gehinderd om in mijn bestemming te wandelen, waardoor Uw Koninkrijk, Hemelse
Rechter, onvoldoende kon baanbreken in en door mijn leven.
Omdat zij geen legale rechten meer hebben vanwege alle beleden zonden, eis ik daarom nu een volkomen
scheiding van al deze demonen en demonische machten en een volledige bevrijding uit elke vorm van
geestelijke gevangenschap. Verder eis ik een volledige reiniging van alles wat de duisternis in, op en om
mij heeft aangebracht, de ontbinding van alle demonische en/of verkeerde zielsbanden met mensen, die
door deze demonen waren aangebracht en de ontbinding van alle ongoddelijke transacties, contracten en
verbonden. Tot slot vraag ik restitutie van alles wat deze demonen uit mijn leven hebben geroofd.
i. Vonnis over demonen en demonische machten
Heer, ik vraag U om een oordeel uit te spreken over de aanklacht en mijn eisen in te willigen. Ik vraag U
om mij het vonnis en de scheidingspapieren te overhandigen. Dank U, Heer, voor Uw rechtvaardig oordeel.
Ik ontvang Uw uitspraak samen met de scheidingspapieren.
Ontvang het vonnis met de scheidingspapieren in je hart. Wat openbaart de Heilige Geest over het vonnis?
j. Uitvoering vonnis
Heer, ik vraag U om op grond van het beschreven vonnis en de scheidingspapieren het oordeel uit te
voeren en Uw engelen opdracht te geven met het juiste mandaat.
Ik vraag U om de engelen opdracht te geven om de volgende banden los te maken, te verwijderen en ze
vervolgens in de afgrond te werpen: alle onreine banden, rituele banden, doodsbanden, toverbanden, alle
overige demonische banden en verkeerde zielsbanden tussen mij en iedere persoon, dood of levend, en
iedere demonische macht. Met het zwaard van de Geest snijd ik ook alle demonische verbindingen tussen
mijn ziel en geest nu los in Jezus’ naam. Here Jezus, reinig mij van alle hierboven genoemde banden met
Uw bloed.
Ik vraag U ook om mij met Uw bloed schoon te wassen van alle vloeken, merktekens, sluiers, jukken, elk
demonisch zaad en van alle overige zaken die de duisternis in, op of om mij heeft aangebracht.
Ik vraag U, Heer, om alle ongoddelijke transacties, contracten en/of verbonden die ik heb verworpen,
inclusief het verbond met de dood, te ontbinden en te vernietigen. Ik vraag U ook om mijn naam en de
namen van alle personen in mijn beide bloedlijnen van elk altaar te verwijderen, waar wij mee verbonden
zijn2 en elk offer te ontkrachten dat geofferd is. Heilige Geest, vernietig elk altaar met Uw vuur. Heer, ik
vraag U ook al mijn verloren DNA en het verloren DNA van mijn beide bloedlijnen, dat tegen ons gebruikt
kan worden door het rijk der duisternis of door één van zijn dienaren, te vernietigen door het vuur van de
Heilige Geest. Ook vraag ik U om elke plaats waar de duisternis dit DNA gebruikt heeft om zich vast te
haken in mij en/of de personen uit mijn beide bloedlijnen, om deze haken te verwijderen en de openingen
te sluiten in de naam van de Here Jezus Christus.

Altaren in Nederland (concentratiekampen, homoseksuele clubs, bordelen, plaatsen waar mensen verkracht zijn,
oorlogsmonumenten, plaatsen waar gevochten is en bloed heeft gevloeid, plekken waar mensen in de oudheid goden
aanbeden en in contact kwamen met geesten), altaren in Suriname, de Nederlandse Antillen, bij de pyramides van Egypte,
in Griekenland, het Romeinse rijk en verder elk land waar je beide bloedlijnen mee verbonden zijn. (bijv. Stonehenge in
Engeland, Colosseum in Italië enz.)
2
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Heer, ik vraag U om elk deel van mijzelf en van de personen uit mijn beide bloedlijnen, dat gevangen
wordt gehouden in het rijk der duisternis, nu wordt vrijgezet uit deze gevangenissen, wordt gereinigd met
het bloed van Jezus en teruggeplaatst in de persoon waar het uit geroofd is. En ik vraag U tevens dat al
deze gevangenissen nu worden vernietigd met het vuur van de Heilige Geest.
Ik vraag de Heer om Zijn strijdbare engelen opdracht te geven om alle demonen, die op grond van de door
mij beleden zonden in mijn leven en in de levens van personen uit mijn beide bloedlijnen actief zijn, nu van
ons te scheiden. Here Jezus, ik vraag U met deze demonen af te rekenen naar Uw wil.
Here Jezus, reinig mijn DNA en dat van mijn beide bloedlijnen met Uw bloed van alle genetische patronen
van ongerechtigheid en transformeer al het onzuivere materiaal in mijn DNA en dat van mijn beide
bloedlijnen met Uw bloed.
Ik vraag de Heer om opdracht te geven om al het goede dat door de zonde van mij was geroofd, op te
halen en terug te plaatsen in mijn leven (sta even stil bij wat je hebt verloren en benoem wat je graag terug
wilt ontvangen, zoals je bestemming, gaven, gezondheid, voorzieningen enz.).
Ik bid dit alles in de naam van de Here Jezus Christus van Nazareth, die in het vlees gekomen is en op grond
van het mandaat en de autoriteit, die ik van Hem heb ontvangen.
Ik verzegel al de zaken die ik hierboven heb uitgebeden onder het bloed van Jezus. Ik verklaar dat ik en
mijn huis de Here zullen dienen! Ik spreek het leven van Jezus Christus uit over mij en mijn familie. Ik zet
over mijn huis de woorden van Jezus vrij, die zegt ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’. Ik verklaar dat de
erfenis van mij en mijn familie het leven van Jezus is. Ik dank U dat ik vanaf nu ècht kan gaan leven en in
mijn bestemming kan gaan wandelen zodat het Koninkrijk van God verder kan baanbreken. Amen.
k. Sluit af met dankzegging voor de rechtszitting en met lofprijzing
l. Na de rechtszaak
Proclameer het vonnis (om het op aarde te laten ‘landen’) en breng je denken in lijn met het vonnis.
Waak erover dat datgene wat je door het vonnis hebt ontvangen, niet opnieuw geroofd wordt door de
duisternis. Blijf bezig met het zoeken van intimiteit met Jezus en het veranderd worden naar Zijn beeld en
gelijkenis. Mochten demonen geen gehoor geven aan het vonnis van de Allerhoogste, dan ga je terug naar
de Hemelse Rechtbank om te kijken wat de Heilige Geest openbaart over de reden. Als er geen reden is
anders dan dat de demonen ongehoorzaam zijn, vraag dan de Hemelse Rechter om Zijn oordeel over de
demonen vrij te zetten vanwege ‘minachting van het Hof’.
Blijf in alle ontspannenheid met de Heer in gesprek bij het innemen van het gebied dat Hij je heeft beloofd
en wat staat opgeschreven in je boekrol.
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