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 Nuwe Lied Bediening 
 Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofprysing tot ons God sodat 

baie dit sal sien en respekvol vrees en op Yahuah vertrou. Ps.40:3. 
 

Nie Sonder Bloed Nie! 

Doel van die studie 

In God se Raadsplan om alles te herstel tot soos dit voor die sondeval was, speel die-יהוה 
bloed ‘n sentrale rol. In hierdie studie sal die volgende bespreek word: 

1. Deel 1: Nie sonder bloed nie!! Die rol van bloed in die ou en die nuwe verbond as vergifnis
van sonde en versoening met God. 

2. Deel 2: Verlossing deur die bloed. Die krag van die bloed van Yeshua. Hoekom is daar krag
in die bloed van Yeshua? 

Deel 2.1:  
 Versoening deur die bloed. 
 Reiniging deur die bloed. 
 Afgesonderdheid (heiligmaking) tot diensbaarheid deur die bloed. 
 Oorwinning deur die bloed. 
 Oorvloedige lewe deur die bloed. 
1. Deel 3: Bloedlynvloeke (“Genrational curses”): Is dit Skriftuurlik? 
2. Deel 4: Epigenitika: Is sekere negatiewe gedragspatrone oorerflike bloedlynvloeke?  
3. Deel 5: Pleit die bloed: Is dit Skriftuurlik? 

Met hierdie studie is dit ook belangrik om te verstaan dat alles wat vanaf die sondeval in
Genesis  hoofstuk  3  tot  en  met  Openbaring  hoofstuk  20  beskryf  word,  is God-יהוה   se
Raadsplan om die verhouding tussen God en die mens, asook die mens self en die aarde, te
herstel en te herskep tot soos wat dit was voor die sondeval! In hierdie Raadsplan neem die
bloed  ‘n  sentrale  rol  in.  Alles  in  die  Afgesonderde  Skrifte  wat  vanaf  Genesis  3  tot  en
Openbaring 20 opgeteken is, moet plaasvind alvorens daar ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde
kan wees! 

Agtergrond 

Die vertrekpunt van hierdie studie is Heb. 9:6, 7 en 181 

6 Die  priesters  het  elke  keer  in  die  buitenste  Tabernakel  ingegaan  en  hulle
bediening uitgevoer,  

1 Alle teksverwysings is geneem uit PWL (Pad van Waarheid tot die Lewe) Vertaling (www.padwlewe.ch  )  ,
behalwe  waar  anders  vermeld.  Om  ‘n  kopie  van  die  Bybel  te  bekom  kan  Gerrie  Coetzee  per  e-pos  by
gerrie@padwlewe.ch  gekontak word of telefonies by 074 361 2134. 
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7 maar in die binneste van die Tabernakel het die hoofpriester alleen, een maal
per jaar,  met bloed, wat hy offer vir sy lewe en vir die oortredinge van die mense,
ingegaan. 
18 As gevolg hiervan is selfs die eerste nie sonder bloed ingestel nie...... 

Dit is belangrik om die Skrifte in geheel te neem om te leer wat dit oor ‘n bepaalde waarheid
(konsep en opdrag) getuig. In dié verband is “the law of first mention” baie belangrik en dien
as  vertrekpunt  van  begrip  vir  ‘n  bepaalde  waarheid.  Alle  ander  teksverse  verwysend  na
dieselfde waarheid moet verklaar word in die lig van die eerste teksvers waar dit gemeld
word. 

Tweedens  is  dit  belangrik  om alles  in  die  Skrifte  in  konteks  te  lees.  Dit  beteken om ‘n
teksvers te verklaar in die lig van wat in die bepaalde gedeelte (hoofstuk) geskryf is. En
onthou: Daar is geen teenstrydighede in die woord van God nie!      

Een waarheid wat vanaf Genesis tot Openbaring sentraal in ,God se plan van vergifnis-יהוה 
versoening en herstel openbaar word, is die waarheid oor die bloed, naamlik die sterwe (die
storting van bloed) van die onskuldige in die plek van die skuldige. Vergifnis van sonde en
versoening met God is nie moontlik sonder bloed nie!! 

Bloed en die Ou Verbond 

Die begin van hierdie waarheid van vergifnis en versoening deur die bloed vind ons in die
tuin van ‘Eden na die sondeval van die mens. In Gen. 3:21 lees ons: “יהוה-God het vir die
mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle aangetrek”.  Die detail  ontbreek, maar ‘n
onskuldige dier(e) het in die plek van die mens (Adam en Havah) gesterf! Hierdie “nuwe
begin” vir die mens na die sondeval was nie sonder bloed nie! Die grondslag is gelê, naamlik:
Daar is geen vergifnis sonder bloed nie! Hierdie is “the law of first mention”! 

Die offer van Kayin en Hevel gee egter vir ons meer duidelikheid, naamlik Hevel se offer van
die eersgeborene van sy kleinvee was aanvaar, maar Kayin se offer van die vrugte van die
land was deur God verwerp (Gen. 4:1-8). Kayin se offer was sonder bloed!! Hier is ook die
eerste heenwysing na die offer van die eersgeborene! 

Die begin van die geskiedenis van die mens bevestig dus dat daar geen vergifnis van sonde en
versoening met, of toenadering tot God, sonder bloed kan wees nie! 

En sestien eeue later  is  die  sondvloed toe God die-יהוה   aarde deur  ‘n watervloed “skoon
gewas” het van sonde! Die eerste daad van Noag toe hy uit die ark gegaan het, was om ‘n
brandoffer  te  bring (Gen.  8:16-22).  Ook hierdie  nuwe begin  was deur  die  bloed van die
onskuldige wat in die plek van die skuldige gesterf het – nie sonder bloed nie! 

Weer het die sonde toegeneem en God het die volgende fase van Sy plan van versoening en
herstel in werking gestel met die roeping van Avram (later Avraham) as die begin van ‘n volk
wat God vir Homself sou afsonder en uit wie se nageslag die vervulling van die belofte van
die saad van die vrou wat die slang se kop sou vermorsel (Gen. 3:15), sou kom! Maar ook
hierdie begin was nie sonder bloed nie!!  

Eerstens was Avraham, die  Vader van vertroue,  se verhouding met  God by wyse van ‘n
bloedverbond  gewees  (Gen.  15:8-18)  –  ‘n  sinnebeeld  van die  nuwe verbond en  ook nie
sonder bloed nie! 
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Tweedens  moes  Avraham sy  seun  van  die  belofte,  Yitz’gak,  op  die  berg  Moriyah,  wat
beteken:  “deur ,”gekies יהוה   gaan offer  het  (Gen.  22:1-18).  Hierdie  is  ‘n  sinnebeeld  van
Vader-God se Eersgebore Seun (Rom. 8:29; Kol. 1:15, 18), Yeshua, die Seun van die belofte,
se bloed wat gestort is as die Lam van God. 

Maar Yitz’gak kon nie geoffer word nie, want hy was nie sonder sonde nie, daarom het God 
‘n onskuldige ram as offer voorsien. Maar deur Avraham se vertroue en gehoorsaamheid was
dit so goed soos Yitz’gak wat gesterf het en weer uit die dood opgestaan het (Heb. 11:17-18).
Yitz’gak was dus die sinnebeeld van die onskuldige eersgebore mens wat in die plek van die
skuldige  mensdom sou sterf  tot  ewige  versoening met  God.  Dit  was die  skadubeeld  van
Yeshua, die finale offer waar die bloed van die onskuldige gestort sou word in die plek van
die skuldige (Heb. 10:12) 

Avraham se vertroue en gehoorsaamheid het die weg gebaan vir die volgende fases van יהוה
se Raadsplan. Na vier honderd jaar as vreemdelinge in ‘n land wat nie aan hulle behoort nie
(Gen.  15:13)  word  Yisra’el,  die  nageslag  van  Avraham,  Yitz’gak  en  Ya’akov,  van  die
Mitzrayimitiese slawejuk bevry2. Hierdie nuwe begin was ook nie sonder die bloed nie (Ex.
12:1-28)! Elke onskuldige lam wat  geslag was,  en die  bloed aan elke deurkosyn, was ‘n
heenwysing na Yeshua, die Lam van God (Joh. 1:29, 36)! 

want sal deurgaan om die hele Mitzrayim te slaan en wanneer Hy die bloed sien יהוה 
aan die bo-kosyn en aan die twee deurposte,  sal by die deur verbygaan en die יהוה 
vernietiger nie toelaat om in julle huise in te gaan om julle te slaan nie. Ex. 12:23. 

Waar die bloed van die onskuldge lam gestort en sigbaar was, was daar geen oordeel gewees
nie! Nie sonder bloed nie!  

Vyftig dae later by Sinai sien ons ook ‘n nuwe begin vir Yisra’el toe hulle se Torah יהוה 
ontvang het. Ook hier was dit nie sonder bloed nie, want יהוה-God sluit ‘n bloedverbond met
Yisra’el. Die voorwaardes van die verbond is opgeskryf in die boek van die verbond en die
volk self word met die bloed van die onskuldige offerande besprinkel (Ex. 24:4-8). 

Hierop volg die opdrag om ‘n Tent van Onmoeting te bou sodat יהוה in die midde van Sy volk
kon  woon  (Ex.  25:8-9).  En  sentraal  tot  hierdie  inwoning  van  God  se  Gemanifesteerde
Teenwoordigheid is die bloed van al die verskillende offerandes. Hierdie Tabernakel met al
die  offerandes  was  die  enigste  weg tot  versoening met  God en  van Sy Gemanifesteerde
Teenwoordigheid en was slegs moontlik deur die voortdurende offers waar die bloed van die
onskuldige in die plek van die skuldige gesterf het.  

Hierdie dienswerk en offerandes was ook voortgesit in die eerste en die tweede tempel. Maar
hierdie was slegs ‘n skaduwee van die goeie dinge wat sou kom (Heb. 10:1-4).  

2 Hierdie kort video: ‘How Long Were The Israelites In Egypt?’ (  https://www.youtube.com/watch?v=FF0F8YjT1og     ) gee 

konkrete bewys dat Israel slegs vir sowat 215 jaar in Egipte was en waarvan hulle slegs vir sowat 144 jaar slawe was. Maar 

in totaal het Avraham en sy nageslag vir 400 jaar in ‘n vreemde land gewoon. Dit verduidelik ook hoe Gen. 15:13, Ex. 12:40

en Gal. 3:17 in die geheelprentjie verklaar moet word. Verwys ook   https://answersingenesis.org/bible  questions/how  -  
long  -  were  -  the  -  israelites  -  in  -  egypt/      
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1 want die geskrewe wet was ’n skaduwee van die goeie dinge wat sou kom, nie die
kern van die dinge nie omdat die offers wat elke jaar gebring word, dié wat hulle
offer, nooit volmaak kan maak nie,  

2 want as dit volmaak gemaak het, sou hulle sonder twyfel opgehou het om te offer
omdat hulle geen gewete meer oor sondes sou hê nadat hulle een maal gereinig is nie,

3 maar deur die offers onthou hulle elke jaar hul sondes,  

4 want dit is nie moontlik vir die bloed van bulle en jaaroud bokke om die sonde weg te
was nie. 

Die nuwe verbond is dan ook bevestiging van die goeie dinge wat sou kom!  

Bloed en die Nuwe Verbond 

Die vervulling (vervolmaking) van al die offerandes deur die eeue was die bloed van die Lam
van God, Yeshua, dié Gesalfde Een. Hy was die eenmalige offer!! 

11 Elke hoofpriester staan elke dag om te bedien en dieselfde offers te bring wat van die ou tyd
af nooit die sondes kon verwyder nie,  

12 maar Hy het een offer ter wille van sonde gebring en gaan sit aan die regterkant van God vir
altyd,  

13 wagtend verder totdat Sy vyande ’n voetbank onder Sy voete gemaak is,  
14 want deur een offer het Hy vir altyd die wat daardeur afgesonder is, tot die doel gebring. Heb.

10:11-14. 

Vergifnis van sonde en versoening met God deur die bloed van ‘n onskuldige dier het tot ‘n
einde  gekom!  Nou  is  vergifnis  van  sonde  en  versoening  met God-יהוה   onder  die  nuwe
verbond slegs moontlik deur vertroue in die bloed van Yeshua wat aan die folterpaal gestort
was. Daarom het Yeshua gesê dat Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh. 14:6). 
Hierdie nuwe begin was ook nie sonder bloed nie – die keer nie deur die bloed van ‘n dier
nie, maar deur die bloed van dié Gesalfde van God! 

Yeshua is die Lam van God wat die sonde van die wêreld verwyder (Joh. 1:29) en Hy is die
Een wat met die Afgesonderde Gees doop (Joh. 1:33). Yeshua se bloed tot  vergifnis  van
sonde  en  versoening  met  God  moes  die  uitstorting  van  die  Gees  wat  Afgesonderd  is
voorafgaan.  

Die praktyk en toepassing van die offerandes het dus met die nuwe verbond verander. Nou is
dit nie meer op die fisiese doen daarvan gerig nie, maar die klem het nou verskuif na die
geestelike  verstaan en toepassing daarvan deur  vertroue in  die  geestelike  begrip daarvan.
Daarom skryf Sha’ul dat Yeshua die einddoel van die geskrewe wet is (Rom. 10:4). 

Hierdie geestelike toepassing vind ons in Yeshua se eie woorde, ondermeer in Joh. 6:51-56
toe Hy gesê het: 

54 Wie ook al van My liggaam eet en My bloed drink, het die ewige lewe en Ek sal hom laat
opstaan in die laaste dag,  

55 want My liggaam is ware kos en My bloed is ware drank.  
56 Wie My liggaam eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom. 
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Die bloed van Yeshua is die bloed waarmee die ewige verbond verseël is (Heb. 13:20) en
soos wat deur Yeshua self bevestig is toe Hy saam met Sy studentevolgelinge Pesag gedenk
het die aand voor sy folterdood: 

26 Terwyl hulle eet, vat Yeshua die brood, dank daarvoor, breek dit en gee dit aan

Sy studentevolgelinge en sê: “Neem, eet, dit is My liggaam.”  

27 Hy vat  ook die beker,  dank daarvoor,  gee dit  aan hulle en sê: “Drink almal
daaruit,  28 want dit is My bloed, van die Nuwe Verbond, wat vir baie uitgestort word
tot vryspraak van sondes. Matt. 26:26-28 

Die skrywer van die brief aan die Hebreërs gee ook vir ons insae in die ware doel en die
betekenis van die bloed van Yeshua.  

 Heb. 9:12 – Yeshua het met Sy eie bloed ‘n ewige loskoping verkry.  
 Heb. 9:14 – Yeshua se bloed reinig ons gewete van dooie werke. 
 Heb. 10:19 – Deur die bloed van Yeshua het ons  vrymoedigheid om in die Afgesonderde

Plek in te gaan. 
 Heb. 13:12 – Deur Yeshua se bloed is ons afgesonder vir God.  Heb. 13:20 – Die bloed van

Yeshua van die ewige verbond. 

Die briewe deur die Apostels bevestig ook dat ons verlossing, ons versoening met VaderGod,
ons afgesonderdheid, ons reiniging, ons oorwinning en oorvloed lewe, slegs moontlik is deur
die bloed van Yeshua!  

 Rom. 3:24, 25 – Yeshua se bloed as versoening deur vertroue. 
 Efes. 1:7 – Verlossing deur Yeshua se bloed.  
 Kol. 1:20 – Vrede gemaak deur die bloed van Yeshua se kruisiging. 
 1Pet. 1:2 – Afgesonderd tot gehoorsaamheid en tot besprinkeling met die bloed van Yeshua.  
 1Pet. 1:18-19 – Losgekoop deur die kosbare bloed van Yeshua.  1Joh. 1:7 – Die bloed van

Yeshua reinig ons van al ons sondes. 

Selfs in die boek van Openbaring tree die bloed van Yeshua steeds op die voorgrond. 

 Open. 5:6 –  tussen die troon, die vier wesens en die oudstes, staan daar ’n Lam asof Hy
geslag is. 

 Open. 7:14 – Dit is hulle wat uit groot lyding kom en hulle het hul klere gewas en wit gemaak
in die bloed van die Lam. 

 Open. 12:11 – En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die boodskap van
Sy getuienis. 
 
Nie sonder bloed nie! 

Van die begin tot die einde van die Skrif, van die geslote tot die herstelde Tuin van Eden,
loop die goue draad, naamlik die bloed wat die begin en die einde verenig en wat alles herstel
wat die sonde verderwe het! 

Deur die  kosbare  bloed van die  Lam van God,  Yeshua dié  Gesalfde  Een,  is  daar  totale
vergifnis van en oorwinning oor sonde, asook totale bevryding van enige bindinge (vloeke)!!
Deur vertroue en begrip van die krag van die bloed van Yeshua in God se Raadsplan van
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volledige  herstel  van  die  mens  se  gees,  siel  en  liggaam,  het  ons  nie  nodig  om  ander
alternatiewe te soek nie!! 

17 As julle jul op Hom as Vader beroep, wat onpartydig oordeel volgens elkeen se
dade, leef dan in respekvolle vrees gedurende dié tyd wat julle vreemdelinge is  
18 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop
is uit julle leë dade wat tradisioneel deur die vaders oorgedra is nie,  
19 maar deur die kosbare bloed van die Lam, waarin geen gebrek of vlek is nie,
wat dié Gesalfde Een is,  

20 wat wel voor die tyd hiervoor aangestel is, voor die vorming van die wêreld,
maar in hierdie laaste tye openbaar is, om julle ontwil.  
21 Julle, wat deur Hom, in God, wat Hom uit die dood uit opgewek en aan Hom
eer,  lof  en  goedheid  gegee  het,  vertrou  het  sodat  julle  vertroue  en  versekerde
verwagting in God kan wees,  
22 soos julle lewens afgesonder sal word in gehoorsaamheid aan die waarheid en
gevul word met liefde, sonder aanneming van ’n persoon sodat julle mekaar sal liefhê
uit ’n skoon en volmaakte verstand, wil en emosie,  
23 soos mense wat van bo af gebore is,  nie  uit  verganklike  saad nie,  maar  uit
onverganklike, deur die Lewende boodskap van God, wat tot in ewigheid bly, 1Pet.
1:17-23. 

God is nie ‘n mens dat Hy sal lieg nie; alles wat God gesê het, het Hy gedoen en sal Hy-יהוה
nog doen (Num. 23:19)!! 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Ontvang יהוה se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11). 

 
Shalom!  
Johan. 
 
Epos: kontak@nuwelied.info  
Webwerf: http://www.nuwelied.info        
 

Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam

van Nuwe Lied Bediening versprei nie. 
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Nuwe Lied Bediening 
 

Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofprysing tot ons God sodat baie 

 dit sal sien en respekvol vrees en op Yahuah vertrou. Ps.40:3. 

 

Nie Sonder Bloed Nie! 

Deel 2: Verlossing deur die Bloed van Yeshua 

Heresiening Deel 1: Nie sonder bloed nie! 

In Deel  1  het  ons  gesien  dat  bloed,  naamlik  die  sterwe (die  storting  van bloed)  van die
onskuldige in die plek van die skuldige vanaf Genesis tot Openbaring sentraal in יהוה-God se
plan van vergifnis, versoening en herstel openbaar word.  

Van die begin tot die einde van die Skrif, van die geslote tot die herstelde Tuin van Eden,
loop die goue draad, naamlik die bloed wat die begin en die einde verenig en wat alles herstel
wat die sonde verderwe het! 

Aangesien so `n groot יהוה   klem op die  bloed plaas,  is  dit  noodsaaklik dat  ons die volle
geestelike waarhede aangaande die bloed verstaan en dit reg toepas. 

Die vervulling (vervolmaking) van al die offerandes deur die eeue was die bloed van die Lam
van God, Yeshua dié Gesalfde Een. Hy was die eenmalige offer!! Vergifnis van sonde en
versoening met God deur die bloed van ‘n onskuldige dier het tot ‘n einde gekom deur die
folterdood  en  opstanding  van  ons  Meester  Yeshua.  Daarom  is  vergifnis  van  sonde  en
versoening met יהוה-God onder die nuwe verbond slegs moontlik deur die bloed van Yeshua.  

 
11 Elke hoofpriester staan elke dag om te bedien en dieselfde offers te bring wat van die
ou tyd af nooit die sondes kon verwyder nie,  
12 maar Hy het een offer ter wille van sonde gebring en gaan sit aan die regterkant van
God vir altyd, Heb. 10:11-12.1 

Deel 1 kan gelees en afgelaai word by: Deel 1. Nie SonderBloedNie  .   

Deel 2: Verlossing deur die Bloed 

Dit is uiters belangrik om nie net tevrede te wees met die vertroue (geloof) dat ons deur die
bloed  van  Yeshua  verlos  (losgekoop;  vrygespreek)  is  nie,  maar  ons  moet  die  geestelike
waarhede van wat hierdie verlossing alles behels, ook verstaan. Talle gelowiges is tevrede om
net te glo dat hulle sondes deur die bloed van Yeshua vergewe is. Hulle sal getuig van die

1 Alle teksverwysings is geneem uit PWL (Pad van Waarheid tot die Lewe) Vertaling (www.padwlewe.ch  )  ,
behalwe  waar  anders  vermeld.  Om  ‘n  kopie  van  die  Bybel  te  bekom  kan  Gerrie  Coetzee  per  e-pos  by
gerrie@padwlewe.ch  gekontak word of telefonies by 074 361 2134. 
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verlossing deur die krag van die bloed sonder begrip van die volle geestelike betekenis van
wat dit behels. Ons moet egter verstaan wat die bloed van Yeshua vir ons bewerkstellig het,
naamlik: 

 Versoening deur die bloed. 
 Reiniging deur die bloed. 
 Afgesonderdheid (heiligmaking) tot diensbaarheid deur die bloed. 
 Eenwording met God deur die bloed. 
 Oorwinning oor sonde en die teëstander (Satan) deur die bloed, insluitend bevryding van

enige bindinge (vloeke)!!  Oorvloedige lewe deur die bloed. 

Hierdie seëninge is verskillend, maar word almal  saamgevat in die verlossing (loskoping;
vryspreking) deur die bloed vanYeshua! Alleenlik wanneer ons weet wat hierdie seëninge
behels,  en  hoe  ons  dit  deelagtig  kan  wees,  sal  ons  die  volheid  van  hierdie  openbaring,
naamlik  die  verlossing  deur  die  bloed  van Yeshua,  deur  vertroue  in  ons  lewe toepas  en
ondervind.  

Ons moet onthou dat die maat van ons vertroue grootliks afhanklik is van ons kennis. Indien
ons kennis aangaande die krag van die bloed gebrekkig is, dan verwag ons vertroue ook min
en word die kragtige werking van die bloed verhinder! 

Verlossing  (losgekoop;  vrygespreek)  deur  die  krag van die  bloed van Yeshua word deur
verskeie teksverse bevestig, onder andere die volgende:  

68“Geseënd is יהוה, die God van Yisra’el, wat Sy volk besoek en hulle losgekoop het  69

en ’n horing van bevryding vir ons opgewek het in die huis van Dawid, Sy dienskneg.
Luk 1:68-69. 

Gee dan aandag aan julleself en aan die hele kudde waaroor die Gees wat Afgesonderd
is julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat
Hy met Sy bloed gekoop het. Hand. 20:28. 

want  in Hom is daar  vir  ons vryspraak en deur  Sy bloed die  vergifnis  van sondes
volgens die rykdom van Sy onverdiende guns. Efes. 1:7. 

 
13 Hy het ons gered uit die outoriteit van die duisternis en ons gebring na die Koninkryk van Sy

Seun, wat Hy lief het, 
14 in Wie vir ons verlossing en vergifnis van sondes is. Kol. 1:13-14. 

 
18 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit
julle leë dade wat tradisioneel deur die vaders oorgedra is nie,  
19 maar deur die kosbare bloed van die Lam, waarin geen gebrek of vlek is nie, wat dié
Gesalfde Een is. 1Pet. 1:18-19. 
 
Deur vertroue en begrip van die krag van die bloed van Yeshua in God se Raadsplan van
volledige  herstel  van  die  mens  se  gees,  siel  en  liggaam,  het  ons  nie  nodig  om  ander
alternatiewe te soek nie!!2 

2 Hierdie alternatiewe behels ondermeer die breek van bloedlynvloeke en die pleit van die bloed; beide sal later 
in hierdie reeks bespreek word.  
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Die vraag is: Wat is dit wat aan die bloed van Yeshua die krag gee? Waarom het Yeshua se
bloed die krag van volkome verlossing en vergifnis wat geen ander lewende wese se bloed
het nie? Die voor die handliggende antwoord is dat die bloed vanYeshua “anders” is as die
bloed van enige  mens  en dier,  en dit   bevat  ‘n  vorm van lewe wat  uniek  is  en  wat  dit
onderskei van die bloed van enige ander mens en dier! Om hierdie uniekheid van die bloed
van Yeshua te verstaan is dit nodig om eers weer herinner te word aan die funksie van bloed! 

Die funksie van bloed 

Eerstens moet ons verstaan dat bloed bevat die geheimenis van lewe. Sonder bloed, of weens
erge bloedverlies,  sterf die mens en dier.  Sonder bloed kan die mens nie ‘n lewende siel
(Hebreeus:  nephesh  – Gen. 2:7)3 wees nie! Bloed onderhou dus lewe soos wat Lev. 17:14
bevestig!  

want dit is die lewe van alle vlees. Sy bloed is sy lewe; daarom het Ek vir die seuns van
Yisra’el gesê: “Julle mag nie die bloed van enige vlees eet nie, want die lewe van alle
vlees is in sy bloed. Wie dit ook al eet, moet afgesny word.”  

Die liggaam van die mens bevat verskillende tipes weefsel, byvoorbeeld: Spier-, senuwee-,
beenweefsel, ens. Elke selletjie in hierdie weefsel bevat lewe en het een ding in gemeen,
naamlik: Elke selletjie in hierdie  weefsel is onbeweegbaar, mikroskopies klein en verrig `n
bepaalde  funksie  in  die  betrokke  weefsel.  Anders  as  bogemoemde  weefsel  is  die  bloed
vloeibare weefsel en derhalwe nie beperk tot een deel van die liggaam nie. Bloed vloei dus na
en van alle ander weefsel waar dit voedingstowwe, veral suurstof, voorsien en afvalstowwe
verwyder. Daarom het יהוה-God gesê dat die lewe van alle vlees is in sy bloed. 

Die volwasse menslike liggaam bevat ongeveer 5 liter bloed en die hart pomp hierdie bloed
sodat dit ongeveer elke 23 sekondes deur die liggaam sirkuleer. Op hierdie wyse word elke
sel in die liggaam konstant  van “vars” bloed voorsien.  Ten spyte van `n magdom kennis
aangaande die samestelling en funksie van bloed, is daar steeds talle geheimenisse aangaande
bloed wat die mediese wetenskap nog steeds nie ontrafel het nie. 

Omrede die lewe in die bloed is, het God opdrag gegee dat geen mens bloed mag eet (drink)
nie (Lev. 3:17; Lev. 7: 26-27; Lev. 17:10-12). Hierdie opdrag het God reeds aan Noag-יהוה 
gegee deur vir hom te sê: “Net die vleis met die lewe, dit is, sy bloed, mag julle nie eet nie”
(Gen. 9:4).  Hierdie is `n ewige insetting (opdrag) en daarom is die opdrag ook in die nuwe
verbond (Hand. 15:20 en 29). Die rede dat ons nie bloed mag drink of eet nie, is om nie
daardie dier se siel deelagtig te word nie, naamlik om soos die dier te word of op te tree nie! 

3 Nephesh. Gen. 2:7 –  “יהוה-God het die mens gevorm uit die stof (afar) van die aarde en in sy neus die
asem (neshema) van die lewe geblaas sodat die mens ’n lewende gees, liggaam, wil en verstand (nepehesh)
geword het”. Nephesh (siel) = afar (stof) + neshema (asem; ruach; gees) = lewe. Hoewel alle dierelewe in
die see, in die lug en op op die land ‘n lewende siel (nepehesh; lewende wesens) is (Gen. 1:20 en 30), het
slegs die mens die asem van die lewe ontvang, naamlik dit wat maak dat die mens geskape is na die beeld
van God (Gen. 1:26-27). By sterwe keer die liggaam terug tot stof (Gen. 3:19), terwyl die gees teruggaan na
God (Pred.  12:7)  en wag om met  ‘n verheerlikte  liggaam herenig te  word (Fil.  3:21).  Dan sal  elkeen
gelykvormig aan Yeshua wees!  
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Die kosbare bloed van Yeshua 

Eerstens moet ons verstaan dat hoewel daar niks “magies” of “betowerend” aan die bloed van
Yeshua is nie, is daar wel `n geheimenis daaraan verbonde. Dit is hierdie geheimenis wat die
openbaring is van die krag van die kosbare bloed van die Lam van God! 

Tweedens moet ons die doel en die betekenis van Lev. 17:11 verstaan en in die lig daarvan
sal ons die krag van die bloed van Yeshua verstaan! 

want die lewe van die vlees is in die bloed en Ek het dit vir julle op die altaar gegee om
vir julle toedekking te doen, want dit is die bloed wat toedekking doen vir die lewe; 

Omdat die siel (lewe) in die bloed is, en omdat die bloed op die brandofferaltaar geoffer was,
het die bloed van die onskuldige dier versoenende krag, want dit bedek die sonde van die
skuldige. Daarom word die “waarde” van die bloed bepaal deur die waarde van die lewe wat
daarin is. Die waarde van die bloed van ‘n mens is meer as die waarde van die bloed van ‘n
dier en die waarde van die bloed van Yeshua is oneindig meer as dié van ‘n mens! Hoekom? 

Om dit te verstaan moet ons terugkeer na die tuin van ‘Eden en die skepping van die mens.
Adam en Havah is aanvanklik geskape met die יהוה-God-tipe-lewe in hulle bloed, naamlik die
ewige lewe. Die mens was bestem om vir ewig te lewe en nooit te sterf nie! Elkeen na Adam
sou dieselfde lewe ontvang het. Die Hebreeus vir hierdie lewe is Olam Chay (Dan. 12:2) en
die Grieks is aionios dzoe (Joh. 17:3) – wat vertaal kan word as die יהוה-God-tipe-lewe. 

Nou is die vraag: Wat het God bedoel toe Hy vir Adam gesê het dat as hy van die  ‘Boomvan-
die-Kennis-van-Goedheid-en-Boosheid’ sou eet, sal hy sterf (Gen. 2:17)? Aangesien die lewe
in die bloed is, het God by implikasie gesê dat daar ‘n “verandering” in die mens se bloed sou
plaasvind!! Met die sondeval het die יהוה-God-tipe-lewe ‘gesterf”, naamlik die mens verlaat!
Die  God-tipe  lewe  wat  die  mens  vir  ewig  sou  laat  lewe,  het  uit  die  mens  verdwyn  en
gevolglik het die dood in sy liggaam begin oorheers (Gen. 2:9, 16-17). Die mens het geestelik
gesterf en derhalwe `n sondaar geword.  

Aangesien  elke  mens  van  dieselfde  oorsprong as  Adam is  (van  dieselfde  bloed –  Hand.
17:26),  word almal  sonder  die  God-tipe-lewe gebore! Hierdie  toestand van die  mens kan
vergelyk word met ‘n “geestelike bloedsiekte” wat elke mens mee gebore word! Waar Adam
en Havah voorheen in die geesrealm geleef het, het hulle na die sondeval in die sielsrealm
geleef, en so ook elkeen na hulle.  

Na die  sondeval  het  die  mens  dus  sy  onsterflikheid  verloor.  Daarom het  God  die  aarde
vervloek (Gen. 3:17-18) en vir die mens gesê: “In die sweet van jou voorkop sal jy brood eet
totdat jy teruggaan na die grond toe, want jy is daaruit gehaal, want stof is jy en tot stof sal jy
teruggaan.” (Gen. 3:19).  

Sha’ul bevestig ook in Rom. 5:12 dat deur die sondeval het alle mense deel aan die fisiese
dood: “net soos deur die hand van een mens die sonde in die heelal ingekom het en deur die
sonde die dood en die dood só na alle mense toe deurgekom het omdat almal gesondig het”. 

Elke mens na Adam word dus gebore met hierdie “geestelike bloedsiekte” soos ondermeer
bevestig word in Ps. 51:5 (vers 7 in AOV) en in Ps. 58:3 (vers 4 in AOV). Slegs verlossing
deur die bloed van Yeshua kan hierdie God-tipe-lewe terug in die mens plaas. Daarom het
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Yeshua  gesê:  “Ek  is  die  Pad,  die  Waarheid  en  die  Lewe!”  (Joh.  14:6).  Slegs  deur
wedergeboorte, gepaard met Torahgehoorsaamheid, kan die mens genees word van hierdie
“geestelike bloedsiekte” en weer die ewige lewe deelagtig word, soos wat Adam voor die
sondeval gehad het!! 

Terwyl dit geestelik die waarheid is, sal die fisiese vervulling hiervan egter plaasvind by die
wederkoms van Yeshua soos wat Sha’ul dit in 1Kor. 15:51-54 verduidelik: 

51 Let op, Ek vertel vir julle ’n geheim: nie almal van ons sal doodgaan nie, maar ons sal
almal verander word,  

52 skielik, soos die knip van ’n oog, by die laaste ramshoring, wanneer dit sal blaas en
die dooies onverganklik opgewek sal word en ons verander sal word,  
53 want dit wat kan vergaan moet aangetrek word met wat nie kan vergaan nie en dit wat
kan doodgaan moet aangetrek word met wat nie kan doodgaan nie  
54 en wanneer dit wat vergaan aangetrek is met wat nie vergaan nie en dit wat doodgaan
met wat nie kan doodgaan nie, dan sal die boodskap wat geskryf is, vervul word: “Die dood is
ingesluk in die oorwinning.” 

In Eseg. 16:4-6 lees ons van die profetiese belofte van hierdie geestelike herstel van die mens.
Elkeen het gespartel in sy eie bloed van sonde – en die loon van die sonde is die dood (Rom.
6:23). God het-יהוה   egter  sy Seun Yeshua gestuur  en vir  elkeen gesê:  Leef  –  kies  lewe!
Yeshua se bloed reinig ons van alle sonde. Deur vertroue in die verlossing deur die bloed van
die  Lam  van  God  word  elkeen  wederbaar  en  ontvang  die  God-tipe-lewe,  asook  die
versekering van die ewige lewe al sou hy/sy sterwe! 

Die bloed van Yeshua 

Die probleem met die mens is dus geleë in sy bloed. Die bloed van die sondaar bevat nie die
God-tipe-lewe nie, want dit is besoedel met `n sonde geaardheid. Daarom kan hierdie bloed
nie  as  versoening  op  die  altaar  dien  nie!!  Maar  Yeshua  se  bloed  was  nie  van  ‘n  mens
afkomstig nie, maar wel van יהוה-God self!! Dit kan soos volg verduidelik word: 

Adam en Hava se genetiese samestelling was suiwer volgens “God se DNA” – dit was suiwer
saad; die “Adamsaad”. Die sondeval was egter die begin van genetiese entropie, naamlik die
genetiese agteruitgang (verswakking/degenerasie) van die menslike genoom (al die oorerflike
eienskappe4) weens mutasies wat deur verskeie faktore veroorsaak word!  

Maar na die vloek van Gen. 3:14-19 was daar aanvanklik weinig,  indien enige,  genetiese
entropie. Daar was slegs genetiese variasies gewees, bekend as gemeenskaplike variasies soos
byvoorbeeld die kleur  van hare en oë,  en ander  gelaatstrekke.  Mettertyd,  en veral  na die
Toring  van  Bavel,  toe die יהוה   mensdom oor  die  aarde  verstrooi  het  (Gen.  11:1-9),  het
seldsame  genetiese  variante  (mutasies)  begin  ontstaan.  Dit  was  die  begin  van  meer
prominente genetiese entropie van die mens, naamlik die geleidelike agteruitgang van die
mens se genetiese inligting wat grootliks bygedra het tot die mens se verkorte lewensduur en
verswakte algehele gesondheid! 

4 Die mens het 23 pare chromosome, dus ‘n totaal van 46 chromosome. Al die genetiese inligting op die 23 pare

chromosome staan bekend as die genoom. Elke mens se genoom is ‘n unieke kombinasie van gene en daarom is

nie twee mense dieselfde nie, behalwe ‘n identiese tweeling of meerlinge. 
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Ten opsigte van spontane genetiese entropie het die teëstander (Satan) ook ‘n rol gespeel. Dit
moet verstaan word in die lig van Gen. 3:15 waar יהוה-God aan Satan sê: “Ek sal vyandskap
stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar Saad. Hy sal jou kop vertrap en jy sal Sy
hakskeen byt.” Verwys ook Rom. 16:20 en Gal. 3:15-18. 

Daarom is dit belangrik om te verstaan dat na die sondeval, en sedert die woorde van God in
Gen. 3:15, was die teëstander daarop toegespits om die genetiese samestelling van die mens
te besoedel met vreemde gene wat nie van menslike oorsprong was nie. Op dié wyse wou
Satan verhoed dat die saad van die vrou “suiwer mensssaad” sou wees en dus nie geskik sou
wees om aan Gen 3:15 te voldoen nie! Daarom lees ons in Gen. 6:1-4 die volgende:  

1 Dit het gebeur dat die mense oor die oppervlakte van die aarde begin vermeerder het
en toe daar vir hulle dogters gebore is,  
2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle
almal wat hulle verkies het, as vroue gevat.  

3 ;het gesê: “My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie omdat hy ook vlees is יהוה
laat sy tyd een honderd en twintig jaar wees.” 
4 Daardie dae was daar reuse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die
dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Hulle was die kragtige
vegters uit die ou tyd, die manne van eer en outoriteit. 

Die reuse (die Nefilim) was wesens met “gemengde (besoedelde) saad”, naamlik bevattende
genetiese inligting wat nie van menslike oorsprong was nie, en wat die nageslag was van “die
seuns van God” (gevalle engele) wat vir hulle vroue gevat het. Hierdie is ‘n studie op sy eie
wat nie deel van hierdie studie is nie. Meer inligting oor Noag en die Nefilim is beskikbaar by
hierdie skakel: StudieNefilimDeel1     

In die tyd van Yeshua was genetiese entropie dus reeds ver gevorder. Daarom was Miryam
bevrug met die oorspronklike genetiese inligting van Adam en Eva voor die sondeval – die 
“Adamsaad” wat die God-tipe-lewe bevat! ‘n Bevrugte eiersel met die oorspronklike suiwer
genetiese inligting van Adam was in Miryim se baarmoeder ingeplant (‘n eiersel van haar
liggaam was nie bevrug nie!). Yeshua was dus waarlik die tweede Adam (1Kor. 15:45) en het
die aionios dzoe – die יהוה-God-tipe-lewe (Hebreeus: Olam Chay – Dan. 12:2) bevat. 

Daarom het Yeshua nie die “geestelike bloedsiekte” van die mens bevat nie! (Onthou: In die
baarmoeder meng die baba en moeder se bloed nooit nie). Daarom is Yeshua as mens met
Adam voor die sondeval vergelykbaar en nie met die mens na die sondeval nie. Dit opsigself
gee aan Yeshua ‘n “Godlikheid” wat geen ander mens het nie! 

Dit kan derhalwe beskou word asof dit יהוה-God se “eie bloed” was wat die ewige verlossing
en versoening bewerkstellig het. Dit is die geheimenis en openbaring van die krag van die
bloed van Yeshua!! 

12 Hy het ook nie ingegaan met die bloed van jaaroue bokke en kalwers nie, maar met Sy
eie bloed het Hy een maal in die plek van Afgesonderdheid ingegaan en ewige loskoping
verkry, 
13 want as die besprinkeling van die wat onrein is, met bloed van bulle en bokke en die

as van ’n vers, hulle kan afsonder tot reiniging van die vlees,  
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14 hoeveel te meer sal die bloed van dié Gesalfde Een, wat Homself, sonder vlek, deur
die ewige Gees aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, om die lewende God
te dien. Heb. 9:12-14. 

Ons is nie losgekoop deur verganklike dinge soos silwer of goud nie, maar deur die kosbare
bloed van die Lam, dié Gesalfde van יהוה, waarin geen gebrek of vlek is nie (1Pet.1:18-19). 

Die ewige lewe, die lewe van יהוה-God, is die bloed wat deur die are van Yeshua gevloei het!
Hierdie bloed is vergifnis, reiniging, genesing, afgesonderdheid en bevryding, want dit bevat
die lewe van God en kan versoening doen vir ons sondes en genesing en bevryding van al die
gevolge van ons sondes.  

Deur vertroue,  asook begrip van die krag van die bloed van Yeshua kan elkeen volkome
mens wees soos wat God dit  aan die begin beplan het – gees, siel  en liggaam genees en
herstel! ‘n Lewe van oorwinning in Yeshua, dié Gesalfde Een! 

7 Yeshua  het  weer  vir  hulle  gesê:  “’n  Tydlose  waarheid  sê  Ek  vir  julle:  Ek  is
onveranderlik dieselfde, die Hek van die skape.  
8 Almal wat gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister
nie.  
9 Ek is onveranderlik dieselfde, die Hek en as iemand deur My ingaan, sal hy lewe en
hy sal ingaan en uitgaan en weiding kry.  
10 Die dief kom nie, as net om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom
dat hulle lewe kan hê en watter oorvloed daar ook al vir hulle is. Joh. 10:7-10. 

Hoewel gelowiges in Yeshua, wat gehoorsaam aan Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is,
sal sterwe, sal elkeen by die wederkoms van Yeshua opstaan uit die dood om dan beklee te
word met ‘n verheerlikte liggaam om vir ewig te lewe!  

Kom ons lees nou weer 1Kor. 15:51-57 aandagtig en met begrip van hoekom daar krag in die
bloed van Yeshua is. 

51 Let op, Ek vertel vir julle ’n geheim: nie almal van ons sal doodgaan nie, maar ons sal almal
verander word,  

52 skielik,  soos die knip van ’n oog, by die laaste ramshoring,  wanneer dit  sal  blaas en die
dooies onverganklik opgewek sal word en ons verander sal word,  

53 want dit wat kan vergaan moet aangetrek word met wat nie kan vergaan nie en dit wat kan
doodgaan moet aangetrek word met wat nie kan doodgaan nie  

54 en wanneer dit wat vergaan aangetrek is met wat nie vergaan nie en dit wat doodgaan met wat
nie  kan  doodgaan  nie,  dan  sal  die  boodskap  wat  geskryf  is,  vervul  word:  “Die  dood is
ingesluk in die oorwinning.” 

55 “Dood, waar is jou angel? Sh’ol, waar is jou oorwinning?”  
56 Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die geskrewe wet,  57 maar

dank God, wat ons die oorwinning gee deur ons Meester, Yeshua, dié Gesalfde Een. 1Kor.
15:51-57.  

By die wederkoms van ons Meester, dié Gesalfde Een, sal die vernederende liggaam van die 
wat in Yeshua gesterf het uit die dood opstaan, om saam met die wat nog in die lewe oorbly, 
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verander word om te wees volgens die beeld van Yeshua se liggaam (Fil. 3:21; 1Thess. 
4:1617).  

Deur die krag van die verlossing deur die kosbare bloed van Yeshua sal die mens uiteindelik
“herskep” word om te wees soos die mens voor die sondeval! 

Dit alles sal gebeur volgens יהוה se Raadsplan en nie sonder die bloed van Yeshua nie!! En in
die woorde van Andrew Murray: “In that blood, dwelt the soul of the holy Son of God.”  

In Gen. 3:15 het יהוה-God gesê: “Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou 
saad en haar Saad. Hy sal jou kop vertrap en jy sal Sy hakskeen byt.” En vandag weet ons 
dat: “On the back of Satan's neck is a nail scarred footprint (C. S. Lewis). 

....... en hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die boodskap van Sy
getuienis en hulle het hulle lewe, tot die dood toe, nie liefgehad nie. Open. 12:11. 

 

Nota:  ‘n Gratis  aflaaibare oudioboek van Andrew Murray: “The Power of the Blood” is
beskikbaar by hierdie skakel:   https://www.youtube.com/watch?v=xY1wmfTwtfU  .   Ek moedig
elkeen aan om hierdie boek af te laai en daarna te luister. Dit was die motivering vir hierdie
studie! 

-o-o-o-o-o-o- 

Ontvang יהוה se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11). 

 
Shalom!  
Johan. 
 
Epos: kontak@nuwelied.info  
Webwerf: http://www.nuwelied.info        
 

Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam

van Nuwe Lied Bediening versprei nie. 
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Nuwe Lied Bediening 
 

Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofprysing tot ons God sodat baie 

 dit sal sien en respekvol vrees en op Yahuah vertrou. Ps.40:3. 

 

Die Rol van Bloed in God se Raadsplan 
Hersiening (Deel 1 en 2). 

Deel 1: Vanaf Genesis tot Openbaring is bloed, naamlik die sterwe (die storting van bloed)
van die onskuldige in die plek van die skuldige, die fokuspunt in יהוה-God se Raadsplan van
vergifnis, versoening en herstel. Van die begin tot die einde van die Skrif, van die geslote tot
die herstelde Tuin van Eden, loop die goue draad, naamlik die bloed wat die begin en die
einde verenig en wat alles herstel wat die sonde verderwe het! Die vervulling (vervolmaking)
van al die offerandes deur die eeue was egter die bloed van die Lam van God, Yeshua, dié
Gesalfde Een. Hy was die eenmalige offer!! 

In Deel 2 het ons geleer dat die bloed van Yeshua nie van ‘n mens afkomstig was nie, maar
van יהוה-God self, want die bevrugte eiersel wat in Maria se baarmoeder ingeplant was, het
die oorspronklike genetiese inligting van die mens voor die sondeval bevat. Yeshua was dus
waarlik  die  tweede  Adam (1Kor.  15:45)  en  het  die  aionios dzoe,  naamlik  die -God-יהוה 
tipelewe (Hebreeus: Olam Chay – Dan. 12:2) bevat.  

Yeshua het dus nie die “geestelike bloedsiekte” van die mens gehad nie! En Onthou: In die
baarmoeder meng die baba en moeder se bloed nooit nie. Daarom is Yeshua as mens met
Adam voor die sondeval vergelykbaar en nie met die mens na die sondeval nie. Dit opsigself
gee aan Yeshua ‘n “Godlikheid” wat geen ander mens het nie! Daarom sê die skrywer van die
brief aan die Hebreërs aangaande Yeshua die volgende: 

...... In Hom het Hy die uitspansel onderwerp, 3 want Hy is die helder Skynsel van Sy
Gemanifesteerde  Teenwoordigheid  en die  Beeld van Sy Wese en hou alle  dinge in
stand deur die  boodskap van Sy wonderwerkende krag.  Hy, in Sy Persoon, het die
reiniging  van  ons  sondes  volbring  en  gaan  sit  aan  die  regterhand  van  HaG’dulah
BaM’romim (Die Grootheid in die Hoogte) Heb. 1:3. 

Dit is hierdie geheimenis wat die openbaring is van die krag van die kosbare bloed van die
Lam van God. Die ewige lewe, die lewe van God, is die bloed wat deur die are van-יהוה 
Yeshua gevloei  het!  Hierdie  bloed is  versoening, reiniging,  afgesonderdheid,  ewige lewe,
oorwinning en oorvloedige lewe, want dit bevat die lewe van God.  

Vir elkeen wat die geestelike waarhede van die verlossing deur die bloed van Yeshua werklik
verstaan, is daar dus algehele verlossing van sonde en van al die gevolge van sonde – ‘n
oorvloedige lewe in Yeshua van diensbaarheid in die Koninkryk van יהוה-God.  
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Deur vertroue in die krag van die bloed van Yeshua kan elkeen van ons dus volkome mens
wees  soos  wat  God dit  aan  die  begin  beplan  het  –  volkome genesing  van gees,  siel  en
liggaam! Ons het niks anders nodig nie, want הוהי se verlossing deur Yeshua was volkome!! 

Deel 3: Wat Behels Die Verlossing Deur Die Bloed van Yeshua?1 

Yeshua  is  ons  Verlossing! God-יהוה   is  ons  Verlosser  wat  deur  Yeshua  ons  verlossing
bewerkstellig het! Die Naam Yeshua bevestig dat Hy die Verlossing is. In Hebreeus word
Yeshua se naam geskryf as , en gespel (regs na links) yod, shin, vav, ayin en beteken die
Naam “Yah is verlossing”.  

Hierdie verlossing was alleenlik moontlik deur die krag van die bloed van Yeshua en is:
versoening, reiniging,  afgesonderdheid,  ewige lewe, oorwinning en oorvloedige lewe. Die
verlossing deur die bloed van Yeshua was volledig! Maar die vraag is wat behels al hierdie
seëninge en hoekom is dit belangrik om dit te verstaan en in vertroue toe te pas? Dit is wat in
Deel 3 bespreek sal word. 

Versoening deur die bloed 

Versoening  beteken  die  herstel  van  die  verhouding  met God-יהוה   deur  die  toedekking
(vergifnis) van sonde en om dus vrygespreek te wees – om onskuldig verklaar te word op
grond van loskoping. Yeshua, dié Gesalfde Een, is ons Loskoper, Vryspraak en Toedekking: 

1 Kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie en as iemand
sondig, is daar vir ons by die Vader die Loskoper vanuit die vloek, Yeshua, dié Gesalfde Een,
die Onskuldige,  

2 want Hy is die Vryspraak en Toedekking vir ons sondes en nie alleen vir ons s’n nie,
maar ook vir dié van die hele wêreld. 1Joh. 2:1-22. 

Yeshua is ons Verlossing wat versoening met יהוה-God moontlik gemaak het! Versoening met
 !deur Yeshua is die bewys van God se liefde יהוה

Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en
Sy Seun, die Vryspraak en Toedekking van ons sondes, gestuur het. 1Joh. 4:10. 

Die seën van die verlossing deur die bloed van Yeshua is dus eerstens die vergifnis  –die
toedekking van sonde – tot versoening met God. Sha’ul som dit soos volg op: 

Hy (Yeshua) het die geskrewe aanklag teen ons, wat vir ons nadelig was, deur Sy 
Outoriteit, uitgevee en uit ons midde weggevat en dit aan Sy kruis vasgeslaan. Kol. 
2:14. 

Maar  die  seëninge  van  versoening  behels  ook  reiniging  deur  die  bloed,  afgesonderd  tot
diensbaarheid deur die bloed, die ewige lewe deur die bloed, asook oorwinning oor sonde en
oorvloedige lewe deur die bloed. Hierdie seëninge is verskillend, maar is alles deel van die
versoening deur die krag van die bloed van Yeshua, dié Lam van God. Al hierdie seëninge
1 Met die skryf van Deel 3 wil ek veral erkenning gee aan Andrew Murray vir sy boek “The Power of the
Blood” wat  ek as  vertrekpunt  en riglyn gebruik het.  Hierdie boek is aan te beveel  en as  oudioboek gratis

aflaaibaar by: https://www.youtube.com/watch?v=xY1wmfTwtfU      
2 Alle teksverwysings is geneem uit PWL (Pad van Waarheid tot die Lewe) Vertaling (www.padwlewe.ch  )  ,
behalwe  waar  anders  vermeld.  Om  ‘n  kopie  van  die  Bybel  te  bekom  kan  Gerrie  Coetzee  per  e-pos  by
gerrie@padwlewe.ch  gekontak word of telefonies by 074 361 2134. 
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van versoening kan ons ontvang deur vertroue in die volmaakte verlossing deur Yeshua en
deur gehoorsaamheid aan יהוה se Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is.  

Yeshua is die goeie herder wat Sy lewe afgelê het sodat ons al die seëninge van versoening
met God deelagtig kan wees. Daarom het Yeshua gesê: 

Die dief kom nie, as net om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom dat
hulle lewe kan hê en watter oorvloed daar ook al vir hulle is. Joh. 10:10. 

Daarom is dit belangrik om nie net tevrede te wees met die vertroue dat ons deur die bloed
van Yeshua verlos is nie, maar ons moet die geestelike waarhede van wat hierdie verlossing
alles behels ook verstaan en dit deur vertroue in ons daaglikse lewe toepas om oorvloedige
lewe te ondervind. Dan kan die dief nie kom om te steel, dood te maak en te vernietig nie!   

Oorvloedige lewe is dus die uitvloeisel van verlossing deur die bloed van Yeshua!! 

Verlossing en versoening deur die bloed van Yeshua is ‘n enkele (gelyktydige) en eenmalige
gebeurtenis,  maar  tog ook opeenvolgend.  Die rede  is  dat  sonder  verlossing  kan daar  nie
versoening wees nie! Wat is dan die verskil tussen verlossing deur die bloed en versoening
deur die bloed? 

Eerstens moet verstaan word dat die doel van beide is vergifnis (toedekking) van sonde! 
Tweedens moet ons verstaan wat sonde is en wat die uitwerking (invloed) van sonde op beide
God en die mens is! Ons fokus meesal net op die nadelige uitwerking van sonde op die mens, 
maar besef nie dat dit ook ‘n uitwerking op God het nie! 

Wat is sonde? Sonde is die oortreding van Torah (1Joh. 4:3; 1Joh. 5:17). Dit is God se ewige
en onveranderlik wet dat die loon (die eindproduk) van die sonde, naamlik die oortreding van
Sy Torah, is  die  dood (Rom. 6:23).  Sonde is  die  verwerping van God se outoriteit  en is
doelbewuste ongehoorsaamheid aan Sy Torah. 

Uitwerking op God: Omdat God regverdig is kan Hy nie anders as om die sonde te straf nie. 
Al bly Sy liefde vir die mens onveranderlik, vereis Sy Torah dat die mens wat sondig nie in 
Sy Teenwoordigheid mag kom nie! Sonde noodsaak God om die mens wat skuldig is te straf!
Sonde veroorsaak dus dat God se skeppingsdoel met die mens nie volbring kan word nie,
want die verhouding is versteur! 

Uitwerking op die mens: Deur sonde te doen word die mens deur God se geskrewe wet
(Torah) aangekla, skuldig bevind en gevonnis. Die voltrekking van die vonnis geskied egter
nie noodwendig onmiddelik nie, maar tog kan dit manifesteer: 

 As vloeke of bindinge en wat dan verkeerdelik beskou kan word as bloedlynvloeke3! 

 As beproewinge (weerhouding van God se seën) wat verkeerdelik beskou kan word as die wil
van God of, en veral, die werke van die teëstander en sy bose magte!  

Daarom sal geestelike oorlogvoering,  die  afsny van bloedlynvloeke,  bevrydingsgebede en
ander “godsdienstige rituele” soos die blaas van die shofar en proklamasie van Skrifgedeeltes
nutteloos wees vir elkeen wat in sonde volhard. Die sondaar bly skuldig en God kan Sy eis
dat die sonde gestraf moet word nie laat vaar nie!!  

3 Bloedlynvloeke sal in Deel 4 bespreek word. 
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Die uitwerking van sonde op die mens het in die tuin van ‘Eden begin. Met die sondeval het
die mens God se wet (Torah) oortree en sodoende onder die mag van die sonde gekom. 

Daarom moet verlossing by die wet van God begin. Slegs wanneer daar aan die vereiste van
die wet, naamlik die straf (die dood) van die sondaar (Rom. 6:23), voldoen is, sal die sondaar
vrygespreek (kwytgeskel) word (vergifnis ontvang) en alleenlik dan kan versoening met God
plaasvind. Eers verlossing dan versoening! 

Onder  die  ou  verbond  het  die  bloed  van  ‘n  offerdier  kwytskelding  van  sondeskuld
bewerkstellig. Die offerhande was ‘n aksie wat die mens in die Teenwoordigheid van God
moes doen. Dit sou die mens niks gebaat het indien hy nie self daarby betrokke was nie, of
nie deur die hoofpriester verteenwoordig was nie! Op grond van hierdie handeling kon God
die sondaar vergewe, want die onskuldige offerdier het in die plek van die skuldige gesterf.
Nou kon versoening bewerkstellig word, naamlik die herstel van die verhouding met God,
want die sonde was toegedek deur die bloed van die onskuldige. Elke offerdier was dus die
sinnebeeld van verlossing en versoening!  

Maar  daar  was  ‘n  probleem  in  dié  dat  die  bloed  van  die  onskuldige  dier  net  tydelike
kwytskelding  van  sonde  en  slegs  tydelike  versoening  kon  bewerkstellig.  Die  mag  (die
houvas) van die sonde oor die mens was nie verbreek nie! In Heb. 10:1-4 word dit soos volg
verduidelik: 

1want die geskrewe wet was ’n skaduwee van die goeie dinge wat sou kom, nie die kern
van die dinge nie omdat die offers wat elke jaar gebring word, dié wat hulle offer, nooit 
volmaak kan maak nie,  
2 want as dit volmaak gemaak het, sou hulle sonder twyfel opgehou het om te offer
omdat hulle geen gewete meer oor sondes sou hê nadat hulle een maal gereinig is nie,  
3maar deur die offers onthou hulle elke jaar hul sondes,  
4 want dit is nie moontlik vir die bloed van bulle en jaaroud bokke om die sonde weg te
was nie. 

Maar die bloed van Yeshua het dit wat tydelik was, en waarvan die ou verbond slegs ‘n
skaduwee was, vervolmaak. Yeshua was die eenmalige offer, want Sy bloed was afkomstig
van die oorspronklike “Adamsaad” wat die God-tipe lewe bevat het. Dit kan derhalwe-יהוה 
beskou word asof dit God se “eie bloed” was wat die ewige verlossing en versoening-יהוה 
bewerkstellig het. (Verwys Deel 2: Die Verlossing deur die Bloed van Yeshua, wat afgelaai
kan word by: Deel 2.VerlossingBloed  )  . 

Die skrywer van die brief aan die Hebreërs verduidelik dit soos volg:  

12 Hy (Yeshua) het ook nie ingegaan met die bloed van jaaroue bokke en kalwers nie,
maar met Sy eie bloed het Hy een maal in die plek van Afgesonderdheid ingegaan en ewige
loskoping verkry,  
13 want as die besprinkeling van die wat onrein is, met bloed van bulle en bokke en die

as van ’n vers, hulle kan afsonder tot reiniging van die vlees,  

14 hoeveel te meer sal die bloed van dié Gesalfde Een, wat Homself, sonder vlek, deur
die ewige Gees aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, om die lewende God
te dien. Heb. 9:12-14. 

Nuwe Lied Bediening www.nuwelied.info StudieBloed.Deel3 

http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2020/05/Deel-2.VerlossingBloed-1.pdf
http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2020/05/Deel-2.VerlossingBloed-1.pdf


5 
 

Sha’ul som dit ook vir ons soos volg op in 2Kor. 5:17-21: 

17 Alles wat daarom in eenheid met dié Gesalfde Een is, is ’n nuwe skepping, die ou
orde het daarmee verbygegaan 

18 en alles het nuut geword vanaf God; Hy wat ons verhouding met Homself herstel het
deur Yeshua, dié Gesalfde Een en vir ons die bediening gegee het om dié verhouding te
herstel,  
19 want God, in eenheid met dié Gesalfde Een, het die verhouding van die wêreld met Sy
majesteit herstel en nie hulle sondes vir hulle bereken nie en ons eie boodskap van die herstel
van die verhouding in ons gesit;  
20 daarom is ons ambassadeurs namens dié Gesalfde Een, asof God julle uitnooi deur
ons; daarom vra ons julle, namens dié Gesalfde Een: laat julle verhouding met God herstel,
21 want Hy wat geen sonde geken het nie, het Homself in jou plek ’n sondoffer gemaak sodat
ons deur Hom, die onpartydige opregtheid van God kan word. 

Vergifnis (toedekking) van sonde is verlossing en versoening deur die bloed van Yeshua. Die
volkomendheid van hierdie verlossing en versoening word deur verskeie teksverse uitgelig,
soos byvoorbeeld: Jes. 38:17; Jes. 44:22 en Miga 7:19. 

Yeshua stel Homself tussen God en die sonde en daarom sien יהוה nie meer die sonde nie. En
wanneer  ons  deur  vertroue  Yeshua tussen  ons  en  die  sonde plaas,  dan sal  ons  vind  hoe
volkome die verlossing is en hoe kragtig die toedekking is. Dan sal ons verstaan wat dit is om
deur versoening met God vir die sonde dood te wees. Sha’ul bevestig dit soos volg in Rom.
6:10-14:  

10 Hy wat dood is vir die sonde, het een maal gesterf en omdat Hy leef, leef Hy vir
God.  11 Net so moet julle ook julleself beskou as dood vir die sonde en dat julle leef vir
God in eenheid met ons Meester, Yeshua, dié Gesalfde Een. 

12 Die sonde sal daarom nie in julle dooie liggame heers, asof julle aan sy begeertes
gehoorsaam sou wees nie.  
13 Moet ook nie  julle  lede aanbied as wapens vir  boosheid tot  sonde nie,  maar  bied
julleself aan vir God as mense wat uit die dood uit lewend is en julle lede sal wapens wees vir
die onpartydige opregtheid van God.  
14 Sonde het nie outoriteit oor julle nie, want julle is nie onder die geskrewe wet nie,
maar onder onverdiende guns. 

Yeshua as die geslagde Lam van God het namens ons aan die eis van die geskrewe wet
voldoen, naamlik die sondeskuld is betaal! Daarom is ons nie onder die geskrewe wet nie,
want  dit  kan ons nie  meer  aankla  nie!  Ons is  losgekoop en vrygespreek (verlos)  en met
Vader-God versoen om Hom met ‘n rein gewete in Gees en waarheid te dien (Joh. 4:23-24)
volgens Sy Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is!  Slegs vertroue en gehoorsaamheid is
nou nodig om die volle seën van die verlossing en versoening deur die bloed van Yeshua
deelagtig  te  wees.  Ons  moet  vertrou  dat  die  krag  van  die  bloed  van  Yeshua  ‘n  ewige
verlossing en versoening bewerkstellig het en dat daar geen rede is waarom Vader-God nie
Sy volle liefde en seën van versoening deur die bloed van Yeshua oor ons sal uitstort nie! 

Elkeen wat met sy mond Yeshua as Meester verklaar (bely) en met sy verstand, wil en emosie
vertrou dat God Hom uit die dood opgewek het, word wedergebore en ontvang verlossing en
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versoening (Rom. 10:9-10; Titus 3:5). Dit is egter net die begin van die seëninge wat volg op

versoening en wat ook deur vertroue en gehoorsaamheid ontvang kan word! 

It was not said, "When I see you happy in your houses, or with gratitude in your hearts, I will
pass over you;" but, "When I see the blood”. – Stevenson Blackwood. 

Reiniging deur die Bloed 

Na verlossing en versoening deur die bloed van Yeshua volg die belofte van die reiniging
(cleansing) deur die bloed. Reiniging geskied ook deur die krag van die bloed. Ons lees in
1Joh. 1:7 die volgende: 

maar as ons in die lig loop soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en
die bloed van Yeshua, Sy Seun, reinig ons van al ons sondes. 

In die KJV lees dit: “and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin.”  

Reiniging van sonde beteken bevryding van die smet (stain) van sonde en nie van die skuld
van sonde nie! Skuld is dit wat ons gedoen het en waarvoor ons verantwoording voor God
moes  doen,  terwyl  die  smet  van sonde is  die  onreinheid  wat  sonde in  ons  gees,  siel  en
liggaam veroorsaak het en dit is waarmee reiniging te doen het! Dit vind plaas deur wassing
in die Woord (Torah)(Ef. 5:26), naamlik om die Woord te hoor en dit te doen   

Opsommend: Verlossing en versoening is wat vir ons (namens ons) by God deur Yeshua
gedoen was en reiniging is wat God aan ons doen na ons vergifnis tot versoening ontvang het.

Om reiniging te verstaan moet ons egter na die reinigingswette van die ou verbond kyk waar,
volgens die Torah van Mosheh, daar twee handelinge (seremonies) was wat die mens moes
ondergaan om in God se Teenwoordigheid toegelaat te word. Dit was die offerandes en die
reiniginge. Albei het die mens voortdurend aan sy sondeskuld herinner wat hom nie toegelaat
het om na willekeur tot God te nader nie! Hierdie reiniginge was slegs ‘n skaduwee van dit
wat die bloed van Yeshua sou bewerkstellig. 

Die reiniging van die melaatse word in Levitikus 14 beskryf en die instruksies in Numerie 19
beskryf die reinigingswater waarmee diegene wat aan ‘n dooie geraak het, mee besprinkel
moes word.  Melaatsheid is  ‘n sinnebeeld van die  gevolge van sonde, terwyl die dood ‘n
sinnebeeld is van die loon van die sonde (Rom. 6:23). Beide die melaatse en die wat aan ‘n
dooie geraak het, was dus onrein en moes reiniging ondergaan alvorens hulle weer in God se
Teenwoordigheid toegelaat is.  

Net so het die gevolge van sonde ons onrein gemaak en het ons ook met die (geestelike) dood
in aanraking gekom wat ons ook onrein gemaak het. Daarom moet ons ook deur die bloed
van Yeshua gereinig word nadat ons vergifnis van sonde ontvang het en met God versoen is.
Ons moet van die gevolge (die smet) van ons eie sonde, asook van ons voorouers se sonde,
wat ons onrein gemaak het, gereinig word. 

Die offerande het te doen gehad met ‘n bepaalde sonde waarvoor vergifnis (verlossing en
versoening) ontvang moes word. Terwyl die reiniging te doen gehad het met die toestand wat
nie opsigself sonde is nie, maar wat die gevolg van sonde was. Weereens: By die offerande
was daar niks aan die persoon self gedoen nie – hy moes net vertrou dat die offerdier in sy
plek op die altaar gesterf het en vergifnis bewerkstellig het. Maar by die reiniging is daar wel
iets  aan  die  persoon  gedoen!  Dit  was  iets  wat  hy  gevoel  en  ondervind  het.  Dit  was  ‘n
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uitwendige  besprinkeling  en  wassing  wat  deur  vertroue  ‘n  inwendige  verandering
bewerkstellig het. Weereens was dit alleenlik deur vertroue wat die reiniging effek gehad het. 

Die reinigingseremonie was deur die priester behartig wat opgetree het as middelaar tussen
God en die mens. Yeshua is ons Middelaar tydens ons reiniging. Dit is deur vertroue wat ons
deur Sy bloed gereinig word van die  gevolge van ons eie  sonde,  asook van dié van ons
voorouers se sonde, wat ons gees, siel en liggaam verontreinig het!  

Let op die volgende teksverse wat betrekking het op reiniging: Ps. 51:9; Eseg. 24:11 en 13,
maar veral Eseg. 36:25-27. 

25 dan sal Ek skoon water op julle sprinkel en julle sal skoon wees; Ek sal julle van al jul
vuilheid en van al jul afgode reinig. 

26 Verder sal Ek vir julle ’n nuwe verstand, wil en emosie gee en ’n nuwe gees in jul
binneste en Ek sal die verstand, wil en emosie van klip uit julle vlees wegvat en vir julle ’n
verstand, wil en emosie van vlees gee.  
27 Ek sal My Gees in julle sit en julle in My instellings laat loop en julle sal versigtig
wees om My wette na te kom. 

Die reiniging met bloed, water en vuur in die Tanakh is die sinnebeeld (heenwysing) van die
reiniging  wat  onder  die  nuwe  verbond  deur  die  bloed  van  Yeshua  sou  plaasvind  –  ‘n
inwendige loutering en bevryding van die smet (onreinheid) van sonde. Dit word ondermeer
bevestig in Titus 2:14, met verwysing na Yeshua: 

wat Homself in ons plek gegee het om ons los te koop uit alle oortredings van die wet
en vir Homself ’n nuwe volk te reinig, wat ywerig is in goeie dade. Titus 2:14. 

Hierdie waarheid vind ons ook in die volgende teksverse: 

Julle vir wie ons lief is omdat daar vir ons hierdie beloftes is, laat ons onsself daarom 
reinig van alle vuilheid van die vlees en die gees en laat ons groei in afgesonderdheid 
uit respekvolle vrees vir God. 2Kor. 7:1. 

hoeveel te meer sal die bloed van dié Gesalfde Een, wat Homself, sonder vlek, deur die 
ewige Gees aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, om die lewende 
God te dien. Heb. 9:14. 

7 maar as ons in die lig loop soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar
en die bloed van Yeshua, Sy Seun, reinig ons van al ons sondes. 
9 As ons ons sondes erken en laat staan, is Hy vertrouenswaardig en regverdig om ons
ons sondes te vergewe en Hy sal ons van alle boosheid reinig. 1Joh. 1:7 en 9. 

Al hierdie teksverse, en spesifiek 1Joh. 1:7, dui nie op die onverdiende guns van vergifnis
wat by wedergeboorte ontvang word nie, maar op die inwendige reiniging van diegene wat in
God se lig wandel, naamlik Torahgehoorsaam lewe – as ons in die lig loop soos Hy in die lig
is, dan sal die bloed van Yeshua ons reinig van al ons sondes. Dit is die inwendige werking
van die Afgesonderde Gees wat reiniging van ons verstand, wil en emosie bewerkstellig! 

Ons ontvang deur die Gees wat Afgesonderd is die innerlike ervaring dat die bloed ons so
volkome van die mag van sonde bevry het, dat ons heeltemal onder sy heerskappy uitgeneem
is. Die sonde woon nog in ons vlees met sy versoekinge, maar het geen mag om te heers nie!
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Hierdie bevryding is so kragtig dat selfs ons gewete gereinig is (Heb. 9:14). Die versoening
en die reiging gaan altyd saam, en hierdie werking van die bloed is onophoudelik! 

Indien die bloed van Yeshua ons reinig van die gevolge van alle sonde, hoe kan ons dan nog
steeds sê dat bloedlynvloeke ‘n houvas op ons kan hê? 

Afgesonderd tot diensbaarheid deur die bloed 

Waar reiniging te doen het met die ou lewe en die verwydering van die gevolge van sonde,
het afgesonderdheid (heiligmaking, sanctification) te doen met die nuwe lewe van die nuwe
mens in Yeshua. Dit is die proses om gelykvormig te word aan die beeld van Yeshua (Rom.
8:29), en om dus afgesonderd te wees soos wat .Afgesonderd is (Lev. 11:44 en 1Pet יהוה 
1:16). 

Afgesonderdheid is die resultaat en doelwit van reiniging en is ook deur vertroue in die krag
van die bloed van Yeshua. Eers reiniging en dan afgesonderdheid – alles die werking van die
bloed. So lees ons in Heb. 13:11-12 die volgende: 

11 Die  diere,  waarvan  die  bloed  ter  wille  van  die  sonde,  deur  die  hoofpriester  in  die
afgesonderde plek ingedra word, se liggame word buitekant die kamp verbrand;  

12 daarom het Yeshua ook, om die mense deur Sy eie bloed af te sonder, buitekant die stad gely;

Soos reeds genoem bevestig Sha’ul dit ook in Efes. 5:26 waar hy verwys na die liefde van
Yeshua vir die gemeente om dit af te sonder en te reinig in die wassing met water en in die
Woord.  

‘n Sinnebeeld dat afgesonderdheid ‘n vereiste vir dienswerk is, sien ons in die toewyding van
Aharon  en  die  priesters  waar  hulle  deur  die  bloed  afgesonder  is  vir  dienswerk  in  die
tabernakel (Lev. 8:22-24 en 30). Sha’ul bevestig in  2Tim. 2:20-21 dat afgesonderdheid ook
noodsaaklik is vir dienswerk in God se Koninkryk: 

20 In ’n groot huis is daar nie slegs artikels van goud en silwer nie, maar ook van hout en
klei; sommige tot eer, maar ander tot oneer;  

21 daarom, as iemand hom daarvan sal reinig, sal hy ’n artikel tot eer wees, geskik vir
gebruik deur sy Meester en gereed vir elke goeie daad. 

Die ewige lewe deur die bloed 

Soos  water  ‘n  tweevoudige  doel  vir  die  mens  het,  so  het  die  bloed  van Yeshua  ook ‘n
tweevoudige doel. Ons was in water om skoon te kom en ons drink water om ons dors te les.
Sonder die was met water kan ons nie lewe soos ons behoort te lewe nie, maar sonder die
drink van water kan ons glad nie lewe nie! Dieselfde beginsel geld ten opsigte van die bloed
van Yeshua. 

Ons lees in Joh. 6:53-56 die volgende: 

53 Yeshua sê vir hulle: “Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: as julle nie die liggaam
van die Seun van die mens eet en Sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. 

54 Wie ook al van My liggaam eet en My bloed drink, het die ewige lewe en Ek sal hom laat
opstaan in die laaste dag, 
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55 want My liggaam is ware kos en My bloed is ware drank. 
56 Wie My liggaam eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom. 

Slegs deur die drink van water kan ons die volle seën van water se krag om lewe te onderhou,
deelagtig wees. Dieselfde beginsel is van toepassing op die drink van die bloed van Yeshua! 

Slegs deur deelname aan die bloed van Yeshua sal ons die volle seën van die krag om die
ewige lewe te onderhou, deelagtig wees.  

Toe Yeshua verwys het na “My bloed drink” het baie aanstoot geneem, want Torah verbied
die drink van bloed (ondermeer Lev. 3:17, Lev. 7:26; Lev. 17:10-14). Maar ten spyte hiervan
het Yeshua gesê: “Wie ook al van My liggaam eet en My bloed drink, het die ewige lewe”.
Hy wou ‘n heilswaarheid op hierdie wyse by die mense tuisbring! 

Daar is seëninge verbonde met die gemeenskap (deelname) aan die bloed van Yeshua wat
nog meer ingrypend is as vergifnis (toedekking), versoening, reiniging en afgesonderdheid!
Nie alleen moet die bloed iets AAN ons doen om ons in die regte verhouding met God te
plaas nie, maar die bloed moet ook iets IN ons doen om ons innerlik geheel en al te vernuwe
om in Yeshua die beeld van God te wees. Daarom het Yeshua gesê: “as julle nie die liggaam
van die Seun van die mens eet en Sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie”. 

Met  hierdie  woorde  het  Yeshua  onderskeid  gemaak  tussen  twee  tipes  lewe,  naamlik  die
natuurlike lewe wat elke mens deelagtig is en die ewige lewe wat slegs sommige deel aan het.
Daarom het Yeshua gesê: “Wie ook al van My liggaam eet en My bloed drink, het die ewige
lewe” (vers 54). Ons kan slegs deel hê aan die ewige lewe deur te eet van die liggaam van
Yeshua en Sy bloed te drink.  Die natuurlike lewe word uit  die natuur gevoed met brood
(voedsel) en water. Maar die voedsel van die ewige lewe word met hemelse spys en drank
gevoed, naamlik met Yeshua self wat die lewe van יהוה-God is. Dit is die lewe wat Adam en
Havah deelagtig was voor die sondeval.  

Die ewige lewe is die lewe van ons Skepper-God! En daarom hierdie belofte in vers 54, dat as
ons deelname het aan die vlees en bloed van Yeshua sal Hy elkeen laat opstaan in die laaste
dag. Met die opstanding uit die dood sal ons met ‘n verheerlikte liggaam vir ewig lewe soos
wat God dit aan die begin vir die mens bepaal het. Daarom bevestig Yeshua in vers 55 dat Sy
liggaam is ware kos en Sy bloed is ware drank.   

Die woord “ware” wys, soos Yeshua se woorde: “Ek is die ware Wingerdstok” (Joh. 15:1),
vir ons die verskil tussen wat slegs ‘n simbool is en dit wat ‘n wesenlike waarheid is! Aardse
spys en drank is geen ware voedsel nie, want dit gee nie waarlike lewe – die ewige lewe nie!
Die enigste ware spys en drank is die liggaam en bloed van Yeshua, dié Gesalfde Een, want
dit gee die ewige lewe! Daarom die belofte: “Wie My liggaam eet en My bloed drink, bly in
My en Ek in hom”. Deelname aan die liggaam van Yeshua en Sy bloed is die wyse wat die
ewige lewe in ons gevoed en onderhou word, asook die wyse hoe ‘n volledige eenwording
met יהוה, ons God en Vader, deur Yeshua bewerkstellig word!  

Deur die bloed van Yeshua te drink, naamlik deelname daaraan te hê deur die liefdesmaal
(verbondsmaaltyd), is om alles aangaande die krag van die bloed deur vertroue vir jouself toe
te eien! Ons praat van iemand se woorde “indrink” wanneer ons met volle oorgawe luister
wat gesê word, en met die doel om dit in ons lewe toe te pas. Wanneer ons hart gevul is met
begrip van die krag van die bloed van Yeshua en ons harte oorloop van dankbaarheid van wat
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die verlossing deur Sy bloed bewerkstellig het, dan drink ons die bloed van Yeshua! Op die
wyse het ons deel aan die liggaam van Yeshua en kan elkeen van ons volkome mens wees
soos wat God dit aan die begin beplan het – onbeskadig en onbevlek; gees, siel en liggaam
genees en herstel! Ons het niks anders nodig nie!! 

Telkens wanneer ons deel het aan die liefdesmaal (verbondsmaal) gedenk ons die krag van
die bloed van Yeshua. Dit herinner ons dat deur die krag van die kosbare bloed van Yeshua is
daar: 

 Verlossing deur die bloed, 
 Versoening deur die bloed, 
 Reiniging deur die bloed, 
 Afgesonderd tot diensbaarheid deur die bloed, 
 Die ewige lewe deur die bloed en  Oorwinning deur die bloed 
 Oorvloedige lewe deur die bloed. 

Nou dat ons beter begrip het van die geheimenis aangaande die krag van die bloed, moet ons
daarna verlang dat God deur Sy Gees die volle openbaring aan ons elkeen sal gee! Ons moet
met  dankbaarheid  deur  vertroue  en gehoorsaamheid  hierdie  beloftes  in  besit  neem om in
oorwinning te leef en ‘n lewe in oorvloed deelagtig te wees! 

Oorwinning deur die bloed 

Al wat vir ons nou oorbly is om in oorwinning te leef! Hierdie oorwinning is eenmalig deur
die bloed van Yeshua behaal, dit duur vir ewig voort en elke kind van God kan deel hê aan
hierdie oorwinning! Ons lees in Open. 12:10-11 die volgende:  

10 Ek het ’n harde stem vanuit die hemel hoor sê: “Nou is die bevryding, die krag en die 
koningskap vanaf ons God, want die aanklaer van ons broers is neergegooi, hy wat hulle dag 
en nag beskuldig het voor ons God  
11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die boodskap van Sy   
getuienis en hulle het hulle lewe, tot die dood toe, nie liefgehad nie. 

En  om in  oorwinning  te  leef  is  om waarlik  vry  te  wees!!  Dit  is  die  waarheid  wat  ons
vrymaak! En om die waarheid oor die krag van die bloed van Yeshua te verstaan en deur
vertroue toe te pas is om die vryheid van ‘n lewe in oorwinning te leef! 

31 Yeshua sê vir die Jode wat in Hom vertrou het: “As julle voortdurend in My boodskap bly,
dan is julle ware studentevolgelinge van My  

32 en julle sal die waarheid ken en daardie waarheid sal julle vrymaak.” 

Sedert Gen. 3:15 was daar vir sowat vier duisend jaar ‘n geweldige stryd tussen die teëstander
en die mens wat in vertroue en in gehoorsaamheid aan Sy Skepper-God gelewe het. Soos
voorheen bespreek was, wou Satan die saad van die vrou sodanig besoedel dat die mens nie
meer geskik sou wees vir die uitvoering van God se Raadsplan van herstel nie. Hierdie stryd
het by die mens ‘n verlange geskep na die beloofde verlossing deur dié Gesalfde Een soos
wat in die Skrifte van die ou verbond geprofeteer was. 

Nuwe Lied Bediening www.nuwelied.info StudieBloed.Deel3 



11 
 

Yeshua as die tweede Adam het na die wêrled gekom om hierdie stryd in ‘n oorwinning te
verander.  Die  teëstander  se  planne  is  verydel  toe n bevrugte‘ יהוה   eiersel  bevattende  die
Adamsaad in Maria ingeplant het en op dié wyse die belofte van die verlossing vervul het.
Met die folterdood en opstanding van Yeshua as die Verlossing en versoening met יהוה-God
het elkeen wat vertrou in Yeshua as dié Gesalfde Een, en wat Vader se Torah gehoorsaam
soos dit in Yeshua vervolmaak is, se stryd ‘n oorwinning geword.  

In daardie oomblik toe Yeshua Sy bloed op die hemelse verbondsark gesprinkel het, was die
teëstander,  die  Satan,  uit  die  hemel  gewerp.  Daarom lees  ons  in Open.  12:10,  “want  die
aanklaer van ons broers is neergegooi, hy wat hulle dag en nag beskuldig het voor ons God”.
Die gelowige in Yeshua was nou vry van die teëstander se heerskappy wat hy tot op daardie
stadium op aarde gehad het.  

Daarom lees ons in Open. 12:5 van die vrou4 wat geboorte gegee het aan die Seun wat as
Herder al die nasies met ’n ystersepter sou regeer en dat Hy weggeruk was na God en Sy
troon. En dan lees ons in Open. 12:7-9 die volgende: 

7 Daar was oorlog in die hemel: Mikha’el en sy engele het oorlog gevoer teen die draak
en die draak en sy engele het baklei  

8 en hulle kon nie uithou nie en daar kon ook nie ’n plek vir hulle in die hemel gevind
word nie. 
9 Die groot draak is neergegooi, die hoof slang wat die valse aanklaer en die teëstander
genoem word, wat die hele wêreld verlei, is neergegooi op die aarde en sy engele saam met
hom. 

Dan  volg  die  oorwinningsverklaring  (vers  10):  “Nou  is  die  bevryding,  die  krag  en  die
koningskap vanaf ons God, want die aanklaer van ons broers is neergegooi, hy wat hulle dag
en nag beskuldig het voor ons God.  

Onder die ou verbond het Satan wettige toegang tot die hemel gehad en was hy daar as die
aanklaer van die gemeente soos ondermeer bevestig word deur die volgende:   

Daar was weer ’n dag waarop die seuns van God hulleself voor יהוה kom aanbied het en

die teëstander het ook saam met hulle gekom om homself voor יהוה aan te bied. Job 2:1.

1 Toe het Hy Y’hoshua, die hoofpriester, vir my gewys waar hy voor die boodskapper

van יהוה staan en die teëstander wat aan sy regterhand staan om hom te beskuldig. 

sê יהוה 2  vir  die  teëstander: bestraf יהוה“   jou,  teëstander!  Inderdaad, wat יהוה 
Yerushalayim gekies het, bestraf jou! Y’hu 1:9 Is hierdie nie ’n vuuryster wat uit die vuur
geruk is nie?” Sag. 3:1-2. 

Ons weet ook dat na die sondeval het Satan die heerser van hierdie wêreld geword. Daarom
kon hy Yeshua versoek deur al die koninkryke van die wêreld vir Hom aan te bied indien
Yeshua hom sou aanbid (Matt. 4:8-9). 

Maar na die oorwinning deur die bloed van Yeshua na Sy folterdood en opstanding, is Satan
van sy reg tot toegang in die hemel gestroop! Daarom het Yeshua gesê: "Ek het die teëstander
4 Die vrou verteenwoordig die gemeente (Yisra’el; die uitgeroepenes) van naamlik elkeen wat deur die ,יהוה 
eeue in vertroue en gehoorsaamheid aan God gelewe het, en met die versekerde verwagting van die verlossing
wat deur die saad van die vrou sou kom en gekom het. 
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soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val” (Luk. 10:18), en “Nóu is dit die oordeel oor
hierdie wêreld, nóu sal die heerser van hierdie wêreld uitgegooi word” (Joh. 12:31).  

Die oorwinning oor die teëstander en al sy magte is deur die bloed van die Lam, Yeshua ons
Meester! Daarom lees ons in Open. 12:10-12 van die aankondiging van hierdie oorwinning: 

10 Ek het ’n harde stem vanuit die hemel hoor sê: “Nou is die bevryding, die krag en die
koningskap vanaf ons God, want die aanklaer van ons broers is neergegooi, hy wat hulle dag
en nag beskuldig het voor ons God 
11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die boodskap van Sy
getuienis en hulle het hulle lewe, tot die dood toe, nie liefgehad nie. 
12 Wees daarom verheug, hemel en die wat daarin bly. Wee die aarde en die see, want
die teëstander het na julle toe afgekom met groot woede omdat hy weet dat hy min tyd het.” 

Satan is nog die god van hierdie wêreld (2Kor. 4:4) en hy heers met groot woede omdat hy
weet  dat  hy  min  tyd  het. Maar  sy  heerskappy  oor God se-יהוה   kinders  is  verbreek!  Die
oorwinning is deur die kosbare bloed van die Lam behaal, en deur vertroue en die boodskap
van ons getuienis van gehoorsaamheid aan Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is, kan ons
ook lewe in oorvloed deelagtig wees!!  

maar dank God, wat ons die oorwinning gee deur ons Meester, Yeshua, dié Gesalfde
Een. 1Kor. 15:57. 

4 want  elkeen  wat  uit  God gebore  is,  oorwin  vir  homself  die  wêreld  en  dit  is  die
oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons vertroue. 
5 Wie anders is dit wat oorwinning oor die wêreld het, as dit nie hy is wat vertrou dat
Yeshua die Seun van God is nie? 1Joh. 5:4-5. 

Slotsom  

Ons gee te veel aandag en spandeer te veel tyd en energie aan die hakskeenbyter en te min
aandag aan die betekenis en die uitleef van die verlossing deur die Een wat die hakskeenbyter
se kop vermorsel het (Gen. 3:15)!  

Ons moet in vertroue en gehoorsaamheid leef in die oorwinning en oorvloedige lewe wat deur
die krag van die bloed van Yeshua vir ons bewerkstellig is! As God vir ons is, wie kan teen
ons wees (Rom. 8:31), en onthou die woorde van die profeet Z’kharyah:  “Nie deur mag of
deur krag nie, maar deur My Gees,’ sê יהוה-Tzva’ot” (Sag. 4:6).  

Ons verlede het geen houvas op ons nie! Maar ons toekoms hou die belofte in van genesing
en herstel  van gees,  siel  en liggaam! ‘n Algehele vryheid van enige bindinge,  vloeke  en
emosionele wonde! Ons het niks meer nodig nie as om met dankbaarheid te aanvaar en in
vertroue te doen wat יהוה deur Sy onverdiende guns in Yeshua vir ons reeds gedoen het! 

Yeshua, dié Gesalfde Een en ons Meester, se liggaam is vir ons gebreek en Sy bloed is vir ons
gestort sodat ons in oorwinning ‘n oorvloedige lewe deelagtig kan wees!!  

31 Wat sal ons daarom van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie is teen ons?   32 As
Hy selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom, in plaas van ons almal, oorgegee
het, hoe sal Hy nie saam met Hom ook vir ons alles gee nie? 
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33 Wie sal beskuldigings inbring teen dié wat God gekies het? God verklaar onskuldig.
34 Wie is dit wat veroordeel? dié Gesalfde Een is Hy wat gesterf het, meer nog, wat ook
opgewek is, wat ook aan die regterkant van God is, wat ook vir ons onthalwe intree.   35

Wat sal my skei van die liefde van dié Gesalfde Een: lyding, gevangenskap, vervolging,
hongersnood, naaktheid, gevaar of die swaard?  

36 Soos geskrywe is: “Om U ontwil word ons die hele dag lank doodgemaak, ons is gereken as

skape vir die slagting.” 

37 In al hierdie dinge oorwin ons egter, deur Hom wat ons lief het, 

38 want ek is oortuig daarvan dat geen dood of lewe of engel of outoriteit of leërmag of dinge
wat nou bestaan of dinge wat sal kom  

39 of hoogte of diepte of enige ander skepsel in staat is om my af te sny van die liefde van God,
wat daar in ons Meester, Yeshua, dié Gesalfde Een, is nie. Rom. 8:31-39. 

-o-o-o-o-o-o- 

Ontvang יהוה se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11). 

 
Shalom!  
Johan. 
 
Epos: kontak@nuwelied.info  
Webwerf: http://www.nuwelied.info        
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Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofprysing tot ons God sodat

baie  dit sal sien en respekvol vrees en op Yahuah vertrou. Ps.40:3. Die Rol van Bloed

in God se Raadsplan Deel 4: Bloedlynvloeke – Is dit Skriftuurlik?

Hersiening (Deel 1 tot 3) 

Deel 1: Vanaf Genesis tot  Openbaring is bloed, naamlik die sterwe (die storting van
bloed) van die onskuldige in die plek van die skuldige,  die fokuspunt in God se-יהוה 
Raadsplan  van  vergifnis,  versoening  en  herstel.  Die  Skrifte,  vanaf  Genesis  tot
Openbaring, is bevestiging hiervan. Die vervulling (vervolmaking) van al die offerandes
deur die eeue was egter die bloed van die Lam van God, Yeshua, dié Gesalfde Een. Hy
was die eenmalige offer!! 

In Deel 2 het ons geleer dat die bloed van Yeshua nie van ‘n mens afkomstig was nie,
maar van יהוה-God self! Yeshua was dus waarlik die tweede Adam (1Kor. 15:45) en het
wat in Grieks bekend is as die aionios dzoe, naamlik die יהוה-God-tipe-lewe (Hebreeus:
Olam Chay – Dan. 12:2) bevat. 

In Deel 3 het ons gesien dat יהוה-God ons Verlosser is wat deur Yeshua ons verlossing
bewerkstellig het! Yeshua is dus ons Verlossing en Sy Naam beteken “Yah is 
Verlossing”! Hierdie verlossing was alleenlik moontlik deur die krag van die bloed van
Yeshua  en  is:  versoening,  reiniging,  afgesonderdheid,  ewige  lewe,  oorwinning  en
oorvloedige lewe.  

Die slotsom van alles wat ons in Deel 1 tot 3 bespreek het, is dat ons te veel aandag gee,
asook te veel tyd en energie spandeer aan die hakskeenbyter (Satan; die teëstander) en te
min aandag aan die betekenis en die uitleef van die verlossing deur die Een wat die
hakskeenbyter se kop vermorsel het, naamlik Yeshua, dié Gesalfde Een (Gen. 3:15)! Ons
moet deur vertroue en gehoorsaamheid aan יהוה se Torah, soos dit in Yeshua vervolmaak
is,  leef  in die  oorwinning en oorvloedige  lewe wat  deur  die  krag van die  bloed van
Yeshua vir ons bewerkstellig is! Jou verlede het geen houvas op jou nie! Jou toekoms
hou die belofte in van genesing en herstel van gees, siel en liggaam! ‘n Algehele vryheid
van enige  bindinge  en  emosionele  wonde!  Ons  het  niks  meer  nodig  nie  as  om met
dankbaarheid te aanvaar en in vertroue te doen wat יהוה-God deur Sy onverdiende guns
in Yeshua vir ons reeds gedoen het! 

Deel 4 

In die lig van alles wat tot hede aangaande die verlossing deur die bloed van Yeshua bespreek
is, is die vraag dan: Is bloedlynvloeke (generational curses) Skriftuurlik?  

Die werklikheid  dat  die  uitspreek van vloeke  (beswerings)  Skriftuurlik  is,  word geensins
betwyfel nie, maar dit is ‘n studie op sy eie. Net so word die feit dat ‘n demoon, of demone,
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van ‘n mens besit kan neem ook nie betwyfel nie, want die Skrifte bevestig ook dit. Maar die
doel met Deel 4 van hierdie studie is egter nie om beide hierdie waarhede te bespreek nie,
maar om slegs dit wat as bloedlynvloeke bekend staan, te bespreek! 

Ons almal is bekend met die feit dat ons geveg (worstelstryd) nie teen vlees en bloed is nie,
maar teen die heersers, teen die outoriteite, teen die heersers van hierdie wêreld van duisternis
en teen bose geeste onder die hemel (Efes. 6:12). Hierdie teksvers word dikwels aangehaal,
veral  ten opsigte  van geestelike  oorlogvoering,  maar dan word vergeet  wat  Sha’ul  in die
voorafgaande vers 10 skryf, naamlik: “Wees daarom, my broers, versterk in ons Meester en
in die grootheid van Sy krag”.  

Hierdie grootheid van Sy krag is ondermeer die verlossing deur die bloed van Yeshua, en dit
is waar ons fokus moet wees!! Dit is die fondament van ons oorwinning, soos veral in Deel 3
bespreek  word!  Wanneer  ons  die  volle  wapenrusting  van  God  aantrek  (vers  11)  en  ons
onderwerp ons deur daadwerklike vertroue in die verlossing deur die bloed van Yeshua en in
gehoorsaamheid aan יהוה-God se Torah, dan sal die teëstander van ons af wegvlug (Jak. 4:7)!

En dan moet ons ook nie Yeshua se woorde in Joh. 14:23 vergeet nie! 

“As iemand My lief het, sal hy My boodskap gehoorsaam en My Vader sal hom liefhê
en Ons sal na hom toe kom en by hom blyplek maak1. 

My vraag is dus: Indien ;God deur Sy Gees in jou as ‘n tempel van God (1Kor. 2:16-יהוה 
2Kor. 6:16), blyplek (woning) maak, sal die teëstander dit hoegenaamd waag om ook jou
liggaam sy woning te maak? Dink hieraan!! 

In die lig van bogenoemde waarhede moet ons vra of bloedlynvloeke ‘n werklikheid en 
Skriftuurlik is?  

Definisie van ‘n bloedlynvloek  

Eerstens moet ons verstaan dat die term bloedlynvloeke, ook bekend as voorouerlike vloeke
en generasievloeke (generational curse) nie in die Afgesonderde Skrifte gevind word nie!
Bloedlynvloeke is dus ‘n term wat deur mense gegee word in die lig van hul verklaring van
veral Ex. 20:5 en 34:7; Num. 14:18 en Deut. 5:9. Op grond van hierdie teksverse word die
leerstelling van bloedlynvloeke gebaseer.  

Die verklaring van hierdie Skrifgedeeltes sal egter later bespreek word. Maar vir die doel van
hierdie studie moet ons verstaan wat die betekenis van bloedlynvloeke is soos dit deur die
voorstanders van hierdie leerstelling gedefinieër word.   

Eertsens  verwys  ‘n  bloedlyn  (afstammingslyn),  of  generasie,  na  die  voorouers.  Daar  is
verskillende generasies (of geslagte) voorouers, waarvan elkeen se ouers die eerste stygende
generasie is en die grootouers die tweede, ensovoorts. 

Tweedens is ‘n vloek ‘n invokasie (‘n beswering; ‘n vervloeking) van ‘n persoon wat dikwels
met  bepaalde  rituele  gepaardgaan,  en met  die  doel  dat  die  slagoffer(s)  deur  bonatuurlike

1 Alle teksverwysings is geneem uit PWL (Pad van Waarheid tot die Lewe) Vertaling (www.padwlewe.ch  )  ,
behalwe  waar  anders  vermeld.  Om  ‘n  kopie  van  die  Bybel  te  bekom  kan  Gerrie  Coetzee  per  e-pos  by
gerrie@padwlewe.ch  gekontak word of telefonies by 074 361 2134. 
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beïnvloeding (“magiese” kragte) met teëspoed en rampe geteister sal word. Daar word dus ‘n
beroep op ‘n bonatuurlike mag gedoen om ‘n sekere persoon of persone te straf, te teister en
skade aan te doen. Soos reeds genoem is hierdie ‘n onderwerp wat nie in hierdie studie verder
bespreek sal word nie.  

Derdens kan daar ‘n vloek op ‘n persoon se lewe ontstaan as gevolg van sondes, naamlik die
moedswillige en voortdurende oortreding van יהוה-God se Torah, veral weens betrokkenheid
in die okkulte. 

‘n Vloek het dus met die bonatuurlike te doen en verwys na ‘n geestelike toestand wat fisies,
of psigies, of as kombinasie van beide, sal manifesteer. Hierdie feit moet in gedagte gehou
word  wanneer  van  bloedlynvloeke  gepraat  word.  Die  hoofdoel  van  die  lering  van
bloedlynvloeke is juis om deur berading en bevrydingsgebede hierdie geestelike magte se
beheer oor ‘n persoon te verbreek.  

Daar is talle voorbeelde in die Skrifte waar ‘n mens of ‘n voorwerp vervloek word. Ons weet
dat God het die teëstander (die slang) en die aarde vervloek na die sondeval (Gen. 3:14 en 17)
en so ook is Kayin vervloek (Gen. 4:11) na hy vir Hevel doodgeslaan het.  

Een van die mees bekendste teksverse waar vervloeking genoem word, vind ons in Gen. 12:3
waar יהוה vir Avraham gesê het: 

………Ek sal diegene seën wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al
die families van die aarde geseën word.” 

Aan die einde van Yeshua se profetiese rede het Hy vertel van hoe Hy die skape en die bokke
van mekaar sal skei, met die skape aan Sy regterhand en die bokke aan Sy linkerhand. Aan
die bokke sal daar gesê word: “Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur in wat
voorberei is vir die teëstander en sy engele” (Matt. 25:41). 

Bogenoemde voorbeelde is bevestiging van die geestelike aard van ‘n vloek wat fisies sal
manifesteer. Die vraag is egter of die vloek wat op ouers en voorouers rus na die nageslag
oorgedra kan word – kan die nageslag hierdie vloeke erf? Hierdie is wel die oortuiging van
die voorstanders van bloedlynvloeke en dit is hierdie vraag wat bespreek sal word!  

Volgens hierdie leerstelling verwys bloedlynvloeke, of voorouerlike vloeke, dus na sondes of
negatiewe invloede wat ‘n kind na bewering by geboorte van die ouers en ander voorouers af
geërf het. Dit verwys na die kumulatiewe effek wat dit op ‘n persoon het weens die sondes en
afwykende gedrag (die misdade,  ongeregtighede)  van die  voorouers en dat die  negatiewe
gevolge  hiervan aan die nageslag oorgedra kan word ondermeer as bindinge (verslawings,
geestelike  teistering,  demoniese  vestings,  ens),  siektetoestande  (familiekwale,  sielkundige
afwykings) en algemene teëspoed met betrekking tot finansies, huwelik, beroep, ens. 

Oorsprong van die leerstelling van bloedlynvloeke 

Derek Prince (14 August 1915 – 24 September 2003) word meesal beskou as die vader van
die leerstelling van bloedlynvloeke (generational curses). Hierdie leerstelling is baie gewild
en dit is veral te wyte aan geestelike leiers soos Marilyn Hickey, Joyce Meyer, Benny Hinn,
Larry en Tiz Huch, Neil Anderson en vele ander se leringe hieroor.  
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Al die boeke en handleidings wat oor hierdie onderwerp geskryf is en DVDs wat gemaak is,
asook al die kursusse wat aangebied word, bevestig dat dit ‘n gewilde onderwerp is, en dat
baie geld uit die verkoop van hierdie geskrewe en elektroniese hulpmiddels en die aanbied
van kursusse gemaak word.  

‘n Ander rede waarom hierdie leerstelling so gewild is, is dat die mens dit meestal moeilik
vind om verantwoordelikheid vir eie sonde en foute te aanvaar en daarom ‘n geneigdheid het
tot  skuldontkenning  en  skuldverplasing  (blame  shifting).  Sommige  Christendenominasies
beskou alle teëspoed as die werking van Satan en demone! 

Leraars van bloedlynvloeke, en dikwels ook sielkundiges en beraders, het baie mense daarvan
oortuig dat hulle nie werklik sondaars of aanspreeklik vir hulle dade is nie, maar dat hulle die
slagoffers van die samelewing in die algemeen is, en veral die slagoffers van hulle ouers en
voorouers.  Voorstanders  van  hierdie  leerstelling  het  baie  mense  oortuig  dat  hulle  die
erfgename is van die bloedlynvloeke van hul voorgeslagte en dat hierdie bloedlynvloeke eers
gebreek en gebind moet word alvorens ‘n persoon werklik vry kan wees. 

Daar word geglo dat  selfs  wedergebore gelowiges  die  slagoffers  van bloedlynvloeke kan
wees en hierdie vloeke word dan voorgehou as “verskoning” (rede) hoekom ‘n gelowige nie
oor ‘n spesifieke sonde of probleem in sy lewe kan heers nie. Volgens hierdie siening lê die
probleem nie by die gelowige self nie, maar is die probleem ‘n bloedlynvloek(e) wat eers
gebreek  (bestraf) moet word. 

Die meerderheid leraars van bloedlynvloeke beweer dus dat bonatuurlike negatiewe invloede
en gedrag, asook bose geeste van die ouers af na hulle  kinders oorgedra kan word. Die vraag
moet egter wees: Kan bonatuurlike negatiewe invloede en bose geeste vanaf ouers geërf word
of kan dit slegs van iemand besit neem omrede hy homself / haarself oopgestel het deur die
voortsetting van sondes, gebruike en gewoontes wat by die ouers geleer was? 

Maar in die lig van alles wat tot hede in hierdie studie van die verlossing deur die bloed van
Yeshua bespreek is, veral in Deel 2 en 3, moet die volgende gevra word: Is bloedlynvloeke
(generational  curses)  Skriftuurlik?  Is  daar  bewys  in  die  Skrifte  van  bloedlynvloeke?  Is
bloedlynvloeke  versagtende  omstandighede  vir  sonde  en  afwykende  gedrag?  Maar  die
belangrikste vraag is egter: Is dit wat as bloedlynvloeke beskou word nie bloot die gevolg van
ongehoorsaamheid aan Vader se Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is nie? 

Ons moet ook versigtig wees om nie die gevolge van emosionele (siels)verwonding weens
trauma, veral as kind, met bloedlynvloeke te verwar nie! Emosionele verwonding kan van ‘n
mens ‘n gevangene maak wat ook bevryding (genesing) vereis! Maar dit is nie noodwendig
weens demoniese magte nie!  

Dit  is  egter  ook ‘n  wetenskaplike  feit  dat  sekere  vorme van afwykende  gedrag  geneties
oordraagbaar  is,  en  dus  nie  noodwendig  ‘n  geestelike  verbintenis  (oorsprong)  het  nie!
Genetiese oorerflike gedrag sal in “Deel 5: Epigenetika” bespreek word. Epigenetika is die
verandering in genetiese inligting wat lewenskwaliteit en gedragspatrone kan beïnvloed en
wat oorerflik kan wees. Maar is dit ‘n bloedlynvloek?!  

Aangeleerde gedrag? 
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Alvorens die vraag bespreek word of bloedlynvloeke Skriftuurlik is, moet ons weet wat is
aangeleerde gedrag. Maar voor ons dit kan bespreek moet ons weet wat God se definisie,
naamlik wat Sy standaard en Sy vereistes van normale en aanvaarbare gedragspatrone vir die
mens is.  

Hieroor  sal  daar  sekerlik  meningsverskille  wees,  maar  die  enigste  korrekte  definisie  van
normale of aanvaarbare gedragspatrone vir die mens is soos dit in Torah gedefinieer word.
Enige gedrag en optrede buite die grense van Torah voldoen nie aan God se standaard en
vereistes van normale gedragspatrone nie! Daarom moet ons deeglike kennis hê van God se
standaard en vereistes van onpartydige opregtheid soos dit in Torah uiteengesit word, naamlik
om rein en afgesonderd vir God te wees, en ons moet ons kinders daarvolgens opvoed deur
woord en daad.   

Aangeleerde  gedrag  is  ook bekend  as  genearsiepatrone  of  generasietrauma  (generational
patterns) en is wanneer kinders dieselfde gedragspatrone van hulle ouers in hulle volwasse
lewe openbaar. 

Daarom moet die mag van die ouerlike voorbeeld nooit onderskat word nie! Die geleentheid
wat  ouers  het  om die  karakter  en gedragspatrone  van hulle  kinders  te  vorm,  is  ‘n  groot
voorreg  maar  ook  ‘n  gewigtige  verantwoordelikheid.  Ouers  kan  van  ‘n  huis  ‘n  veilige
omgewing maak waar  kinders  God se standaard  en  vereiste  van normale  en aanvaarbare
gedragspatrone  sal  aanleer,  of  dit  ‘n  plek  maak waar  kinders  aan verwoestende invloede
onderwerp word en afwykende gedragspatrone aanleer. Die huis is die plek waar aangeleerde
gedrag (generasiepatrone)  in  kinders  se lewe gevorm word. Hierdie  generasiepatrone  kan
positief of negatief (generasie trauma) wees. 

It is true that children are like sponges and they continually seek outside of themselves to
develop their “normal”. Children are constantly learning and observing, they recreate what

they see and brain patterns are formed. Children start to build who they are based on the
environment they are recreating around them. Rebecca Frank2. 

Wanneer aan ouerlike beïnvloeding gedink word, dan is dit duidelik waarom sommige meen
dat hulle die slagoffers van bloedlynvloeke is. Wat dikwels as bloedlynvloeke beskou word,
is egter negatiewe aangeleerde gedrag, naamlik ouerlike beïnvloeding wat die kind aangeleer
het en wat in die kind se volwasse lewe afwykende gedragspatrone tot gevolg het.  

Juis weens die ontsettende belangrike rol wat ouers in die vorming van die karakter, asook in
mense verhoudinge,  morele  en sosiale  standaarde  van ‘n kind het,  het  God die  volgende
opdrag in Deut. 6:6-9 aan ouers, veral aan die vader, gegee: 
  

6 Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou verstand, wil en emosie wees. 7
Jy moet dit ywerig vir jou kinders leer en daaroor praat as jy in jou huis sit, as jy op pad
is, as jy gaan lê en as jy opstaan. 
8 Jy moet dit as ’n teken bind op jou hand en dit moet as ’n voorkopband tussen jou oë

wees. 
9 Jy moet dit op die kosyne van jou huis en op jou hekke skryf, 

2 Generational Trauma – Implications and Steps to Healing. 
https://www.courage2connect.com/generational  trauma  -  implications  -  and  -  steps  -  to  -  healing/      
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Vaders het die primêre taak van leierskap en geestelike verantwoordelikheid in gesinsverband
en moet die woorde van Torah feitlik 24 uur ‘n dag aan sy kinders leer, terwyl hyself as
voorbeeld nougeset daarvolgens moet lewe. Daarom het God aan Avraham gesê:  

Ek het ’n verbondsverhouding met hom sodat hy aan sy seuns en sy huis ná hom bevel
sal gee dat hulle die pad van יהוה moet hou om onpartydige opregtheid en reg te doen
sodat יהוה oor Avraham kan bring wat Hy oor hom gesê het.” Gen.18:19. 

Sha’ul skryf in Efes. 6:4 dat Vaders nie hulle kinders kwaad moet maak nie, maar maak hulle 
groot in die dissiplinêre tug en in die leringe van ons Meester, naamlik volgens alles in Torah,
soos in Yeshua vervolmaak is! 

In die Skrifte is daar ook voorbeelde van ouers wat hulle plig volgens Torah versuim het met
die hartseer gevolge daarvan. Een van die bekendste is Dawid, wat ‘n man na God se eie hart
was, maar wat nie sy vaderlike plig teenoor sy kinders nagekom het nie, want hy was té besig
met ander dinge om sy seuns te dissiplineer. Van een van sy verwaande seuns word gesê dat
sy pa hom nooit tot orde geroep het nie: “Sy vader het hom nooit te eniger tyd teëgegaan deur
te vra: “Waarom het jy so gemaak?” nie” (1Kon. 1:6). Dawid het die gevolge hiervan gedra
en die bittere berou van ‘n rebelse seun se vroeë dood ervaar toe Avshalom as ‘n vyand van
hom aan sy einde gekom het (2Sam. 18:33). 

Moeders het ook ‘n baie groot invloed op hulle kinders. Sha’ul het vir Timótheos gesê: “Ek
word herinner aan die opregte vertroue wat in jou is, wat eers in jou ouma Loïs en in jou
moeder Eunike was en wat ek oortuig is, ook in jou is” (2Tim. 1:5). 

Bogenoemde is bevestiging van die invloed van ouers op hulle kinders en dat dit dikwels eers
in hulle volwasse jare sigbaar word,  

Opsommend: Aangeleerde gedrag is dus die voorsetting van generasie patrone (generational
patterns) wat deur die sintuie van ‘n kind waargeneem word en dan deur die kind, veral in die
volwasse  jare,  voortgesit  word.  Dit  is  die  gedragspatrone  van  ouers  wat  aangeleer  en
nagevolg word. Dit is die fisiese werklikheid wat wel ‘n geestelike invloed op kinders kan hê.
Ouers moet bewus hiervan gemaak word en het ook die verantwoordelikheid om die siklus
van afwykenende gedrag van hulle eie voorouers te stop, want andersins sal dit onbewustelik
in die nageslag vootgaan!  

Is bloedlynvloeke Skriftuurlik 

Terug dan by die vraag of bloedlynvloeke, soos die leraars daarvan dit definieer, naamlik as
‘n oorerflike geestelike vloek wat aan die nageslag oorgedra kan word, Skriftuurlik is? 

Ons moet nie alles goedsmoeds glo wat aan ons verkondig word nie, ongeag hoe gewild die
leerstelling is of deur wie dit verkondig word. God het Sy woord, die Skrifte, aan ons gegee
en verwag dat ons daarvolgens moet leef, en om alle leerstellings wat aan ons verkondig
word, eers met die Skrifte te vergelyk. Slegs die Afgesonderde Skrifte is God se onfeilbare,
onveranderlike en absolute ware woord aan die mens. 

16 Elke geskrif wat deur die Gees geskryf is, is voordelig vir lering, vir korreksie,

vir rigting en vir ’n kursus in onpartydige opregtheid 
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17 sodat  die  man van God volmaak kan wees,  volmaak gemaak vir  elke  goeie
daad. 2Tim. 3:16-17 

Daarom moet ons die leerstelling van bloedlynvloeke met die Skrifte vergelyk. Soos reeds
genoem, word slegs enkele teksverse uit die Tanakh gebruik as sogenaamde bewys van die
leerstelling  van  bloedlynvloeke  aangesien  geen  teksvers  in  die  Apostoliese  Skrifte  dit
bevestig nie! 

Die belangrikste teksverse wat as bewys voorgehou word dat gelowiges die slagoffer van
bloedlynvloeke kan wees, is Exo. 20:4-6 wat soos volg lees: 

4 Jy mag vir jou geen afgod of enige verpersoonliking maak van wat bo in die hemele
is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. 5 Jy
mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want Ek, jou God, is ’n ,הוהי 
jaloerse Magtige God wat die oortredinge van die vaders besoek aan die seuns, aan die
derde en aan die vierde geslag van die wat My haat, 
6 maar omgee wys aan duisende, aan dié wat My lief het en My opdragte uitvoer. 

Is bloedlynvloeke hier ter sprake, naamlik die oortredinge van die vaders wat die kinders
geërf het en nou ook skuldig aan is, of verwys dit na die voortsetting van aangeleerde gedrag,
naamlik  die  voortsetting  van  die  sondes  (oortredinge)  van  die  vaders  deur  die  kinders
(nageslag) wat strafbaar is? Die vraag kan ook so gevra word: Is kinders dus skuldig aan die
sondes van hulle voorgeslagte? Die antwoord vind ons ondermeer in Eseg. 18:20. 

Die  persoon  wat  sondig  sal  sterf.  Die  seun  sal  nie  die  straf  dra  vir  die  vader  se
oortredinge nie en die vader sal ook nie die straf dra vir die seun se oortredinge nie; die
regverdigheid van die onpartydig opregte sal op homself wees en die boosheid van die
bose oortreder sal op homself wees. 

Verdere bevestiging is Deut. 24:16, naamlik: 

Vaders  mag  nie  vir  die  seuns  doodgemaak  word  en  seuns  mag  nie  vir  die  vaders
doodgemaak word nie; elkeen moet vir sy eie sonde doodgemaak word. 

So ook bevestig die profeet Yirmeyahu dit in Jer. 31:29-30: 

29 “In daardie dae sal hulle nie meer sê: ‘Die vaders het suur druiwe geëet en die

tande van die seuns het stomp geword,’ nie,  

30 maar elkeen sal vir sy eie oortredinge sterf; elke mens wat die suur druiwe eet,
sy tande sal stomp word. 

Eseg. 18:20, Deut. 24:16 en Jer. 31:29-39 stel dit baie duidelik dat die kinders nie die vader
se straf vir sonde sal dra nie en dat elkeen persoonlik verantwoordelik gehou sal word vir die
sondes wat gedoen word. Daar is geen teenstrydighede in die Skrifte nie, en daarom in die lig
van genoemde teksverse,  verwys Exo.  20:4-6 na die  voortsetting van die  sondes  van die
vaders deur die nageslag! Die nageslag sal slegs gestraf word vir hulle eie oortredinge en nie
vir die van die voorgeslagte nie! 
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Hoe moet Exo. 20:4-6 dan verklaar word? Let daarop dat hier geensins van ‘n vloek gepraat
word nie! God praat wel van misdade (oortredinge) en hierdie teksgedeelte handel spesifiek
oor afgodery!3 Daar word geensins hier gepraat van bloedlynvloeke nie.  

Wat God wel bedoel is dat waar ‘n persoon in sonde verval (nie in bloedlynvloeke verval
nie!)  daardie  persoon  se  kinders  gesien  het  hoe  die  ouers  deur  hulle  woorde  en  dade
spesifieke sonde gedoen het en dan daardie sonde by die ouers aanleer. Die kind op sy beurt
stel  weer  dieselfde  voorbeeld  aan  sy kinders  en  so begin  daar  ‘n patroon (siklus)  in  die
nageslagte vorm aanneem – ‘n generasiepatroon – waar die kinders leer om God te haat. En
onthou: Om God te haat is om Sy Torah te verwerp, want dié wat God lief het, sal Sy-יהוה 
gebooie gehoorsaam (Joh. 14:24; 1Joh. 2:4-6). 

Vir ouers is dit baie belangrik om te besef watter groot invloed hulle op hul kinders se gedrag 
kan uitoefen deur veral die voorbeeld wat gestel word. Daarom is dit belangrik dat ouers elke 
dag hulle kinders God se Torah moet leer, terwyl die ouers self volgens Torah leef. Dit is hoe 
kinders in die lewenswyse (weë) van God groot gemaak moet word.   

Opsommend: Exo.  20:4-6 het  dus te  doen met  aangeleerde  gedrag,  en nie  een of ander
geestelike  bloedlynvloek  wat  van  die  ouers  (voorouers)  aan  die  kind  oorgedra  word  nie.
Omdat  die  kinders  dan  die  gedrag  van  hulle  ouers  navolg  deur  God  te  haat,  naamlik
ongehoorsaamheid  aan  Torah,  word  elkeen  in  die  nageslagte  van  die  wat  God  haat,
aanspreeklik gehou vir hulle eie sonde. Elkeen is dus skuldig aan die sonde van afgodery en
al die nageslagte wat daarby betrokke is, dra dus die gevolge van hulle eie sonde. Hierdie
beginsel geld vir enige van die sondes, naamlik die dade van die menslike natuur wat in Gal.
5:19-21 gelys word as:  

19 ………. seksuele oortredings, onreinheid, wellustigheid,  
20 aanbidding van afgode, towery, vyandskap, tweedrag, jaloesie, woede, hardkoppig-

heid, misleiding, valse leringe,  
21 afguns, moord, dronkenskap, orgies en soortgelyke dinge en dat die wat hierdie dinge

doen, soos ek vroeër gesê het en nou weer sê, nie die Koninkryk van God sal erf

nie.” 

Dit wat Sha’ul hier noem is volgens Torah afwykende gedrag wat dikwels in huishoudings
plaasvind en wat kinders waarskynlik sal aanleer en in hul volwasse lewe mee sal voortgaan,
behalwe wanneer die generasiepatroon deur die kinders beëindig word.   

Die vraag is dus  

Hoe word die siklus van afwykende aangeleerde gedrag gestop? Omrede dit volgens definisie
nie ‘n vloek is nie, is die oplossing vir die probleem nie om die sogenaamde vloeke wat
kwansuis aan die nageslagte oorgedra is te verbreek of te bind nie. Nee, die oplossing is: 

Eerstens  deur  wedegeboorte  wat  opgevolg  moet  word  deur  gehoorsaamheid  aan  God  se
Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is. Hierdie is die leefwyse van afgesonderdheid 

3 Afgodery is om afbreek te doen aan die Karakter en Outoriteit van God soos dit in die Tien Woorde-יהוה 
(gebooie) opgesom word. Dit is nie net die verering  van afgodsbeelde of aardse besittings en genietinge nie,
maar  veral  om die  ware  kennis  van  die  Karakter  en  Outoriteit  van te יהוה   verruil  vir  mensgeformuleerde
leerstellings. ‘n Goeie voorbeeld is die minagting van die Shabbatgebod en sodoende word ‘n afgod geskep wat
aanbid word.  
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(heiligmaking),  naamlik  die  proses  om afwykende  aangeleerde  gedrag  te  “ontleer”  en  te
vervang met aanvaarde gedragspatrone volgens Torah en wat gepaard sal gaan met die vrug
van die Gees, soos Sha’ul dit in Gal. 5:22-24 beskryf:  

22 Die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, sagte omgee, goedheid, vertroue,  
23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is geen wet in plek nie,  

24 maar dié wat aan dié Gesalfde Een behoort, het die menslike natuur met al sy passies en
begeertes gekruisig. 

Tweedens  deur  vertroue  in  die  volkome  verlossing  deur  die  bloed  van  Yeshua  en  die
toepassing daarvan in daaglikse geloofswandel. Hierdie verlossing is ‘n oorvloedige lewe vry
van enige bindinge en emosionele wonde! 

Laastens moet ouers hulle kinders deeglik in Torah onderrig, naamlik om God waarlik lief te
hê (Deut. 6:6-7), terwyl hulle self die voorbeeld stel van Torahgehoorsaamheid. Op hierdie
wyse sal die siklus van die oortredings (ongeregtighede) van die vaders gestop (verbreek)
word en sal die nageslag יהוה-God se liefdevolle omgee in hulle lewens ervaar!  

So  word  die  bose  kringloop  van  die  sondes  en  afwykende  gedragspatrone  van  die
voorgeslagte verbreek (gestaak). Torah is die waarheid en gehoorsaamheid deur die doen van
hierdie waarheid sal elkeen vry maak van enige aangeleerde negatiewe gedrag (Joh. 8:32 en
17:17) en sal genesing wees van gees, siel en liggaam deur vertroue in die verlossing deur die
bloed van Yeshua. 

Vryheid van keuse 

Ons almal het ‘n vrye wil wat deur God eerbiedig sal word. Daarom moet ons die regte keuse
maak en Torah leer ons wat hierdie keuse moet wees, naamlik om lewe te kies soos ons in
Deut. 30:15-20 lees.  

15 Let op, ek het jou vandag die lewe en voorspoed en die dood en moeilikheid,
voorgehou;  

16 deurdat ek jou vandag beveel om הוהי, jou God, lief te hê, in Sy paaie te loop,
Sy opdragte, reëls en wette te doen sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en הוהי, jou
God, jou mag seën in die land waarheen jy gaan om dit te besi  
17 maar as jou verstand, wil en emosie wegdraai en jy nie wil gehoorsaam nie,
maar weggetrek word en ander gode aanbid en hulle dien,  
18 dan verkondig ek vandag aan julle dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal nie jul
dae verleng in die land waarheen jul oor die Yarden trek, om dit te besit nie. 19 Ek roep
die hemel en die aarde vandag as getuies teen julle; dat ek lewe en dood voor julle
geplaas het,  die seën en die vloek. Kies dus die lewe sodat jy kan lewe, jy en jou
nageslag,  

20 deur הוהי, jou God, lief te hê, deur Sy stem te gehoorsaam en aan Hom vas te hou,
want dit is jou lewe en die lengte van jou dae sodat jy kan woon in die land wat הוהי aan
jou vaders Avraham, Yitz’gak en Ya’akov met ’n eed beloof het om dit aan hulle te
gee. 
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Vertroue in Yeshua as ons Verlossing en deur gehoorsaamheid aan Torah is om lewe en
voorspoed te kies. Dan sal ons God se Koninkryk onder Koningskap van Yeshua in besit
neem. 

Ongeag ouers se invloed het kinders ook die keuse tussen lewe (die seën) en dood (die vloek).
Kayin  en  Hevel  dien  as  voorbeeld:  Altwee  broers  het  uit  dieselfde  gesin  gekom en  het
dieselfde agtergrond gehad. Kayin het egter gekies om ongehoorsaam te wees, maar Hevel
het gekies om gehoorsaam te wees! Dus speel ons wil ‘n groter rol in die keuses wat ons
maak as die omstandighede en agtergrond wat ons kinderjare beïnvloed het.  

Dit kan dus gebeur dat ‘n kind se hele familie en sy bloedlyn goddeloos is, maar die kind self
is  nie  goddeloos  nie,  omrede  hy  gekies  het  om  Torahgehoorsaam  te  wees.  Die
teenoorgestelde is ook waar, naamlik dat ‘n kind uit ‘n Torahgehoorsame familie kom, maar
goddeloos word, omdat hy kies om te wees wat hy wil wees. Dit is die gawe van vrye wil en
daarom sal God elke mens vir sy keuses verantwoordelik hou. 

Daarom  kan  ons  nie  ons  verlede,  veral  nie  ons  kinderjare,  as  verskoning  of  rede  vir
afwykende gedragspatrone weens sogenaamde bloedlynvloeke gebruik nie.  

Ten slotte  

Die Skrifte leer ook nie dat ons die werke van die vlees moet bestraf nie, maar ons word
aangesê om deur die Gees te wandel en die werke van die vlees af te lê.  

24 maar dié wat aan Die Gesalfde Een behoort, het die menslike natuur met al sy passies en
begeertes gekruisig. 

25 Ons moet daarom in die Gees leef en aan die Gees oorgee. Gal. 5:24-25. 

13 Laat  ons  op die  regte  manier  leef,  soos  mense  in  die  dag,  nie  in  partytjies,
dronkenskap, seksuele immoraliteit, bakleiery en jaloesie nie,  
14 maar trek ons Meester, Yeshua, dié Gesalfde Een, aan en moenie konsentreer op
die begeertes van die vlees nie. Rom. 13:13-14. 

Nêrens in die Afgesonderde Skrifte word ons geleer van bloedlynvloeke wat ons van ons
voorvaders  af  geërf  het,  en  om dit  te  bestraf  (te  verbreek,  te  “bind”)  nie.  Dit  is  dus  ‘n
valsleerstelling wat deur  die Christendom ingebring is.  Daarom is dit  nie  vreemd dat die
leerstelling van bloedlynvloeke in die okkult voorkom nie. Die Skrifte spreek altyd die mens
aan en beveel hom persoonlik om sy boosheid te laat staan. 

1 Gooi daarom alle boosheid, alle misleiding, bevooroordeeldheid, afguns en alle
kwaadpratery af.  
2 Verlang sterk, soos babas wat nog drink, na die suiwer en geestelike melk van
die boodskap, waardeur julle sterk kan groei vir die lewe. 1Pet. 2:1-2 

Die enigste oorerflike “bloedlynvloek” is die van Adam, naamlik die sonde-aard wat elke
mens van Adam geërf het! Maar vertroue in die verlossing deur die bloed van Yeshua word
hierdie “bloedlynvloek” verbreek en kan ons in oorwinning oor sonde en enige negatiewe
aangeleerde gedrag en emosionle verwonding leef. 

Yeshua het die prys vir ons sonde betaal, en daarom moet ons vra: Hoe kan ons dan steeds
bloedlynvloeke  hê  waarvoor  ons  gestraf  sal  word?  Indien  ons  glo  dat  bloedlynvloeke  ‘n
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werklikhied is, dan ontken ons die totale verlossing deur die krag van die bloed van Yeshua!
God straf ons nie vir die sondes van ons voorvaders nie! Nee, Hy straf ons net indien ons-יהוה
die sondes van die voorvaders herhaal!!  

En baie belangrik! Wanneer ons wedergebore is, is ons ‘n nuwe skepping! Daarom het Sha’ul
geskryf: 

3 Of weet julle nie dat díe van ons wat in dié Gesalfde Een, Yeshua, gedoop is, in
Sy dood gedoop is nie?  
4 Ons is  saam met Hom begrawe in die doop tot die dood sodat net soos dié
Gesalfde  Een  uit  die  dood  uit  opgestaan  het  deur  die  Gemanifesteerde
Teenwoordigheid van Sy 
Vader, ons ook net so in ’n nuwe lewe kan leef,  
5 want as ons een geword het met Hom deur dieselfde dood as Hy, sal ons ook
een wees met Hom in dieselfde opstanding as Hy.  

6 Ons weet dat ons ou mens saam met Hom gekruisig is sodat die liggaam van

sonde vernietig sou word sodat ons nie langer ’n slaaf van die sonde sal wees nie,   7

want hy wat dood is, het homself van die sonde bevry. Rom. 6:3-7. 

Alles wat daarom in eenheid met dié Gesalfde Een is, is ’n nuwe skepping, die ou orde
het daarmee verbygegaan. 2Kor. 5:17. 

Deur die onverdiende guns van Vader in Yeshua het ons ‘n nuwe lewe en is ons ‘n nuwe
skepping wat deur vertroue en gehoorsaamheid voortdurend gevorm word om gelykvormig
aan Yeshua te word – volkome genesing van gees, siel (verstand, wil en emosie) en liggaam! 

-o-o-o-o-o-o- 

Ontvang יהוה se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11). 

 
Shalom!  
Johan. 
 
Epos: kontak@nuwelied.info  
Webwerf: http://www.nuwelied.info        
 

Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam

van Nuwe Lied Bediening versprei nie. 
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 Nuwe Lied Bediening 
 Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofprysing tot ons God sodat baie dit sal

sien en respekvol vrees en op Yahuah vertrou. Ps.40:3. 

 

Die Rol van Bloed in God se Raadsplan 

Deel 5: Epigenitika  

Hersiening 

Die slotsom van alles wat ons in Deel 1 tot 3 bespreek het, is dat ons te veel aandag gee,
asook te veel tyd en energie spandeer aan die hakskeenbyter (Satan; die teëstander) en te min
aandag aan die betekenis en die uitleef van die verlossing deur die Een wat die hakskeenbyter
se kop vermorsel het, naamlik Yeshua, dié Gesalfde Een (Gen. 3:15)! Ons moet deur vertroue
en  gehoorsaamheid  aan se יהוה   Torah,  soos  dit  in  Yeshua  vervolmaak  is,  leef  in  die
oorwinning  en  oorvloedige  lewe  wat  deur  die  krag  van  die  bloed  van  Yeshua  vir  ons
bewerkstellig is! Jou verlede het geen houvas op jou nie! Jou toekoms hou die belofte en
versekering in van genesing en herstel van gees, siel en liggaam! ‘n Algehele vryheid van
enige bindinge en emosionele wonde! Ons het niks meer nodig nie as om met dankbaarheid te
aanvaar en in vertroue te doen wat God deur Sy onverdiende guns in Yeshua vir ons-יהוה 
reeds gedoen het! 

In Deel 4 is bloedlynvloeke bespreek wat volgens die voorstanders van hierdie lering met die
bonatuurlike te doen het en wat gedefinieer word as ‘n oorerflike geestelike “binding wat
fisies of psigies,  of as kombinasie  van beide,  in  ‘n persoon se lewe sal manifesteer.  Die
teksverse  soos  ondermeer  Ex.  20:  en  34:7  verwys  egter  na  aangeleerde  gedrag,  naamlik
ouerlike  beïnvloeding  wat  die  kind  aangeleer  het  en  wat  in  die  kind  se  volwasse  lewe
afwykende gedragspatrone tot gevolg het, en nie na bloedlynvloeke nie!   

Nêrens in die Afgesonderde Skrifte word ons geleer van bloedlynvloeke wat ons van ons
voorvaders  af  geërf  het  en  om dit  te  bestraf  (te  verbreek,  te  “bind”)  nie.  Dit  is  dus  ‘n
valsleerstelling wat deur die Christendom ingebring is. Yeshua het die prys vir ons sonde
betaal! Hoe kan ons dan steeds bloedlynvloeke hê waarvoor ons gestraf sal word of wat ons
sal  bind? Indien ons glo dat  bloedlynvloeke ‘n werklikhied  is,  dan ontken ons  die  totale
verlossing deur die krag van die bloed van Yeshua! יהוה-God straf ons nie vir die sondes van
ons voorvaders nie! Nee, Hy straf ons net indien ons die sondes van die voorvaders herhaal
deur daarmee voort te gaan!!  

Die enigste oorerflike “bloedlynvloek” is die van Adam, naamlik die sonde-aard wat elke
mens  van Adam geërf  het!  Maar  deur  vertroue  in  die  verlossing  deur  die  bloed van
Yeshua word hierdie “bloedlynvloek” verbreek en kan ons in oorwinning oor sonde en
enige negatiewe aangeleerde gedrag en emosionle verwonding leef. 
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Doel met Deel 5 

Epigenetika is die verandering in genetiese inligting wat lewenskwaliteit en gedragspatrone
kan beïnvloed en wat oorerflik kan wees. Daarom is die doel met Deel 5 om die invloed te
bespreek  wat  die  omgewing,  lewenstyl,  trauma,  ens,  op  die  mens  se  gene  (oorerflike
eienskappe)  het  en  wat  lewenskwaliteit  en  gedragspatrone  kan beïnvloed.  Maar  is  dit  ‘n
bloedlynvloek volgens  die  definisie  soos  in  Deel  4  bespreek was,  naamlik  ‘n oorgeërfde
geestelike ingreep wat fisies of psigies, of as kombinasie van beide, in ‘n persoon se lewe sal
manifesteer  en  waarvan  ‘n  persoon  bevry  moet  word?!  Anders  gestel:  Is  oorerflike
eienskappe  wat  lewenskwaliteit  en  gedragspatrone  negatief  beïnvloed  bloedlynvloeke
(generasievloeke)? 

Tweedens is die doel om bewys te lewer dat dit wat as bloedlynvloeke beskou word dikwels
niks anders is as genetiese oorerwing nie! Maar die vraag is of dit wel die sondes van die
vaders is waarvan die kinders die gevolge moet dra? 

Wat is genetika? 

Vir die doel van hierdie bespreking moet sekere terminologie en begrippe eers verduidelik
word, en die eerste vraag is: Wat is genetika? 

Die mens se liggaam bestaan uit verskillende weefsels (organe), byvoorbeeld spier-, hart-,
lewer-, nierweefsel, ens). Bloed is vloeibare weefsel soos voorheen bespreek is. Alle weefsels
(organe)  se  selle  is  verskillend  (uniek)  ten  opsigte  van hoe  dit  lyk  en  funksioneer.  Elke
liggaamsel  bevat  ‘n  kern  waarin  identiese  genetiese  inligting  gestoor  word  vir  al  die
fisiologiese en biologiese prosesse om lewe te onderhou. 

Grafiese voorbeelde van verskillende
weefselselle  

(Kintalk, UCSF) 
 

  

Genetika is dus die studie van die gene, naamlik die draers van oorerflike eienskappe – wat
hulle is,  wat hulle doen, en hoe hulle funksioneer.  ‘n Geen, of groepie van gene, dra die
inligting vir 'n spesifieke oorerflike eienskap, asook die inligting vir die funksionering van die
verskillende weefsels (organe).  Daarom is gene die draers van al die oorerflike eienskappe
van die mens, asook van alle inligting vir die instandhouding van lewe.  

Gene  bestaan  uit  DNS  (deoksieribonuklieïensuur  /  “DNA –  deoxyribonucleic  acid”) wat
verdeel word in afsonderlike dele wat chromosome genoem word. Die DNS kom in die vorm
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van  ‘n  opgekrulde  dubbel  heliks  voor  binne  ‘n  chromosoom.  Die  volgende  grafiese
voorstelling gee meer duidelikheid. 

 

Die mens het 23 pare (46) chromosome bekend as die genoom1. Alle liggaamselle van die
mens bevat 23 pare chromosome wat in die kern van die sel gevind word. 

Elke mens se genoom is ‘n unieke kombinasie van gene, naamlik van die volgorde van die
DNS, en daarom is nie twee mense identies nie, behalwe ‘n identiese tweeling of meerlinge.   

Die gene kom in ‘n bepaalde volgorde, asook op ‘n bepaalde plek op die DNS voor en word
op so ’n wyse aan mekaar verbind dat die volgorde inligting bevat. Hierdie inligting bepaal: 

 Die fisiese eienskappe, naamlik die oorerflike eienskappe (fenotipiese eienskappe), naamlik
die waarneembare eienskappe soos geslag, haar-, vel- en oogkleur, liggaamsbou, ens.) van die
mens.  

 Gene reguleer ook die funksionele eienskappe van die selle van elke orgaan en al die biljoene
selle gesamentlik onderhou al die noodsaaklike fisiologiese prosesse van lewe. 

Gene is dus verantwoordelik vir al die oorerflike fenotipiese eienskappe van die mens, asook
verantwoordelik vir al die fisiologiese en biologiese funksies van groei, onderhoud van lewe
en voortplanting. 

Epigenetika 

Die afgelope sowat tien jaar het navorsing gevind dat ons genetiese, naamlik ons oorerflike
inligting nie “in sement gegiet is nie”, maar dat dit deur verskeie faktore verandering kan
ondergaan,  tot  voordeel  of  tot  nadeel  van  die  mens  se  lewenskwaliteit  (gesondheid)  en
gedragspatrone. 

Ons is almal gebore met die gene wat ons van ons ouers ontvang het, maar hoe ons gene
funksioneer, naamlik hoe gene ‘gelees’ word om te funksioneer volgens die doel waarvoor
die  geen  (gene)  daar  is,  kry  toenemende  aandag  in  die  ontluikende  wetenskap  van
epigenetika.  

Die term epigenetika is saamgestel uit die Griekse  ἐπί, epí, ‘bo’ en genetika. Dus beteken
epigentika  ‘bo(-op)  die  geen’.  Terwyl genetika  die  studie  van gene  is,  is  epigenetika  die
studie van die ‘aanvullende laag’ van inligting ‘bo-op’ die gene wat bepaal hoe hierdie gene

1 Die  getal  chomosome wissel  tussen  spesies,  naamlik  tussen  ‘n  groep  lewende  organismes  wat  'n  aantal
kenmerke deel en onderling kan voortplant en wat ‘n onderafdeling van ‘n genus is. Die mens behoort aan die
genus Homo en spesie sapiens – Homo sapiens). Slegs spesies met dieselfde aantal chromosome kan voortplant.
Dit is God se ‘voorsorgmaatreël’ om spesies suiwer te hou! 
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van die chromosoom deur 'n sel gebruik of nie gebruik sal word nie, naamlik die beheer van
die ‘aan- en afskakeling’ van die normale funksionering van gene. 

Hierdie  ‘aanvullende  laag’  is  chemiese  verbindings  (‘merkers’)  wat  bo-op  chromosome
voorkom en dus die funksionering van gene beheer. Epigenetika is dus die studie van die
biologiese prosesse hoe die uitdrukking (die ‘lees’) van gene beheer word. 

Opsommend:  ‘n  Eenvoudige  definisie  van  epigenetika  is  die  studie  van  die  biologiese
meganismes wat gene ‘aanskakel’ en ‘afskakel’. Epigene bepaal dus hoe die weefselselle die
genetiese inligting gaan ‘lees’ en dus hoe dit deur die sel gebruik gaan word. 

Gene word op twee wyses beheer, naamlik: 

 Op die  natuurlike  wyse (nature)  volgens  die  funksionele  aard  van die  geen,  naamlik  die
kontrole oor hoe selle sal vermeerder en “spesialiseer” om die verskillende weefsels (organe)
te vorm gedurende die ontwikkeling van die fetus, asook vir die voortdurende instandhouding
van alle fisiologiese en biologiese prosesse van lewe. 

 
 Deur  omgewingsfaktore  vanaf  geboorte  tot  volwassenheid,  soos  versorging,  voeding,

opvoeding (nurture), maar veral lewenstyl as volwassene soos dieet, oefening, verslawings,
trauma, ens. – alles dinge wat die aan- en afskakel van gene beïnvloed en dus bepaal hoe die
genetiese inligting in die sel ‘gelees’ gaan word en of die geen normaal of abnormaal gaan
funksioneer. Hierdie is die relatiewe jong wetenskap van epigenetika wat bewys lewer dat ‘n
persoon se lewenskwaliteit en gedragspatrone ‘n dinamiese interaksie is tussen gene en die
omgewing! 

 

Grafiese voorstelling van die funksionering van epigene  

 

Dit is egter belangrik om onderskeid te maak tussen die werking van epigene en genetiese
mutasies. ‘n Mutasie is ‘n permanente verandering in die genetiese inligting van 'n sel of
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organisme, naamlik ‘n verandering van die DNS en dus van die genoom en selfs van die
fenotipe.  Die  verandering  kan  na  die  nageslag  oorgedra  word  en  kan  dus  'n  blywende
verandering  in  die  organisme bewerkstellig  wat  voordelig  of  nadelig  kan  wees.  Soms  is
mutasies spontaan,  maar verskeie faktore,  soos blootstelling aan sekere chemikalië,  swaar
metale en bestraling, kan ook die oorsaak wees. 

Epigenetiese veranderinge is nie die verandering van gene, naamlik van die DNS en van die
genoom nie, maar is die verandering van die epigene, naamlik van die wyse hoe gene gelees
word, naamlik hoe die geen funksioneer. Hierdie veranderinge kan egter ook na die nageslag
oorgedra word! 

Die  volgende  voorbeeld  van  epigenetiese  verandering  kan  gebruik  word:  ‘n  Identiese
tweeling, A en B, se genetiese en epigenetiese inligting (genetiese ‘voetspoor’) is by geboorte
presies dieselfde. Maar dit kan gebeur dat byvoorbeeld op 50 jarige ouderdom is A fiks en
gesond,  terwyl  B  ernstige  gesondheidsprobleme  ondervind.  Die  mees  waarskynlike  rede
hiervoor kan toegeskryf word aan ‘n verskil in die lewenstyl van A en B in hulle volwasse
jare! Die funksionering van die epigenetiese inligting van die tweeling het dus met tyd weens
verskille in lewenstyl verander en is nie meer identies nie en het bygedra tot die swakker
gesondheid (lewenskawaliteit)  van B. Indien B ook verslawende gewoontes aangeleer het,
wat as afwykende gedragspatrone manifesteer, sal dit tesame met B se swakker gesondheid
deel word van die totale genetiese inligting wat aan B se nageslag oorgedra kan word. Die
moontlikheid bestaan dus dat B se nageslag ook dieselfde, of verwante, gesondheidsprobleme
mettertyd kan ondervind en ‘n neiging tot dieselfde afwykende gedragspatrone kan openbaar!

Die nageslag kan slegs die geneigdheid tot afwykende gedraspatrone, soos alkohol-, dwelm-
en  pornografieverslawing  van  die  ouers  erf  en  die  omgewing  bepaal  meestal  of  die
gedragspatroon van die ouers voortgesit sal word! Daar is ‘n wisselwerking tussen oorerflike
gedragspatrone  en  die  omgewing.  Die  sneller  is  meestal  die  omgewing,  byvoorbeeld
spanning, verwerping, fisiese of seksuele misbruik, ens. Navorsing dui daarop dat soveel as
50% van die risiko dat ‘n persoon verslaaf kan raak aan nikotien, alkohol, dwelms en ander
verslawings is geneties!   

Daarom is kenners dit eens dat jou liggaam is nie jou ‘eiendom’ om daarmee te maak wat jy
wil nie, want jou lewenstyl sal jou nageslag geneties beïnvloed! Jou liggaam behoort dus aan
jou nageslag! 

Navorsing het ondermeer ook gevind dat: 

 Seksuele misbruik as kind kan “letsels” op die DNS laat wat die funksionele eienskappe van
gene kan beïnvloed en wat waarskynlik in die toekoms as bewys in hofsake gebruik sal word.

 Enige  traumatiese  ervaring  as  kind  kan  emosionele  letsels  laat,  maar  ook  ‘n  genetiese
verandering in (‘n verkorting van) die telomere op die punte van chromosome wat verbind
word met sekere gesondheidsprobleme soos diabetes, dimensia en kroniese moegheid. 

 Spanning in kinderjare kan genetiese verandering tot gevolg hê wat veroorsaak dat hulle as
volwassenes  hoër  vlakke  van  spanningshormone,  soos  kortisol  en  adrenalien,  afskei  en
gevolglik  groter  geneigdheid  het  tot  sekere  gesondheidsprobleme,  soos  hartvatsiektes  en
hipertensie (hoë bloeddruk), asook afwykende gedragspatrone.  
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In die lig van alles wat tot nou bespreek is, is dit duidelik dat die voorkoms van spesifieke
siektes wat in ‘n familie van geslag tot geslag voorkom, sogenaamde ‘familiekwale’, asook
afwykende gedragspatrone oorerflik kan wees.  Dit beteken dat in die voorgeslagte het daar 
‘n  genetiese  verandering  van  een  of  meer  gene  plaasgevind  hetsy  weens  ‘n  mutasie  of
epigenetiese verandering van die wyse wat ‘n geen, of gene, funksioneer (‘gelees’ word). In
sulke gevalle het die persoon nie bevryding nodig nie, maar wel genesing! 

Die oorsaak van hierdie genetiese verandering is nie noodwendig weens sonde, naamlik die
oortreding van Torah (1Joh. 3:4) van een of meer van die voorgeslagte nie. Soos bespreek
kan daar ‘n verskeidenheid van redes wees waaroor die voorgeslagte nie noodwendig beheer
gehad het nie! Selfs in gevalle waar dit weens sonde is, is die vraag of dit ‘n bloedlynvloek is
volgens die definisie en lering van die voorstanders van bloedlynvloeke? Die antwoord is
‘nee’,  want  soos  reeds  genoem,  moet  so ‘n persoon nie  bevry word van die  sondes  van
voorouers of van demoniese magte nie, maar het wel genesing nodig! 

Genesing van epigenetiese veranderinge 

Die goeie nuus is dat epigenetiese veranderinge omkeerbaar is! Die feit dat jou ouers of jou
voorouers ‘n ongesonde lewenstyl gevolg het, en met die gevolge daarvan geleef het en jy dit
ge-erf het, beteken nie dat jy niks daaraan kan doen nie! Nee, deur ‘n gesonde lewenstyl te
volg  soos  in  Torah  uiteengesit  word,  veral  die  voedselvoorskrifte  en  sedelike  wette,  kan
elkeen se gene ‘herprogrameer’ word om te funksioneer volgens die doel waarvoor dit daar
is. En met tyd sal dit ‘n verbetering in lewenskawaliteit tot gevolg hê. Gehoorsaamheid aan
Torah sal elkeen ook bevry en ‘genees’ van afwykende gedragspatrone. 

Elke mens se lewenskwaliteit is derhalwe grootliks in sy of haar eie hande. 

Opsommend    

Epigenetika toon dat ons lewenstyl die funksionering van ons gene beïnvloed. Dit beteken dat 
alhoewel ons 'n oorerflike of genetiese geneigdheid vir 'n sekere siekte kan hê, dit moontlik is 
om die siekte te “genees” deur ons lewenstyl. 

Die normale funksionering van ‘n geen word grootliks bepaal deur lewenstyl, dieet en ander
omgewingsfaktore.  Wat ons eet,  aanvullings  en lewenstyl beïnvloed nie net  die genetiese
uitdrukking (funksionering) van gene nie, maar beïnvloed die eienskappe, naamlik dit wat ons
aan die nageslag oordra deur ons gene! Jou liggaam behoort nie aan jou nie, maar aan jou
nageslag!! 

Ten slotte 

Ek vertrou dat in Deel 5 het ek basiese inligting oor epigenetika op ‘n verstaanbare wyse
verduidelik. Die inligting hier is egter slegs die oortjies van die seekoei! Soos ek aan die
begin gesê het, is die doel hiermee om die besef tuis te bring dat die gebruik van die term en
lering van bloedlynvloeke met groot versigtigheid toegepas moet word. Dit wat in Deel 4 en 5
bespreek is, bewys dat dit wat as bloedlynvloeke deur die leraars daarvan verkondig word, is
meestal:  

 Aangeleerde gedrag wat “ontleer” kan word deur gehoorsaamheid aan Torah soos in Yeshua
vervolmaak is en (of)  
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 Geneties  aan  die  nageslag  oorgedra  en  wat  meesal  genees  kan  word  deur  ‘n  gesonde

lewenstyl te volg, veral volgens die voedselvoorskrifte en sedelike wette van Torah! Verder is
daar ook ‘n oorvloed van inligting beskikbaar oor ‘n gesonde lewenstyl! 

Onthou:  Ons  liggaam is  die  tempel  van  God (1Kor.  3:16;  2Kor.  6:16)  en  ons  elkeen  is
verantwoordelik om sy of haar “tempel” volgens God se voorskrifte te versorg en instand te
hou! 

Alles  wat  as  bloedlynvloeke  beskou  word  is  dus  nie  noodwendig  die  werking  van  die
teëstander en sy bose magte (‘n vloek) wat ‘n gelowige “bind” en waarvan bevry moet word
nie. Soos die gesegde lui: Moenie die duiwel agter elke bos gaan soek nie! 

Bronne vir verdere selfstudie 

1. https://www.whatisepigenetics.com/what  -  is  -  epigenetics/     A Super Brief and Basic Explanation of 
Epigenetics for Total Beginners. 

2. https://comeandreason.com/index.php/en/blogs  -  main/253  -  addictions  -  does  -  conversion  -  heal  -  the  brain     
Addictions - Does Conversion Heal the Brain?  

3. https://www.yourgenome.org/facts/what  -  is  -  a  -  telomere     What is a telomere? 
4. https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/genetics  -  epigenetics  -  addiction  .   Genetics and 

Epigenetics of Addiction. 
5. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ejpt.v7.31593  .   Investigating epigenetic consequences of

early-life adversity: some methodological considerations 
6. https://www.telegraph.co.uk/science/2018/10/02/child  -  sex  -  abuse  -  may  -  leave  -  molecular  -  scars  -  

dna  could  -  used  -  evidence/     Child sex abuse may leave 'molecular scars' on DNA which could be used as 
evidence in court, new study finds. 

7. https://www.youtube.com/watch?v=ReCvreRPdeY     The epidemic of chronic disease and understanding
epigenetics | Kent Thornburg. 

8. https://www.youtube.com/watch?v=JTBg6hqeuTg      Epigenetics and the influence of our genes | 
Courtney Griffins. 

9. https://www.youtube.com/watch?v=Udlz7CMLuLQ     Epigenetic transformation -- you are what your 
grandparents ate: Pamela Peeke. 

-o-o-o-o-o-o- 

Ontvang יהוה se Woord met welwillendheid, maar ondersoek self die Skrifte of hierdie dinge
die waarheid is (Hand. 17:11). 

 
Shalom!  
Johan. 
 
Epos: kontak@nuwelied.info  
Webwerf: http://www.nuwelied.info        
 

Kopieë mag gemaak en gratis versprei word, maar mag nie verkoop word nie. Geen
veranderinge mag aan die oorspronklike teks aangebring word en dit dan onder die naam

van Nuwe Lied Bediening versprei nie. 
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