
                                                                John Edens  

Proclamatie uitspreken. 

Geen wapen dat tegen mij gebruikt wordt, zal me raken. 

Elke stem die negatief over mij praat, wijs ik af.    ( Jesaja 54:17) 

Dat is mijn recht als kind van God, want ik ben niet schuldig meer, 

maar rechtvaardig gemaakt met Gods rechtvaardigheid.    (Romeinen 5:1,9) 

Wie tegen mij hebben gesproken of gebeden of wie me kwaad willen doen, wie me hebben laten vallen of vloeken 

over me hebben uitgesproken, vergeef ik, en ik zegen ze in de naam van Jezus. (Lukas 6:28) 

 

Nu zeg ik: Heer, alleen U bent mijn God. Er is niemand buiten U, mijn God en mijn redder. U bent mijn Vader, U 

bent de Zoon en de Heilige Geest en ik aanbid alleen U!   (Jesaja 43:11/45:5) 

Ik ben een kind van U en ik weet dat U van mij houdt en mij niet afwijst. U heeft mij lief en dat neem ik van harte 

aan.  ( Romeinen 8:15) 

Ik wil alleen U helemaal dienen en zal alles doen wat U zegt.     (Romeinen 6:10-13) 

Ik behoor Jezus Christus toe, daarom laat ik mijn leiden door de Geest, want de Geest van God woont in mij. 

(Romeinen 8:9) 

 

Ik geef me aan U over en doe wat uw Woord zegt: 

Ik bied weerstand tegen satan: al zijn invloed, zijn aanvallen, zijn misleidingen, elk instrument of elke persoon die hij 

probeert tegen mij te gebruiken. 

Ik buig niet: ga weg satan,  in de naam van Jezus!   (Jakobus 4:7) 

 

In het bijzonder verwerp ik: 

Iedere verslaving  

Iedere angst en pesterij   ( 2 Timotheüs 1:7)  

Elke vorm van boosheid, frustratie, ontevredenheid en teleurstelling  

Elke vorm van ziekte  (Mattheüs 8:17) 

Elke vorm van dood, moord en scheiding 

Elke vorm van seksuele onreinheid en spreek uit dat ik mijn lichaam, ziel en geest heilig en rein wil houden.  ( 1 

Korinthiërs 6:9-20)  

Elke vorm van eenzaamheid, wanhoop, depressie en stress 

Elke vorm van bitterheid en onvergevingsgezindheid ( Hebreeën 12:15)  

Elke vorm van twijfel en ongeloof ( Jakobus 1:6-8) 

Elk effect van vloeken en negatieve woorden die door mij of anderen zijn uitgesproken (Galaten 3:13) 

Elke vorm van minderwaardigheid, onzekerheid en negatief zelfbeeld 

Elke afwijzing en ieder schuldgevoel (Mattheüs 3:17) 

Elke vorm van manipulatie, controle, toverij, rebellie en wetticisme     (Galaten 5:1) 

Elke vorm van kritiek, hoogmoed, trots en afgoderij (Numeri 12:7-8, 10 HTB) 

Elke vorm van hebzucht. (Spreuken 1:19) 

 

Ik verwerp alle occulte banden, onreine banden, doodsbanden, angstbanden, toverbanden en religieuze banden en 

vraag de vader mij los te snijden van iedere persoon waar ik eventueel nog aan gebonden zou zijn.   

Ik heb ontzag voor de Heer en haat daarom het kwaad. Elke vorm van zonde die tegen de Vader is gedaan zowel van 

mij als van mijn voorgeslacht verwerp ik. (Spreuken 8:13) 

 

Vanaf vandaag maak ik een besluit om te doen wat de Here Jezus van mij vraagt, en zal ik de Heer, mijn God, 

liefhebben met heel mijn hart en met heel mijn ziel en met heel mijn verstand.  En ik zal mijn naaste liefhebben als 

mijzelf. ( Mattheüs 22: 37-39) 

 

 

Tenslotte Heer, dank ik U dat ik door het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis niet meer onder de vloek 

ben, maar onder al uw zegen ben gekomen! (Galaten 3:14) 

 

Ik dank u voor al deze dingen en bid dit in geloof en in de Naam van Jezus Christus ( Mattheüs.7:7)  

( Marcus 11:24) 

 

- Amen - 


