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ERKENNING 

 

Ik wil volledige erkenning geven aan: 

Steve Olumuyiwa  

West-Afrika Regionale coördinator  

Intercessors for Africa 

Zijn boek ‘Understanding and Dealing with the Heavens’ heeft mij zoveel waarheid laten zien en ik 

besefte dat de Kerk Gods tijden en seizoenen niet heeft begrepen. 

 Ik werk met de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Afrika - de Khoi-volkeren en realiseerde me dat ze 

deze informatie nodig hebben om met de oude altaren die nog steeds in Zuid-Afrika staan, om te 

gaan en met name in de Kaapse regio's waar ik woon. 

Ik begon mijn onderzoek toe te voegen aan wat Steve in zijn boek schreef, zoals de Heer me leidde. 

Nadat ik het allemaal samengevoegd had, nam ik contact op met Steve en vroeg om zijn zegen om 

deze handleiding met het toegevoegde onderzoek vrij te geven en te proberen de meer 

gecompliceerde terminologie uit te leggen met behulp van veel afbeeldingen. 

Ik heb zoveel geleerd van het Africa House of Prayer en ik heb grote waardering voor het werk dat ze 

in Afrika doen. 

Heel erg bedankt dat jullie je wijsheid en onderscheidingsvermogen willen delen, met zoveel mensen 

op het continent! 

Steve's boek is bij hem verkrijgbaar: 

Engt. Steve Olumuyiwa  

E-mail: [steve@stremco.com]  

Website Intercessors for Africa: www.intercessor.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intercessor.net/
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INHOUD: 

 

 SECTIE A: EEN HEBREEUWS BEGRIP VAN HET FEEST VAN DE NIEUWE MAAN 

(DE MOADIM – AFGESPROKEN TIJD VAN ROSH HODESH) 

 Oproep aan de leiders (vaders) en het hele gezin van God, om Hem te aanbidden             8 
 Hoe vierden de Israëlieten de nieuwe maan (Rosh Hodesh)?                                                 10 

 Jozua gaat oorlog voeren                                                                                                               14 

 God veracht een vals hart                                                                                                              17 

 De profetische betekenis van Rosh Hodesh (Nieuwe Maan                                                    18 

   

SECTIE B: DE OORLOGVOERING VAN DE GELOVIGE IN DE HEMELEN 

 INLEIDING            21 

 DEEL 1: DE BEGINSELEN VAN DE HEMELEN       23  

 DEEL 2: DE MENS HEEFT HET MANDAAT OM DE HEMELEN TE BEHEREN   27 

 • God verbiedt de aanbidding van de zon, de maan en de sterren 

 • De zon, de maan en zegeningen  

• De zon zal niet ondergaan noch de maan zichzelf terugtrekken  

• God heeft de leiding !! 

 DEEL 3: AFGODERIJ IN DE HEMEL         33 

 DEEL 4: WAT IS PROFETISCH BIDDEN?        35 

 • Gebod van de Heer op de dagen van de nieuwe maan - speciale aanbidding en blazen van 

trompetten  

• Hoe bidden we? 
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GEWESTEN           57 

 

GEBEDSSTRATEGIEËN          64 
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SECTIE A: EEN HEBREEUWS BEGRIP VAN HET FEEST VAN DE NIEUWE MAAN 

(DE MOADIM – AFGESPROKEN TIJD VAN ROSH HODESH) 

   • Wil God echt dat we een maandelijkse afspraak met Hem houden op nieuwe maan?  

   • Waarom zouden we het doen?   

   • Hoe vieren we het?  

   • Wat is de fysieke en spirituele 

betekenis van deze timing? 

 

We weten dat God op de eerste dag het licht "schiep" - het Licht van de Messias, het Woord 

van Yeshua. 

 Johannes 1: 1 “IN den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 

God.” 

God maakt dan de rest van de schepping. We aanbidden niet dat wat God heeft gemaakt,   

d.w.z. zon, maan, sterren, maar we aanbidden de Schepper. 

Het is precies in deze 'tijd' van de eerste zeven dagen van de schepping dat we dit vers 

tegenkomen, dat de 'lichten' in het uitspansel beschrijft die dag en nacht scheiden van 

elkaar. 

Genesis 1:14 “En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te 

maken tussen de dag en de nacht en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als 

van dagen en jaren” 

 Laat er lichten in het firmament van de hemel zijn om de dag (de warme uren) te scheiden 

van de nacht en laat ze zijn voor: 

 • 1) Tekenen (een draai van het licht af) - Hebreeuws 226 - "oth" - een zichtbaar signaal, een 

vlag, een baken, monument, een teken en 

 • 2) Vaste tijden - Hebreeuws 4150 "moêd" - een afspraak, een vaste tijd of festival waar we 

samenkomen voor een doel 

 • 3) Dagen en jaren (een omloop in de tijd). 

 God vertelt ons dat de zon en de maan vlaggen zijn die elke dag naar ons wapperen, Zijn 

toewijding verklaren en ons roepen om Hem regelmatig te ontmoeten zodat we gezegend 

kunnen worden. 
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We kunnen God op elk moment van de dag of nacht ontmoeten. 

Deze tijd (nieuwe maan) is net zoals de andere Afgesproken Tijden (Festivals) een speciale 

tijd wanneer God bij ons wil zijn. 

 Gods wens is dat we van het ene niveau naar het volgende worden opgeheven. We moeten 

op deze tijden stoppen zodat onze geest-mens energie kan krijgen door de 'visie' van wat 

ons te wachten staat. 

Op de een of andere manier hadden Jozua en Kaleb zich verbonden 

met de Bron van Leven: 

 • als anderen reuzen zagen, zagen zij overwinningen;   

• als anderen mislukking zagen, zagen zij kansen. 

 

 Maar welke dag is de afgesproken tijd? 

 God maakt een ontwerp, die de Israëlieten toonde hoe zij naar Hem moesten komen in de 

tabernakel om Hem te aanbidden. 

 Een tijdschema werd opgesteld – een plaats gegeven,gekoppeld aan de maan (specifiek de 

nieuwe maan) zodat iedereen de goede tijd en het juiste seizoen zou weten. 

 1 Kronieken 23:31 “en ook bij het brengen van alle brandoffers aan de HEERE, op de 

sabbatten, de nieuwe maanden en de feesten, gedurig voor het aangezicht van de HEERE 

staande met het aantal dat hun voorgeschreven was.”     NBV 

 Interessant is dat ons wordt verteld dat het brandoffer het juiste aantal moest zijn, zoals 

hun voorgeschreven was. 

 Wat zou dit betekenen? 

 Het Hebreeuwse woord voor "orde" is Strongs 8199 "Mishpat" en betekent: "een bepaald 

recht / voorrecht om gunstige gerechtigheid te krijgen / ontvangen" 

 Nadat de tabernakel was gebouwd, was Zijn aanwezigheid afhankelijk van het feit dat we 

onze wil neerleggen / overgeven en bereidwillig beginnen te wandelen in gehoorzaamheid 

aan zijn Geboden. 

 2 Kronieken 2: 4 “Zie, ik ga een huis voor de Naam van de HEERE, mijn God, bouwen, om 

Hem te heiligen, om voor Zijn aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan, voor het 

voortdurend uitgestalde brood, en voor de brandoffers voor de ochtend en voor de avond, op 

de sabbatten, en op de nieuwe maansdagen, en op de vastgestelde tijden van de HEERE, 

onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël.”      HSV 
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2 Kronieken 8:13 “om volgens het voorschrift voor elke afzonderlijke dag te offeren, 

overeenkomstig het gebod van Mozes voor de sabbatten, voor de nieuwe maansdagen, en 

voor de feestdagen, drie keer per jaar: op het Feest van de ongezuurde broden,  op het 

Weken feest en op het Loofhuttenfeest.” 

 

OPROEP AAN DE LEIDERS (VADERS) EN HET HELE HUISHOUDEN OM HEM TE 

AANBIDDEN 

 De meeste van Gods Afgesproken Tijden (Feesten) waren in grote mate afhankelijk van de 

Levieten / priesters. 

 In deze Afgesproken Tijd ligt de nadruk duidelijk op de vaders / leiders om de weg te 

openen en het gezin mee te nemen om God te aanbidden. 

 (Onthoud dat het niet gaat om het aanbidden 

van de maan - maar om de specifieke tijd van 

de cyclus van die maan die de tijd van een 

ontmoeting rechtstreeks met God aangeeft) 

 God roept de vorsten, d.w.z. de leiders van 

de stam / dit betekent vandaag; de vader van 

het huishouden, om een offer te brengen en 

verzoening te doen: 

 • zondoffer       

• graanoffer  

• brandoffer  

• vredesoffer 

 elke maand op een specifieke datum1 voor 

het Huis van Israël. 

 

 Ezechiël 45:17 “Maar op de vorst rust de plicht van de brandoffers, het spijsoffer en het 

plengoffer, op de feesten, de nieuwe maansdagen en de sabbatten, op al de hoogtijden van 

het huis Israëls. Hij zal het zondoffer en het spijsoffer, het brandoffer en de vredeoffers 

brengen, om verzoening te doen voor het gehele huis Israëls.” 

 

 1Opmerking: het is geen datum in termen van een kalender, maar het gaat om het exacte 

tijdstip waarop de maan nieuw is. 
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Dit vertelt ons dat we de hemelen moeten bestuderen, we moeten wachters op de muur 

zijn om te zien wanneer de tijd precies goed zal zijn.  

Dit vraagt van de gelovige om 

• waakzaam  

• wakker (d.w.z. niet slapend) te zijn en 

• klaar om te bewegen. 

Als de getuigen roepen - "Nieuwe maan!" - moeten we gereed zijn om met ons offer naar 

God te gaan. 

De moderne mens structureert zijn leven rond veel dingen, vrije dag op zondag, betaaldag, 

enz. 

De gelovige structureert zijn maandelijkse cyclus, of pad van ontmoetingen met God in 

termen van de Nieuwe Maan. 

 De deur / poort van de tabernakel in 

de binnenhof wordt zes dagen van de 

week gesloten, behalve voor:  

  • shabbat  

  • dag van de nieuwe maan. 

Zodra de prins / vader het offer heeft 

gebracht dan 

"zullen de mensen van het land daar 

aanbidden". 

 

Ezechiël 46:1-3 “1Zo zegt de Here HERE: De poort van de binnenste voorhof, die op het 

oosten uitziet, zal op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend 

worden; ook op de nieuwe maansdag zal zij geopend worden. 2 De vorst zal van buiten 

af door de voorhal der poort naar binnen gaan, en bij de post van de poort blijven staan; dan 

zullen de priesters zijn brandoffer en zijn vredeoffer bereiden, waarna hij zich zal 

nederbuigen op de drempel der poort, en dan naar buiten gaan. De poort mag tot de avond 

niet gesloten worden. 3 Het volk des lands echter zal zich op de sabbatten en de nieuwe 

maansdagen bij de ingang van die poort voor het aangezicht des HEREN nederbuigen.” 
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HOE VIERDEN DE ISRAËLIETEN DE NIEUWE MAAN (ROSH HODESH)? 

Een studie van het leven en de tijd van de Israëlieten geeft ons een aantal aanwijzingen om 

te beschrijven hoe zij het Nieuwe Maanfeest vierden. 

Terwijl we deze bestuderen, moeten 

we ons afvragen hoe dit kan worden 

geïnterpreteerd in de termen van 

vandaag - vraag de Heilige Geest om 

je te laten zien hoe je op dit moment 

met je aanbidding zou moeten 

omgaan.  

 1. We aanbidden God 

De mensen staan aan de poort van 

de tabernakel, d.w.z. voor Gods 

aangezicht om Zijn glorie te 

aanbidden / prijzen / zingen / verkondigen. 

Ezechiël 40:44 : “Aan de buitenzijde van de binnenste poort waren twee vertrekken in de 

binnenste voorhof, één aan de zijkant van de Noordpoort met de voorzijde op het zuiden en 

één aan de zijkant van de Zuidpoort met de voorzijde op het noorden” 

 

Ezechiël 46: 3 “Het volk des lands echter zal zich op de sabbatten en de nieuwe maansdagen 

bij de ingang van die poort voor het aangezicht des HEREN nederbuigen.” 

  

2. Vaders leiden 

 Het woord "vorst" is het Hebreeuwse woord: Strong 5387, en betekent "Koning / de 

verhevene" 

 2 Kronieken 2: 4 “Zie, ik ga een huis bouwen voor de naam van de HERE, mijn God, om het 

Hem te heiligen, om voor zijn aangezicht te brengen welriekend reukwerk, bestendig 

toonbrood, en brandoffers des morgens en des avonds, op de sabbatten, op de nieuwe 

maanden en op de feesten van de HERE, onze God. Dit is een altijddurende verplichting voor 

Israël.”  

De vorst / vader / leiders / mensen branden al die tijd wierook voor God. Wij (ieder van ons) 

zijn het 'wierookaltaar' voor God nu het voorhang is gescheurd. 

Elk gebed, voorbede en smeekbede die we brengen, samen met het neerleggen van onze 

wil, als offer, voor Zijn Geboden, zorgt ervoor dat de rook opstijgt naar Gods neusgaten.  
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3. We brengen een offer 

 De prinsen / de vaders / leiders komen voor God om een 

offer te brengen. 

 We weten wat er de afgelopen 28 dagen is gebeurd; we 

weten niet wat ons te wachten staat, maar we weten wel dat 

God  het Hoofd is, in ons Verbond en daarom kunnen we 

Hem een offer van liefde geven. 

 Ezra 3: 5 “en van toen af ook het dagelijks brandoffer, en dat voor de nieuwe maanden en 

voor al de heilige feesten des HEREN, en voor ieder die de HERE een vrijwillig offer bracht” 

   

4. We verzoenen ons met elkaar  

Het is tijd om ons met elkaar te verzoenen. Een van de 

grootste behoeften van vandaag is dat we moeten 

erkennen wanneer we iemand anders hebben gekwetst / 

geschaad; maak het goed, vraag vergeving en wandel in 

liefde met elkaar. 

 De wereldse geest van het Grieks-Romeinse denken van 

superioriteit / slavernij / onderwerping leidt tot trots en 

scheiding tussen mensen. 

Nehemia 10:33 “voor het toonbrood, het dagelijks spijsoffer en het dagelijks brandoffer, 

voor de sabbatten, de nieuwe maanden, de feesten en voor de heilige gaven, voor de 

zondoffers om over Israël verzoening te doen, en voor allerlei werk in het huis van onze 

God.”  

 

2 Kronieken 31:3 “De bijdrage van de koning, uit eigen bezit, was bestemd voor de 

brandoffers: voor de morgen- en avondbrandoffers, en voor de brandoffers op de sabbatten, 

de nieuwe maanden en de feesttijden, zoals was voorgeschreven in de wet des HEREN.“ 

 

Jesaja 1:13 “Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is 

het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: 

onrecht met een plechtige vergadering.” 
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5. We hebben een groot feest 

Het is een tijd van grote vreugde. Elk feest opgezet door God werd ontworpen als een 

ontmoetingstijd van specifiek belang. In het fysieke domein vieren we wereldse interacties. 

Terwijl we dit doen, stijgen onze acties, houdingen, gebeden, lof, studie, etc. op dezelfde 

manier naar God op als de engelen op  Jacobs ladder. Op het geestelijke terrein opent God 

onze ogen om een visioen van Zijn wereld te zien en Hij laat ons dan achter met alles wat we 

nodig hebben voor onze reis, tot de volgende ontmoeting. 

Hosea vertelt over een tijd waarin onze intimiteit zal verdwijnen vanwege onze rebellie en 

het oordeel van slavernij dat anderen over ons zullen hebben, totdat we terugkeren naar 

Gods wegen. 

Hosea 2:10 “Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maansdag en 

haar sabbat, ja, al haar hoogtijden.” 

 

Psalm 100: 2 “dient de HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.” 

  

6. We blazen de Shofar  

De Shofar is een symbool van de belofte van God aan 

Abraham - het is het teken van Gods 

verbondsgoedheid. De ram stierf zodat Izaäk kon 

leven. Het Lam van God stierf aan het Kruis zodat jij 

en ik kunnen leven. 

Het geluid van de Shofar - is daarom ook het geluid 

van het Bloed van Verzoening. 

De Nieuwe Maan, op de Afgesproken Tijd, roept ons op om de shofar te blazen, zodat het 

geluid van de overwinning van Yeshua kan resoneren in het fysieke domein waar je woont, 

maar ook in de hemelse gewesten. 

Psalm 81: 4 “Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag.” 

Als we echte wachters op de muren zijn, zullen we proberen een muur te bouwen met een 

sterke basis van toewijding, Woordstudie en gebed. Als we dan opstaan om deel te nemen 

aan de strijd in de geestelijke oorlog om onze stad / land / continent, staan we op de rand 

van een wonder. 
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Toen Deborah de sjofar blies, liet God een storm los. Deze overstroming zorgde ervoor dat 

de vijanden / strijdwagens vast kwamen te zitten in de modder. 

 

 7. We komen onze verbondsbeloften na 

God plaatste een verlangen in de mensheid om naar zijn Maker te zoeken. Helaas kijken we 

vaak naar het fysieke - de tastbare dingen als bewijs, simpelweg omdat ze er zijn / of 

'zichtbaar' zijn. 

God gaf daarom deze belofte - een Messiaanse profetie. Hij (God) zal voor altijd regeren en  

wij (de mensheid) kunnen het bestaan van de maan als een teken gebruiken, totdat deze 

niet langer bestaat. 

Psalm 72:5-7 “Men vreze u, zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht tot 

geslacht. Hij zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde 

besproeien. In zijn dagen bloeie de rechtvaardige in grote vrede, totdat er geen maan meer 

is.” 

 

 Psalm 89: 34-38 “maar mijn 

goedertierenheid zal Ik hem niet 

onthouden, mijn trouw zal Ik niet 

verloochenen, mijn verbond zal Ik 

niet ontwijden, noch veranderen 

wat over mijn lippen gekomen is. 

36 Eenmaal heb Ik bij mijn 

heiligheid gezworen: Hoe zou Ik 

tegenover David liegen! 37 Zijn 

nakroost zal voor altoos bestaan, 

zijn troon zal als de zon vóór Mij 

zijn; 38 als de maan zal hij voor 

altoos vaststaan, en de getuige 

aan de hemel is getrouw.” 

 God vertelt ons vervolgens in het boek Openbaring dat de maan alleen zal ophouden te 

bestaan wanneer de Messias zelf al het licht verschaft dat we nodig hebben. 

Openbaring 21:23 “En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar 

beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam” 

 

Jesaja 60:19-20 “De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel 

voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. 20Uw 
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zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een 

eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.” 

 

e kunnen de maan niet alleen zien als een teken van Gods trouw - dat wil zeggen een middel 

om ons vertrouwen op te bouwen en te vertrouwen dat Hij er voor ons zal zijn, maar Hij 

belooft ons dat het bestaan van de maan en de voortdurende weerspiegeling van licht de 

maat is van Zijn genade aan ons. Zijn genade duurt voor altijd !! 

Psalm 136: 9 “de maan en de sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid” 

 

 Bovendien is het bewijs van de Nieuwe Maan een weerspiegeling / vlag / baken dat naar 

ons zwaait / het sein geeft dat God Zijn belofte heeft gehouden om een Messias naar deze 

aarde te sturen. 

 Yeshua (zoon van David) kwam naar de aarde en zal weer terugkeren bij de wederkomst. 

Psalm 89:35 “mijn verbond zal ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen 

gekomen is.” 

 

Psalm 89:38 “als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuige aan de hemel is 

getrouw.” 

 

 Gods verbondsbelofte om de Israëlieten / Bruid van de Messias te beschermen en te 

voorzien in hun behoeften, wordt bewezen in andere voorbeelden van goddelijke 

interventie. 

 JOZUA GAAT DE OORLOG IN  

 We lezen over het verhaal waarin de Amorieten besluiten oorlog te 

voeren tegen Jozua. 

 De Israëlieten gaan ten strijde met de kennis dat God volledige 

verlossing belooft. 

Jozua 10: 8 “En de HERE zeide tot Jozua: Vrees niet voor hen, want Ik 

geef hen in uw macht, niemand van hen zal voor u standhouden.” 

 De strijd gaat echter de hele dag door en het lijkt alsof ze die dag niet 

de volledige overwinning behalen. Joshua vraagt God om in de 
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hemelse gewesten te spreken, tot de zon en de maan en de tijd te bevelen om stil te staan 

zodat de Israëlieten hun taak kunnen voltooien. 

God doet dit. 

 

Jozua 10:12-14 “Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de 

Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en 

gij, maan, in het dal van Ajjalon! 13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het 

volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De 

zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een 

volle dag.  

14 Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zó iemands 

stem verhoorde, want de HERE streed voor Israël.” 
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Net zoals God het principe van een Verbond instelde, zoals Hij het rolmodel vormde en ons 

liet zien hoe we de toewijding moeten naleven, zo is het de bedoeling dat wij als mensheid 

dit voorbeeld volgen.  

 1. David houdt dit verbond met Jonathan - 

 1 Samuël 20: 5 “5 David antwoordde 

Jonatan: Zie, morgen is het de nieuwe 

maan, dan zou ik bij de koning aan de 

maaltijd moeten deelnemen. Indien gij mij 

verlof geeft, houd ik mij in het veld 

verborgen tot overmorgenavond. 

18 Daarop zeide Jonatan tot hem: Morgen 

is het de nieuwe maan; dan zult gij gemist 

worden, want uw plaats zal ledig blijven 

24 Daarna verborg David zich in het veld. 

Toen de nieuwe maan was aangebroken, 

zette de koning zich aan de dis om te 

eten.” 

 

 2. De inzet voor een puur huwelijk tussen man en vrouw. 

 3. De wandel van een gelovige met God is een verbond. We zijn geroepen om in 

gehoorzaamheid te wandelen, onze wil onderworpen aan de doeleinden van God (niet aan 

wetticisme). 

 De Thora vertelt ons dat het overblijfsel de geboden van God zal houden, inclusief deze 

Afgesproken Tijden (feesten). 

 Veel mensen (vaak vurige kerkgangers) zullen je belachelijk maken voor het houden van de 

Feesten. Paulus zegt ons dat we ons niet door mensen moeten laten oordelen voor het 

onderhouden van Gods geboden  - deze dingen die we doen zijn een schaduw, of een 

patroon die de Messias en de eigenschappen van God weerspiegelen. 

Kolossenzen 2:16 “16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het 

stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat” 
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GOD VERACHT EEN VALS HART 

Men zegt dat de mens een gewoontedier is; gewoonte kan een ritueel worden zonder 

betekenis. Deze daden worden legalistisch, een slavernij en een zwaar juk op degenen die 

gedwongen worden deel te nemen. 

Soms wordt dit soort ritueel om de een of andere reden als een pretentie bewaard. Het hart 

van de mens is er echter niet bij, en achter het toneel, vaak verborgen voor zijn medemens 

maar duidelijk onderscheiden door God, geeft de mens zijn hart aan afgoden, zonde en 

andere gruweldaden - dat zijn de mensen van Sodom. 

God vertelt ons dat deze rituelen geen waarde hebben - in feite veracht hij ze. 

Jesaja 1: 10-15 “10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de 

onderwijzing van onze God, volk van Gomorra. 

11 Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd ben Ik van 

de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, 

schapen en bokken heb Ik geen welgevallen.  

12 Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u verlangd 

mijn voorhoven plat te treden?  

13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; 

nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht 

met feestelijke vergadering.  

14 Uw nieuwe maansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik 

ben moede ze te dragen.  

15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed 

vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.” 

 Het gevolg hiervan is Gods toorn en oordeel. 

 Jesaja 13: 9 “9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende 

toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. 

10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is 

bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.” 

 

Jesaja 24:23 “23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich 

schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er 

zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.” 
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DE PROFETISCHE BETEKENIS VAN ROSH HODESH (NIEUWE MAAN) 

 Degenen die ervoor kozen om de heerschappij van de God van 

Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua de Messias en de Heilige Geest 

door hun leven te verkondigen, zullen hun wil aan God 

onderwerpen en zijn begonnen in gehoorzaamheid aan Zijn 

geboden te wandelen. 

 We zullen Zijn woord horen ('Sh'ma') en doen ('asah'). 

Ons leven ervaart daarom een verandering in het patroon van onze dagelijkse wandel. We 

volgen niet langer het wereldse patroon, maar eerder dat van de God van Israël, namelijk:  

• nieuwe kalender  

• nieuw schema van Feesten  

• nieuwe rol van discipelschap  

• enz. 

 De wereld loopt volgens de kalender op basis van de zon - en heeft 365 ¼ dagen per jaar. 

 We beginnen nu de maankalender te volgen en onze maand begint met de Nieuwe Maan. 

Alle "Feesten" zijn getimed om te beginnen bij een van de fasen van de maan. 

De nieuwe maan is wanneer het kleine boogje wit verschijnt en de rest van de maan in het 

donker is. 

Het pad dat de maan elke maand volgt, van dit heel kleine deeltje van het licht tot de volle 

maan wanneer er de maximale hoeveelheid licht in het fysieke is, is een patroon dat in het 

geestelijke wordt terug gezien. 

Hebreeën 8: 5 “Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het 

hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou 

gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond 

werd op de berg.” 

God schept licht uit de duisternis. 

Genesis 1: 2-3 “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest 

Gods zweefde over de wateren. 

3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.” 

 

God laat ons zien dat licht altijd duisternis zal verdringen, helderheid en zicht zal brengen 

in de plaats van troebelheid, en visie / doel in de plaats van een plaats / tijd van chaos. 
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Jesaja 60: 2 “Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over 

u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” 

Later in Genesis leert God ons een ander principe, namelijk wat een dag precies inhoudt. Hij 

definieert tijd als "het was avond en het was dag". 

Genesis 1: 5 “En God noemde het licht Dag, en de duisternis noemde Hij Nacht. Toen was het 

avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.” 

 We zijn geroepen om van glorie naar glorie te groeien. 

 2 Korinthiërs 3:18 “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de 

heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 

Dit is de geestelijke kant van de fysieke manifestatie van de Maan.  

We beginnen allemaal in de duisternis van deze wereld 

onder het bestuur van Satan. Op een bepaald moment 

kozen we ervoor om "terug te keren" naar God en in het 

proces stroomt Zijn Licht / het Leven van de Messias in 

onze geest-mens. 

Dit is een beeld van de Nieuwe Maan. Het geluid van de 

sjofar verkondigt de opkomst van de Nieuwe Maan en in 

ons geval van de nieuwe geboorte. 

Yeshua heeft Zijn bloed uitgestort op het altaar in de 

hemel en daarom kunnen we met vertrouwen voor God 

staan. 

Hebreeën 9:24 “Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen 

gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, 

voor het aangezicht Gods te verschijnen” 

Terwijl we ons leven transformeren om in overeenstemming te komen met de wil en het 

plan van God, terwijl we onze geest vernieuwen door de studie van de Thora en terwijl ons 

fysieke lichaam zich onderwerpt aan een leven van gehoorzaamheid aan Gods wil en 

geboden, kunnen we ook zeggen dat ons licht (een weerspiegeling van het Licht van de 

Messias) voller en intensiever in kracht wordt. 

 

Wij zijn de Bruid van de Messias - als zodanig zullen we altijd Zijn glorie en Zijn licht 

weerspiegelen. 

Wij, de herborenen, staan in de binnenhof - hier krijgen we steeds meer licht. 
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Ezechiel 10: 3-4 “De cherubs nu stonden aan de rechterzijde van de tempel, toen de man 

erheen ging; en een wolk vervulde de binnenste voorhof. 4Toen verhief zich de heerlijkheid 

des HEREN van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel, en de tempel 

werd vervuld met de wolk, en de voorhof was vol van de glans van de heerlijkheid des HEREN.” 
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SECTIE B: DE OORLOGVOERING VAN DE GELOVIGE IN DE HEMELEN 

INTRODUCTIE 

We moeten leren omgaan met de hemelse gewesten, omdat 

heel veel baby's die geboren 

worden op de een of andere 

manier aan de hemelen 

worden gewijd. 

Op sommige plaatsen worden 

kinderen wanneer ze worden 

geboren op de grond 

geplaatst, opgetild naar de 

hemelen of gebaad met water. 

Op sommige plaatsen worden 

mensen genoemd naar de dag 

waarop ze worden geboren en tovenaars kunnen deze 

dingen manipuleren om dat kind te beïnvloeden. 

Rozekruisers wordt geleerd om te "medifocussen" - dit betekent dat ze mediteren en zich 

demonisch concentreren op elke leider in de wereld op basis van zijn verjaardag.  

Over het algemeen wordt ook vastgesteld dat er tijdens volle maan meer verkrachtingen 

zijn, manische neigingen, zwangerschappen, oorlogen die beginnen, honden die naar de 

maan blaffen, enz. 

De maan beïnvloedt de menstruatiecyclus van elke 

vrouw. De levenscycli voor conceptie en geboorte van elk 

kind worden berekend volgens de cycli van de maan en 

niet volgens de 

conventionele 

Gregoriaanse kalender. 

 Dat is de reden waarom 

tovenaars in staat zijn 

negatieve cyclische 

gebeurtenissen in het 

leven van mensen uit te 

oefenen door zich te 

bemoeien met de zon, maan en sterren, vooral rond hun 

geboortedatum of conceptie.  

De maan beïnvloedt het klimaat, het getij, de landbouw en 

de productiviteit. 
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islam 

De maan en de zon beheersen grote religies in Afrika en 

Azië. Vijf keer per dag bidden de moslims en ze doen 

uitspraken in de zon die te maken hebben met de controle 

over de politiek en zelfs de controle over de prijzen. 

Ze leveren veel input in de hemelse gewesten en het is 

geen wonder dat hun religieuze symbool de halve maan en 

de ster is. 

De fetisj-priesters bepalen de dag van festivals door de maan te 

onderzoeken - bijvoorbeeld in Swaziland worden belangrijke 

beslissingen genomen met betrekking tot vitale aspecten van het 

zeer demonische 

Inkwala-festival. 

  

 

Geen wonder dat de 

Heer aan Job een 

aantal zeer belangrijke vragen stelde over hoe de 

hemel heerschappij op aarde uitoefent! 

 

  Job 38:33 “Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? “ 
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DEEL 1: DE PRINCIPES VAN DE HEMELEN 

Gen 1: 6-8 “En God zeide: Daar zij een 

uitspansel in het midden der wateren, en dit 

make scheiding tussen wateren en wateren.  

7 En God maakte het uitspansel en Hij 

scheidde de wateren die onder het uitspansel 

waren, van de wateren die boven het 

uitspansel waren; en het was alzo.  

8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen 

was het avond geweest en het was morgen 

geweest: de tweede dag.” 

Het uitspansel noemen wij de lucht. 

Gen 1: 14-18 “En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te 

maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot 1aanwijzing zowel van 2vaste tijden 

als van dagen en jaren; 15 en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te 

geven op de aarde; en het was alzo.  

16 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en 

het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren.  

17 En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde,  

18 en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te 

scheiden. En God zag, dat het goed was.” 

 Uit de bovenstaande verzen zien we dat God de zon schiep en de maan en de sterren en ze 

bevestigde ze aan de hemel om bepaalde functies te vervullen als volgt: 

• De dag van de nacht te scheiden 

• Tekenen zijn  

• Seizoenen aangeven  

• Dagen aangeven  

• Jaren aangeven  

• Licht geven op de aarde  

• Over de dag heersen  

• Over de nacht heersen. 

  ______________________________ 

1 Hebreeuws Strongs 226 - "oth" - een schijnend signaal, vlag, baken.  



24 
 
 

2 Hebreeuws Strongs 4150 "mo-êd" - een afspraak 

De zon, maan en sterren zijn door God aangewezen om heerschappij uit te oefenen en om 

veel belangrijke zaken op aarde te bepalen. 

Licht geven was slechts EEN van die functies. 

De belangrijkste functie was om te regeren:  

Ps 136: 7-9 “die de grote lichten maakte, want 

zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid; 8 de 

zon tot heerschappij over de dag, want zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid; 9 de maan 

en de sterren tot heerschappij over de nacht, 

want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid” 

 

Ze dienden als voortekenen en tekenen, om gebeurtenissen op aarde aan te kondigen - 

bijvoorbeeld toen Jezus werd geboren, verscheen Zijn ster als een voorteken voor de wijzen 

uit het Oosten. (Mattheüs 2: 1-2) 

Ze bepalen ook seizoenen:  

Pred 3: 1-8 “ALLES heeft zijn uur en ieder ding 

onder de hemel zijn tijd; 2er is een tijd om te 

baren en een tijd om te sterven, een tijd om te 

planten en een tijd om het geplante uit te 

rukken, 3een tijd om te doden en een tijd om 

te helen, een tijd om af te breken en een tijd 

om op te bouwen, 4een tijd om te wenen en 

een tijd om te lachen, een tijd om te 

rouwklagen en een tijd om te dansen, 5een tijd 

om stenen weg te werpen en een tijd om 

stenen bijeen te zamelen, een tijd om te 

omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te 

onthouden, 6een tijd om te zoeken en een tijd 

om te laten verloren gaan, een tijd om te 

bewaren en een tijd om weg te werpen, 7een 

tijd om te scheuren en een tijd om dicht te 

naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om 

te spreken, 8een tijd om te beminnen en een 

tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.” 
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De tekenen van de tijd 

Lucas 21: 25-26 “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde 

radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 

26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld 

komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.” 

Gods kinderen zullen verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van deze activiteiten. De naties zullen 

worden geschud met buitengewone tekenen en 

wonderen voor de terugkeer van de Heer. 

Handelingen 2: 18-20 “18 ja, zelfs op mijn 

dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die 

dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen 

profeteren.19 En Ik zal wonderen geven in de hemel 

boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur 

en rookwalm.20 De zon zal veranderen in duisternis en 

de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige 

dag des Heren komt.” 

 

De hemel bepaalt de aard van elke dag, nacht en jaar. 

Ps 19: 2-4 “ De hemelen vertellen Gods eer, en het 

uitspansel 3verkondigt het werk zijner handen; 3 de dag 

doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 4 Het is geen 

sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen” 

 

 

Het Woord vertelt ons hier dat elke dag  toegesproken 

wordt en dat in elke nacht een bepaalde kennis 

geproclameerd wordt. 

De zon, maan en sterren worden beschreven als lijnen 

die over de hele aarde gaan om hun stem te versterken 

en alles wat ze van plan waren te verklaren, maar de 

zon wordt gepersonifieerd als een karakter en de aard 

van een sterke man en een bruidegom. 

____________________ 

 3 Hebreeuws Strongs 5046 - "naggêd" - om te manifesteren, bloot te leggen, aan te 

kondigen, te prijzen 
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Er wordt zelfs gezegd dat er een huis voor is, voorzien door God. 

Ps 19: 5-7 “5 Toch gaat hun prediking4 uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde 

der wereld. –Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, 

6 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad 

te lopen5. 

7 Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets 

blijft verborgen voor haar gloed.” 

God heeft aan deze hemellichamen verordeningen toegewezen die zij vertegenwoordigen.  

De manier waarop zij deze verordeningen uitoefenen, bepaalt veel voor het welzijn van 

mensen en andere bewoners van de aarde, in al hun woonplaatsen over de hele aarde. 

Ps. 19: 4 “Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen” 

De zon, maan en sterren zijn geschapen om geestelijke controle over de aarde uit te 

oefenen. 

Hun verordeningen gingen verder dan fysieke effecten zoals licht en energievoorziening voor 

de aarde, of louter de beheersing van zeegetijden door de maan. 

Deze lichamen reguleren de cycli van de natuur en hebben dus rechtstreeks invloed op 

menselijke en andere levensvormen op de planeet. God heeft het op deze manier 

ontworpen.  

_________________________________________________________________________ 

4 Hebrew Strongs 6957 - "qav" - een verbindingssnoer, vooral om te meten, figuurlijk om te 

regeren. 

5 Hebrew Strongs 734 "orach" - een goed betreden weg. 
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DEEL 2: DE MENS HEEFT HET MANDAAT OM OVER DE HEMELSE 

GEWESTEN TE HEERSEN 

Ps. 8: 4-7  4 “Aanschouw ik uw hemel, het werk van 

uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid 

hebt: 

5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het 

mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 

6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem 

met heerlijkheid en luister gekroond. 

7 Gij doet hem heersen over de werken uwer 

handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd” 

 

Hebreeën 2: 8 “alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen 

[hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch 

thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn” 

 

Hoewel de zon, maan en sterren heerschappij zouden uitoefenen, waren mensen bedoeld 

om ze te leiden in de uitoefening van deze zeer strategische functie. 

Adam verloor dit bestuursmandaat van de mens aan het koninkrijk van de duisternis, maar 

wij die zijn wedergeboren, hebben het herwonnen in Yeshua en zijn nu kinderen van de 

Allerhoogste God. 

Elk verlost kind van God kan dit mandaat uitoefenen in de hemelen in geloof en in 

overeenstemming met Bijbelse principes. 

GOD VERBIEDT DE AANBIDDING VAN DE ZON, MAAN EN STERREN 

Deut 4:19 “ en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de 

sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden6 u 

voor die neer te buigen en 7hen te dienen, die de Here, uw God, heeft 

toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel “ 

Gods Woord vertelt ons dat elk volk op aarde haar eigen deel heeft 

in de hemelen en de lichamen daarin. 

_____________________ 

6 Hebrew Strongs 5080 "nadach" - teruggetrokken, verbannen,. 

7 Dit heeft de connotatie dat je op zo'n manier 'werkt' dat je tot slaaf wordt gemaakt en in slavernij bent. 
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God beschrijft dat de hemel boven een bepaald volk gesloten kon worden en van koper zijn, 

terwijl een ander op dezelfde locatie geniet van een open hemel. Deze situatie, die God 

soms brengt, is Zijn reactie op de zonde van de mensen en het beïnvloedt de arbeid van hun 

handen. 

De aanbidding van de zon en de maan, d.w.z. afgodenaanbidding, hekserij en occulte 

praktijken kunnen moeilijkheden in iemands leven brengen; zeker zul je niet in overwinning 

leven. 

Lev 26: 18-20 “En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven 

tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, 19 en uw trotse macht zal Ik breken en uw 

hemel maken als ijzer en uw land als koper. 20 Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt 

worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht 

niet dragen.” 

Voor degenen die de God van Abraham, Isaac en Jacob en hier Yeshua de Messias 

aanbidden, zij zullen de goedheid van God en de zegen van Zijn schepping ervaren over hun 

leven. 

Ps. 121: 6 “De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.” 
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DE ZON EN MAAN EN ZEGENINGEN 

Mozes zegende de generaties van Jozef: 

Deut 33: 13-14 “Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de HERE gezegend met de kostelijkste 

gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt; 14met de kostelijkste 

gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet uitspruiten” 

STERREN:  

Job 38: 31-33 “Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van 

de Orion slaken?  

32 Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan,en 

bestuurt gij de Beer met zijn jongen? 

33 Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over 

de aarde?” 

Statenvertaling 

31” Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Oríons 

losmaken? 32 Kunt gij de Mazzarôth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn 

kinderen leiden?33  Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op 

de aarde bestellen?” 

 

Uit deze geschriften blijkt dat sommige van 

deze sterren zoals Pleiaden zoete invloeden 

hebben op mensen, maar anderen zoals Orion 

lijken banden te hebben die gebondenheid of 

beperkingen afdwingen. Arcturus (de Wagen) 

kan leiding bewerkstelligen. 

Mazzaroth is een Hebreeuwse term die 

verwijst naar de twaalf tekens van de 

dierenriem. 

De Bijbel laat hier zien dat de sterrenbeelden 

echt bestaan en dat ze een rol spelen in de 

bepaling van seizoenen. 

Ze worden zo beschreven dat elk daarvan naar voren komt op zijn eigen tijd om bepaalde 

dingen op aarde te bepalen. 

De vraag is: wat zal de Mazzaroth bepalen over jou, je familie,jouw stad of jouw land in dit 

seizoen? 
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Donkere hemelen 

Er zijn tijden dat God de goddelozen straft door hun hemel donker te maken over hen. 

 

Job 9: 7-10 “Hij geeft aan de zon bevel en zij gaat 

niet op, en Hij sluit de sterren onder zegel weg.  

8 Hij spant geheel alleen de hemel uit,en Hij schrijdt 

voort over de hoogten der zee. 

9 Hij maakt de Beer en de Orion, de Pleiaden en de 

Kamers van het Zuiden. 

10 Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,ja, wonderen zonder tal.” 

 

Jes 13: 10-11 “Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, 

de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11 Dan zal ik 

aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de 

trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.” 

 

Ezech. 32: 7-8 “Wanneer Ik u uitblus, befloers Ik de hemel en verduister Ik de sterren, de zon 

overdek Ik met wolken, en de maan doet haar licht niet schijnen.  

8 Al de stralende lichten aan de hemel verduister8 Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over 

uw land – luidt het woord van de Here Here.” 

Deze woorden verwijzen niet naar een fysieke verduistering van deze lichamen, hoewel in 

sommige gevallen kan een fysieke verduistering optreden. 

Het is een geestelijke actie die voortkomt uit deze lichamen en tot problemen leidt en 

intimidatie die in het leven van mensen wordt gebracht wanneer hun zon, maan of sterren 

zo verduisterd worden door uitoefening van het mandaat over de hemelen. 

Dit is vooral het geval wanneer God omgaat met tovenaars en waarzeggers die knoeien met 

de verordeningen van de hemel. 

Micha 3: 6-7 “Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder 

waarzegging; de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd 

worden. 7 En de zieners zullen beschaamd worden, en de waarzeggers teleurgesteld, en zij 

zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods komt.” 

_______________________________ 

8 Ashy, donker gekleurd als in rouw. 
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DE ZON GAAT NIET ONDER EN DE MAAN TREKT ZICH NIET TERUG: 

Jes. 60:20 “Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want 

de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.” 

Dit vers spreekt van een tijd van blijvende gunst en overwinning. 

Jozua sprak een profetische proclamatie uit die fysiek de stilstand 

van de zon en de maan bewerkte. 

Jozua 10:12 “12 Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop 

de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide 

in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, 

maan, in het dal van Ajjalon!” 

Zijn tijd van overwinning namens de Gibeonieten werd 

gehandhaafd terwijl de zon en de maan bleven staan in hun 

posities die overwinning afdwongen voor het leger van Jozua. 

Jozua 10:12 -15 “Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan 

de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon 

en gij, maan, in het dal van Ajjalon! 13En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat 

het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? 

De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een 

volle dag. 14Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zó 

iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israël. 15Hierop keerde Jozua en geheel 

Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal.” 

 

Verlossing van kwaadspreken. 

Jozua 10:21 “keerde het gehele volk ongedeerd naar de legerplaats terug, tot Jozua te 

Makkeda; niemand had zijn tong tegen de Israëlieten durven roeren.” 

 

GOD IS IN CONTROLE!! 

God Zelf is betrokken bij dit beheersen van de hemelen. 

Wanneer we proclamaties doen om de verordeningen in de hemel te veranderen,stelt God 

een orde op die in Zijn Woord wordt beschreven: 
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Hosea 2:20  “Het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, luidt het woord des HEREN: 

Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren,” 

Wanneer de mensen (Jizreël) om voedsel roepen, begint God het proces door tot de hemel 

te spreken (reageren). 

De hemel wacht op de 'goddelijke knik' en reageert dan op de aarde – de aarde kan nu 

reageren met een vruchtbare oogst van maïs, wijn en olie voor Gods mensen die roepen. 

We moeten God alleen zoeken !! 

Amos 5: 8-9 “Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die donkerheid verkeert in 

ochtend, en die de dag tot nacht verduistert; Hij, die het water der zee heeft opgeroepen en 

uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – Here is zijn naam! 9Hij, die verwoesting doet 

opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt.” 
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DEEL 3: AFGODERIJ IN DE HEMELEN 

God spreekt een gebod in Zijn Woord tegen het aanbidden van de hemellichamen: 

 

Deut 4:19 “en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de 

zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u 

laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die 

de Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse 

hemel “ 

Israël en hun koningen sloten zich aan bij de heidense naties in deze 

goddeloosheid. 

Ze deden bizarre dingen zoals we zien in:  

2 Koningen 21: 3-5 “Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Hizkia 

verwoest had, richtte altaren voor de Baäl op, maakte gewijde palen, 

zoals Achab, de koning van Israël, gedaan had, en boog zich neer voor 

het gehele heer des hemels en diende het. 4 Ook bouwde hij altaren in het 

huis des Heren, met het oog waarop de Here gezegd had: In Jeruzalem zal 

Ik mijn naam vestigen. 5 En hij bouwde altaren voor het gehele heer des 

hemels9 in de beide voorhoven van het huis des Heren.” 

 

2 Koningen 23:11 “11 Hij verwijderde de paarden die de koningen van Juda aan de zon 

gewijd hadden, van de ingang van het huis des Heren bij de kamer van de hoveling 

Netanmelek in de bijgebouwen; en de zonnewagen verbrandde hij met vuur.” 

 

2 Koningen 23: 4-5 “Toen gebood de koning de hogepriester Chilkia en de priesters van de 

tweede orde en de dorpelwachters om al het gerei dat voor de Baäl, de Asjera en het gehele 

heer des hemels gemaakt was, uit de tempel des Heren naar buiten te brengen; en hij 

verbrandde die buiten Jeruzalem op de velden van de Kidron, en de as ervan bracht hij naar 

Betel. 5 Ook schafte hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld 

om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving van 

Jeruzalem, benevens hen die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrebeelden en het gehele 

heer des hemels offers ontstaken.” 

____________________________________ 

9 Hebrew Strongs 6635 - 'tsaba' - betekent specifiek een massa personen / figuratieve dingen 

georganiseerd voor een oorlogscampagne. Hij bracht de emblemen van het occulte om oorlog te veroorzaken in de 

Tabernakel. 
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De gevolgen: 

De hemelen werd vervuild en daarmee brachten ze het land en 

zijn volkeren onder satanische controle. 

Veel van deze occulte praktijken gaan nog steeds door in New 

Age Culten, vrijmetselaarsorden en veel occulte kringen. 

 

Jer. 8: 1-2 “Te dien tijde, luidt het woord des Heren, zal men de 

beenderen van de koningen en de beenderen van de vorsten van 

Juda, de beenderen van de priesters, de beenderen van de profeten en de beenderen van de 

inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen, 2 en ze uitspreiden voor de zon en de maan 

en het gehele heer des hemels, die zij hebben liefgehad en gediend, die zij achternagelopen 

zijn en gezocht hebben en waarvoor zij zich hebben neergebogen; zij zullen niet 

bijeengezameld noch begraven worden, tot mest op de akker zullen zij zijn” 

 

We zien aan deze verzen dat de mensen hielden van, de 

zon, maan en sterren, ze dienden, achterna liepen, ze 

zochten en aanbaden.  

Horoscoopvoorspellingen lezen, de symbolen ervan 

ophangen in onze huizen of auto's of op ons lichaam in de 

vorm van sieraden komt neer op het aanbidden van de hemellichamen. 

Je onderwerpt jezelf aan de tekens van de dierenriem en stelt jezelf bloot aan 

geleidegeesten die je in demonische gebondenheid brengen - allemaal omdat je het gebod 

van de Heer breekt.   
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DEEL 4: WAT IS PROFETISCH BIDDEN? 

Waarom gaf God de Joden geboden over de Nieuwe Manen en feestdagen die Heilige 

dagen genoemd worden in de Bijbel?  

Jezus zei dat Hij niet kwam om de wet te vernietigen, maar om deze te vervullen. 

Het gaat er niet om dat we deelnemen aan een betekenisloos vieren van het feest - dat is 

gewoon religieus zijn. 

Matth. 5: 17-18 “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik 

ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de 

hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal 

zijn geschied.”  

Gebod van de Heer op Nieuwe Maan dagen: Speciale aanbidding en blazen van 

trompetten 

2 Kron. 2: 4” Zie, ik ga een huis voor de Naam van de HEERE, 

mijn God, bouwen, om Hem te heiligen, om voor Zijn 

aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan, voor het 

voortdurend uitgestalde brood, en voor de brandoffers voor de 

ochtend en voor de avond, op de sabbatten, en op de nieuwe 

maansdagen, en op de vastgestelde tijden van de HEERE, onze 

God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël.”   

   HSV 

 

Ps. 81: 2-6 “Jubelt Gode, onze sterkte, juicht ter ere van Jakobs God. 

3 Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen, de liefelijke citer met de harp. 

4 Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag. 

5 Want dit is voor Israël een inzetting, een verordening van Jakobs God. 

6 Hij stelde het als een getuigenis in Jozef, toen Hij uittoog tegen het land Egypte. 

Ik hoor een taal, die ik niet kende:” 
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Het was meestal ook de tijd om de profeten en zieners van God in het land te zoeken. 

2 Kon. 4: 22-23 “22 Daarop ging zij naar buiten, riep haar man en zeide: Zend mij één van de 

knechten met een ezelin; ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. 23En hij 

vroeg: Waarom wilt gij vandaag naar hem toegaan? Het is immers geen nieuwe maan of 

sabbat. Maar zij antwoordde: Wees maar gerust.” 

God wil dat Zijn volk Hem meer ernstig zoekt bij de 

Nieuwe Maan-seizoenen.  

Deze periode vertegenwoordigt het begin van 

nieuwe maanactiviteiten op aarde. 

Het is belangrijk dat onze bijdrage wordt vastgelegd 

in de maan wanneer deze aan zijn nieuwe cyclus 

begint. 

De enige manier om dit effectief te doen, is door 

Nieuwe Maan seizoenen in gebed en vasten te 

besteden en specifiek nachtelijk gebed. 

Dit stelt ons in staat om te bepalen of het koninkrijk van de duisternis zijn rituelen heeft 

gebruikt om vloeken en andere vormen van beproevingen te veroorzaken met behulp van 

hun machtsbasis van de maan om ons deze maand te slaan. 

We kunnen dan geestelijk oorlog voeren om deze platforms te vernietigen. Op zulke dagen 

moeten we de Schriften gebruiken om te bidden en ook autoriteit nemen over de slechte 

woorden en wetgeving die priesters van de duisternis en andere zon-, maan- en 

sterrenaanbidders hebben geprobeerd in ons leven, gemeenschappen en natie te brengen 

via hun toewijding aan de hemellichamen. 

Dit is WIJZE VOORBEDE !! 

We zullen onszelf vrij maken van veel dingen die ons anders zullen overvallen omdat we 

onvoorzichtig of onwetend waren!! 

Zodra we de grond hebben vrijgemaakt van demonische activiteiten kunnen we ons offer 

aan God brengen en kunnen we op Hem vertrouwen om te voorzien in kostbare dingen voor 

het nieuw seizoen / de nieuwe maand. 

Deut.33:13,14 “Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de Here gezegend met de kostelijkste 

gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt; 14 met de 

kostelijkste gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet 

uitspruiten” 
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Bevrijding is mogelijk als we strijden tegen de bezweringen die aangebracht zijn in de zon, 

maan en sterren.  

We kunnen mensen helpen door te strijden in de hemelen 

namens hen, wanneer we tussenbeide komen in profetisch 

bidden, om de demonische spreuken die opgeschreven zijn 

(in de demonische hemelen) en opgeslagen door de oude 

priesters van jouw voorouderlijke wortels, te vernietigen.  

Dit brengt echt de strijd naar de poorten. God belooft om 

ons kracht te geven als we de strijd terug dringen naar de 

poorten. 

Jes. 28: 5-6 “Te dien dage zal de Here der heerscharen tot 

een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de 

rest van zijn volk, 6en tot een geest des gerichts voor wie ten 

gerichte gezeten is en tot heldenkracht voor wie de strijd 

terugdringen naar de poort.” 

 

Gen 22:17 “17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren 

des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner 

vijanden in bezit nemen.”  

God belooft ons de poorten van onze vijanden te geven !! 
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DEEL 5: POORTEN IN DE HEMEL LEREN KENNEN 

De hemel bestuurt twee hoofdpoorten  - de poort van TIJD 

      - de poort van de SEIZOENEN. 

1. DE POORT VAN TIJD 

De aarde legt de tijd vast volgens de lengtegraden - dit zijn denkbeeldige lijnen die zich 

uitstrekken van de Noordpool tot de Zuidpool en gescheiden door graden. 

De nul-lengtegraad is de poort van 

TIJD.  

Het wordt de Greenwich Meridiaan 

genoemd. 

In oktober 1884 en na felle discussies 

met name tussen de Franse en Britse 

delegaties, nam  de Internationale 

Meridiaan Conferentie in Washington 

de Greenwich meridiaan aan als de 

belangrijkste meridiaan om de 

Lengtegraad te meten. 

Greenwich ligt in de zuidoostelijke 

buitenwijken van Londen, waar het 

Koninklijk Observatorium met deze 

zelfde naam zich bevond tot 1946. 

De meridiaan van Greenwich markeert ook de universele tijd of GMT (Greenwich Mean 

Time) en het startpunt van elke tijdzone ter wereld. Zoals dagen 24 uren duren, is de wereld 

verdeeld in 24 tijdzones waarvan de lengtegraden 15 ° (één uur) van elkaar verschillen. 

Het midden van elke tijdzone bepaalt de tijd van elk van hen. GMT is gemiddelde zonnetijd 

berekend om 12.00 uur ’s middags. Het GMT-systeem is aangenomen op internationaal 

niveau op 1 januari 1885. 

Tijdzones volgen echter de grenzen van natiestaten, en sommige landen staan niet op één 

lijn met de universele tijd. China heeft bijvoorbeeld één enkele tijdzone aangenomen voor 

het hele grondgebied, terwijl er in India een tijdsverschil is van vijf en een half uur. 

Op 1 januari 1982 werd na een beslissing van de Internationale Telecommunication Unie 

(ITU), de universele tijd UTC (Universal Time Coordinated), om de universele tijd te 

corrigeren waarin de duur van de dag niet constant is gedurende het jaar vanwege de rotatie 

van de aarde om zijn as. 

 

 



39 
 
 

Bij internationale overeenkomst is UTC-tijd Greenwich Gemiddelde Tijd, hoewel hun meting 

verschilt: GMT wordt gemeten vanaf de middag terwijl UTC wordt gemeten om 

middernacht. UTC is de wettelijke basis van tijd in de wereld. 

UTC zelf is afgeleid van Internationale Atomaire Tijd (IAT) waarvan het alleen verschilt door 

een heel aantal seconden, momenteel 32. Deze ingelaste seconden zijn toegevoegd op 

initiatief van de International Earth Rotation Service om ervoor te zorgen dat, gemiddeld als 

de jaren voorbijgaan de zon om 12:00:00 UTC aan de 

Greenwich meridiaan staat naar de dichtstbijzijnde 0,9 

seconde.  

De wettelijke tijd is de tijdsrekening die van kracht is in 

een land. Rond 70 landen gebruiken momenteel zomertijd 

(meer precies daglicht besparende tijd). Tijdens bepaalde 

periodes van het jaar, meestal van april tot september op 

het noordelijk halfrond en vanaf oktober tot maart op het 

zuidelijk halfrond, wordt een uur toegevoegd. Japan is het 

enige geïndustrialiseerde land dat dit niet doet. 

De internationale datumlijn is gemarkeerd bij de 

Greenwich tegenoverliggende meridiaan. Greenwich had 

de voorkeur boven Parijs als eerste meridiaan vanwege het 

feit dat, onder andere, de tegenovergestelde meridiaan 

geen enkel land kruist. 

[http://www.fhs.ch/en/worldclock.php] 

De internationale datumlijn gaat door West-Afrika door de 

stad Tema ,Ghana. 

Het is interessant om op te merken dat er een kerk is 

gebouwd precies langs deze Meridiaan-lijn in die stad 

waarvan de constructie opmerkelijke New Age-kenmerken heeft, met twee obelisken die het 

deel van de meridiaan markeert dat door het kerkterrein gaat. 

Tijdens de seizoenen van het jaar bezoeken New Age-apostelen regelmatig deze plek in een 

soort bedevaart. 

Zelfs de Britse koninklijke familie bezocht deze plek aan het begin van het Millennium in 

1999. 

Elke dag begint om middernacht langs deze lijn op de aarde, hoewel middernacht in 

verschillende tijdzones van de aarde voorkomt, waardoor verschillende tijden ontstaan 

afhankelijk van waar je bent op de planeet. 
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Deze poorten van Tijd vereisen dat wij de WACHT HOUDEN BIJ DE POORTEN om te 

reguleren vanuit de hemelen wat er bij ons gebeurt in de komende dag  

Ps. 19: 2 “de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de 

nacht.” 

 

Om te bepalen wat voor soort spreuk elke dag over u, uw familie, uw stad of uw natie wordt 

uitgesproken, is het belangrijk om het agentschap te reguleren dat verantwoordelijk is voor 

het regeren van de dag. 

Ps. 136: 8 “de zon tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid”; 

Dit wordt gedaan door POORTWACHTEN - waken in gebed tijdens de middernachturen die 

de poort van tijd vormen in elke nieuwe dag. 

 

2. DE POORT VAN SEIZOENEN 

De BREEDTEGRADEN  zijn 

denkbeeldige lijnen die rond de aarde 

cirkelen loodrecht op de lengtegraden 

en ook gescheiden in graden terwijl je 

verder gaat naar de Noord- en 

Zuidpool. 

De centrale breedtegraad wordt de 

EVENAAR genoemd. 

Ten noorden van de evenaar wordt beschreven als het noordelijk halfrond, terwijl ten zuiden 

van de evenaar het zuidelijk halfrond wordt genoemd. 

DE KEERKRINGEN 

Er zijn andere opmerkelijke breedtegraden die de keerkringen worden genoemd. 

De zuidelijke heet de Steenbokskeerkring.  

De noordelijke wordt de Kreeftskeerkring genoemd. 
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Ze bevinden zich aan beide zijden van de evenaar naar de Zuid- en de Noordpool. 

 

De aarde heeft seizoenen volgens de breedtegraden en de scheve beweging van de aarde 

rond de zon eenmaal per jaar en terwijl deze om zijn polen roteert iedere dag. 

 

HET ELLIPTISCHE 

Dit is het soort langwerpig cyclische 

patroon dat ontstaat door deze zon – 

aarde – maan interacties. 

Het hele hierboven beschreven scenario 

creëert effecten op de aarde die wij 

seizoenen noemen en die voelbaar zijn in 

de weerpatronen van de aarde. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de 

elliptisch bewegingspatronen ervoor 

zorgen dat de zon direct boven 

verschillende breedtegraden staat in 

verschillende periodes van het jaar. 

DE EQINOXEN (DAGEN DAT DE DAG EN DE 

NACHT EVEN LANG IS) 

Als de zon boven de evenaar staat, zijn de 

dagen en nachten even lang.  

Er zijn twee dagen in een jaar wanneer dit gebeurt:   
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NOORDELIJK HALFROND 

1. De eerste equinox (dag/nacht) - de lente- of lente-equinox. 

 Dit gebeurt meestal rond 20 of 21 maart ieder jaar. 

 2. De tweede equinox (dag/nacht) of herfst-equinox - het begin van de herfst. Dit 

gebeurt meestal elk jaar rond 22 of 23 september. 

 

ZUIDELIJK HALFROND 

 1. De eerste equinox (dag/nacht) - herfst-equinox - het begin van de herfst. 

 Dit gebeurt meestal rond 20 of 21 maart ieder jaar. 

 2. De tweede equinox - de lente- of lente-equinox. 

 Dit gebeurt meestal rond 22 of 23 september ieder jaar. 

 

DE ZONNEWENDES - PIEK ZOMER EN PIEK WINTER ELK JAAR 

 

 

 

Wanneer de zon direct boven de tropische breedtegraden staat (loodrecht boven een van de 

keerkringen), hebben we de langste dagen / kortste nachten op het noordelijke halfrond als 

de zon boven de noordelijke keerkring staat en de kortste dagen / langste nachten op het 
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zuidelijk halfrond en wanneer deze loodrecht boven de zuidelijke keerkring staat heeft het 

zuidelijk halfrond de langste dagen en kortste nachten. 

Wanneer we de kortste dag en de langste nacht hebben, hebben we de winter zonnewende. 

Wanneer we de langste dag en de kortste nacht hebben, hebben we de zomer 

zonnewende. 

NOORDELIJK HALFROND 

WINTERZONNEWENDE - Data: 21 of 22 december van elk jaar. 

ZOMERZONNEWENDE - Data: elk jaar 21 juni 

ZUIDELIJK HALFROND 

WINTERZONNEWENDE - Data: elk jaar 21 juni 

ZOMERZONNEWENDE - Data: 21 of 22 december van elk jaar. 

DE POORTEN VAN SEIZOENEN 

 

 

 

 

De equinoxen en de zonnewendes vormen de poorten van de seizoenen. 

Het zijn niet alleen de fysieke seizoenen die in deze periodes van het jaar veranderen. 
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GEESTELIJKE SEIZOENEN: 

 

Pred. 3:1-11 “ALLES heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om 

te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te 

rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd 

om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen 

en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te 

zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 6 een tijd 

om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om 

weg te werpen, 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te 

zwijgen en een tijd om te spreken, 8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd 

van oorlog en een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij 

zich aftobt? 10 Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de mensenkinderen 

gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 11 Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn 

tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God 

doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.” 

We moeten poortwachters zijn als we elk seizoen van het jaar door deze poorten van de 

seizoenen binnen gaan. 

We doen dit door in gebed te waken over de Tijdpoorten die ons in deze seizoenen 

binnenleiden.  

Je moet opstaan en bidden op de juiste middernachtelijke tijden wanneer die data van de 

equinoxen en zonnewendes eraan komen. 

New Agers, occultisten en parapsychologen 

bezetten deze poorten door het houden van wat 

ze “vieringen” noemen. 

Deze "vieringen" zijn in feite demonisch 

wetgevend naar de hemel om te bepalen wat ze 

willen zien gebeuren in de naties politiek en 

economisch.  
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Ze maken zelfs opzettelijk wetgeving tegen het welzijn van de kerk en God. 

Om deze poort van onze vijanden te bezitten, moeten we de Heer zoeken en vasten en 

bidden om middernacht zoals past bij de Nieuwe Manen die de toegang tot deze periodes 

beheersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze link kom je op een filmpje waar in het Nederlands uitgelegd en getoond word, hoe de zon 

om de aarde draait en, wat het effect is op de aarde van de zonnewenden en als de zon boven de 

twee keerkringen staat.  https://www.youtube.com/watch?v=4ur4TXjqqD4 

Mag de Heer ons helpen als Zijn wachters om echt de poorten van onze vijanden te bezetten 

in ons land!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ur4TXjqqD4
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DEEL 6: OP WACHT STAAN BIJ DE POORTEN VAN DE TIJD 

Het bijbelse concept van op 

wacht staan  

De bijbelse ochtend begint om 6.00 

uur in de ochtend. 

Het wordt vaak het eerste uur van de 

dag genoemd. 

Toen Jezus gekruisigd werd, was het 

‘t derde uur van de dag – wat 

betekent dat het 9.00 uur was. 

Hij hing zes uur aan het kruis. De 

Bijbel zegt dat er duisternis was van 

het zesde uur tot het negende uur- met andere woorden - de periode van 12.00 uur 's 

middags tot 15.00 uur. Om die tijd stierf Hij en het voorhangsel van de tempel scheurde. 

De Bijbel spreekt van elke dag bestaande uit 

de nachtwachten en de dagwachten. 

Ps. 63: 7 “wanneer ik Uwer gedenk op mijn 

legerstede,in nachtwaken over U peins.” 

 

DE OCHTENDWACHT 

De ochtendwacht is het begin van de 

dagwacht. 

 

Ex. 14:24 “24 Toen dan, in de morgenwake, schouwde de Here in vuurkolom en wolk naar het 

leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring.”  

Elke wacht omvat drie uur. 

 

De Dagwachten: 

1.   06.00-09.00 u. De ochtendwacht of de eerste wacht van de dag 

2.   09.00-12.00 u. De tweede wacht van de dag 

3.   12.00-15.00 u. De derde wacht van de dag 

4.   15.00-18.00 u. De vierde wacht van de dag 
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De Nachtwachten 

De nachtwacht begint om 18.00 uur. Dit uur wordt het eerste uur van de nacht genoemd. 

Elk van de nachtwachten omvat ook drie uur als volgt: 

1.   18.00-21.00 u.  De eerste wacht van de nacht (de avondwacht) 

2.   21.00-24.00 u.  De tweede wacht van de nacht 

3.   00.00-03.00 u.  De derde wacht van de nacht 

4.   03.00-06.00 u.  De laatste (vierde) wacht van de nacht 

 

Gods mensen hebben door de eeuwen heen geestelijk en militaire interactie gehad met hun 

omgeving volgens deze wachten. 

Marcus 6:48 “En toen Hij zag, dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen – want 

zij hadden de wind tegen – kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake[tussen 3: 00–6: 00 uur] 

tot hen, gaande over de zee; en Hij wilde hen voorbijgaan.” 

 

Handelingen 23:23 En hij riep een tweetal hoofdlieden bij zich en zeide: Laat tweehonderd 

soldaten zich gereed houden om naar Caesarea te trekken en zeventig ruiters en 

tweehonderd lansdragers omtrent het derde uur van de nacht;”[ongeveer 21.00 u.]  

Het is daarom gepast dat we in gebed waken in overeenstemming met het Bijbelse wachten. 

Het offer van Jezus aan het kruis was gepland tussen de tweede en derde wacht van de dag. 

De uitstorting van de Heilige Geest op de dag 

van Pinksteren was op het derde uur van de 

dag -09:00. 

Handelingen 2:15 “Want deze mensen zijn 

niet dronken, zoals gij veronderstelt, want 

het is het derde uur van de dag”; 

[ongeveer9:00 uur] 

God ordent de tijd in de volgende orde:  

• momenten 

• seconden 

• minuten 

• uren 
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• wachten  

• dagen 

• weken 

• maanden 

• seizoenen 

• jaren 

• generaties 

De volgende speciale dagen 

zijn aanvangsdagen van 

nieuwe perioden in je leven: 

 • Conceptie – wanneer tijdpoorten worden geopend en de Boeken worden geopend 

 en je doel en het lot over je leven wordt gelezen door een engel van de Heer. 

 • Verjaardagen 

 • Huwelijksjubilea 

 • Enz. 

Het is heel belangrijk om door de Poorten van Tijd te bidden die leiden naar deze speciale 

persoonlijke gebeurtenissen die een nieuwe cyclus van activiteiten inluiden die cruciaal zijn 

voor uw welzijn. 

Praktisch gebed 

Ga in de geest, gekleed in de wapenrusting van de Heer, naar de Poorten van de Tijd – daar 

zul je veel klokken, zandlopers, zonnewijzers enz. zien die je voorouders hebben opgericht 

door elk demonisch verbond dat door al je generaties met satan werd aangegaan. 

Het is noodzakelijk om af te rekenen met CHRONOS die de sterke man is bij deze Poorten 

van de Tijd. 

Je moet jezelf losmaken van de twaalf pijlers van de dierenriem die de Beheersers zijn van 

deze hemelen. 

Je moet elk uurglas, tijdklok, zonnewijzer enz. van satan vernietigen en alles wat daarmee te 

maken heeft, in verleden, heden en toekomst. 

Vraag God om je over te zetten uit het koninkrijk van duisternis en de Poorten van Tijd 

(Greenwich) naar het koninkrijk van onze Heer en Messias - Yeshua Hamashiach. Verklaar 

dat Hij de Heerser is van al onze tijden en seizoenen. 

Zet Gods oordeelklok vrij tegen onze vijanden! 
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Bid tegen de demonen die zullen proberen de gebroken stukken glas op te pakken en de 

zandkorrels die de vloeken droegen - ze zullen proberen het glas opnieuw in elkaar te zetten 

en de cycli over u weer te herstellen. Verklaar dat de vernietiging compleet is en alles is 

vernietigd met Gods vuur! 

 

WANNEER BIDDEN WIJ? 

 

De nachtwachten zijn uitgekozen voor meditatie en waken in het Woord van God. 

Ps. 63: 7 “wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in nachtwaken over U peins.” 

Jezus bracht hele nachtwachten door in gebed. 

Marcus 6:46 “En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te 

bidden.” 

Jezus kwam de bedreigde discipelen op zee te hulp bij de vierde wacht van de nacht. 

Marcus 6:48 “En toen Hij zag, dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen – want 

zij hadden de wind tegen – kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake [tussen 03.00-06.00 u.] 

tot hen, gaande over de zee; en Hij wilde hen voorbijgaan” 

 

Het is daarom erg belangrijk voor ons om in Gods Woord te waken en vooral te bidden 

tijdens de nachten van de zonnewende en equinoxen (dagen waarop de dag en de nacht 

even lang zijn). De dagwachten zijn ook erg cruciaal. 

Elke gelovige moet het bijbelse concept van regelmatige gebedstijden ontwikkelen. 

Handelingen 3: 1 “Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des 

gebeds, dat is het negende.” [drie uur 's middags] 

 

Gebedstijden en gebedseizoenen moeten strategisch zijn. Als je regelmatig tijden van gebed 

houdt tijdens de dag- en nachtwachten, sluit je aan bij de hemelse arrangementen. 

Johannes en Petrus konden de genezing bij de tempelpoort bewerkstelligen door de 

strategische timing van hun gebeden. Er brak een opwekking uit na de wonderbaarlijke 

genezing. 
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De Romeinse Centurion - Cornelius: 

Handelingen 10: 3 “Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag [15.00 u.], 

duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius!”  

Cornelius hield strategische gebedstijden en ontmoette de engel van God die hem liet zien 

wat hij kon doen aan zijn eeuwige redding. 

Hij was eigenlijk aan het vasten terwijl hij bad op dat uur (15.00 uur). 

Handelingen 10:30 “En Cornelius zeide: Juist vóór vier dagen, van dit ogenblik af gerekend, 

was ik op het negende uur thuis in gebed; 31 en zie, een man stond voor mij in een blinkend 

kleed,” 
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Petrus: 

Petrus was druk aan het bidden rond het 6e uur van de dag - ongeveer 12.00 uur – toen hij 

het visioen zag van het laken uit de hemel en Gods openbaring betreffende de noodzaak dat 

het evangelie naar de heidenen moest gaan. 

Handelingen 10: 9-11 “9 De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad 

naderden, ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak, om zijn gebed te verrichten. 10 

En hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, geraakte hij in 

zinsverrukking, 11 en hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm 

van een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de aarde;  

God roept zijn kerk op om deel te nemen aan strategische geestelijke oorlogvoering tijdens 

de seizoenen van de nieuwe maan, de volle maan, de equinoxen, de zonnewendes, 

conceptie, verjaardagen, jubilea, enz. 
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DEEL 7: MAANSVERDUISTERINGEN - GEESTELIJKE IMPLICATIES EN 

GEBEDSSTRATEGIE 

Wat is een maansverduistering? 

De maan ontvangt normaal zijn licht van de zon. 

Tijdens een maansverduistering blokkeert de schaduw van de aarde dIt licht van de zon 

echter tijdelijk. 

Het gevolg is dat het maanlicht wordt verduisterd en de maan door verschillende stadia van 

gedeeltelijke of totale verdwijning gaat. 

Dit wordt een maansverduistering (eclips) genoemd. 
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Dit seizoen is een seizoen met veel hekserij. 

Meestal beginnen occultisten hun betoveringen vier dagen voor en eindigen ze ongeveer 

vier dagen na een volle maan.  

Als het verdubbelt als een totale 

maansverduistering, is het dat ook een 

periode van veel hekserij in de hemelse 

gewesten. 

De christen en de Kerk is het doelwit van 

duisternis in deze tijd. 

Afgezien van het proberen om hun lot en 

dat van veel van hun aanhangers te 

verbeteren op deze tijd, gebruiken 

tovenaars deze tijd voor strategische 

oppositie van Gods Koninkrijk. 

Ze slagen vaak omdat de Kerk niet strategisch bezig is te bidden. 

Gebedsstrategie: 

De hele dag zou een dag van gebed en vasten moeten zijn. 

Onze eerste gebedsstrategie is om te annuleren: 

• de gaven en offers aan hun goden, 

• hun cirkelbewegingen rond een vast midden, 

• alle bezweringen van satanische priesterschappen die zijn ingezonden in de hemel tegen: 

 O  de Kerk, 

 O  haar leiderschap, 

 O  jij als persoon en 

 O  Gods doeleinden voor de naties. 

Jes. 44: 24-26 “Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: 

Ik ben de Here, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de 

aarde uitgebreid heb door eigen kracht; 25 die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en 

de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en hun kennis 

tot dwaasheid maak; 26 die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging 

mijner boden volvoer; die tot Jeruzalem zeg: Het worde bewoond; tot de steden van Juda: 

Laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik weer op” 

Iedereen moet alles vrijzetten dat tijdens de verduisteringen, die hebben plaatsgevonden 

sinds hun conceptie, van hem of haar is gestolen. 
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Dit komt omdat wanneer de maan of de schaduw van de aarde de zon bedekt, het koninkrijk 

van de duisternis dat gebruikt om duisternis en allerlei satanische dingen in het leven van 

mensen te programmeren. 

Laten we erop aandringen dat de plannen van God in ons leven, in de Kerk en in onze landen 

gerealiseerd worden. 

Micha 3: 6-7 “Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder 

waarzegging; de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd 

worden. 7 En de zieners zullen beschaamd worden, en de waarzeggers teleurgesteld, en zij 

zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods komt.” 

 

Ezechiël 32: 7-8 “Wanneer Ik u uitblus, befloers Ik de hemel en verduister Ik de sterren, de 

zon overdek Ik met wolken, en de maan doet haar licht niet schijnen. 8 Al de stralende 

lichten aan de hemel verduister Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over uw land –luidt het 

woord van de Here Here.” 

 

Jesaja 13: 10-13 “Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet 

stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11 

Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en 

Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars 

vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen 

dan fijn goud van Ofir. 13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend 

van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van 

zijn brandende toorn.” 

Houd er rekening mee dat de New Agers van 

vandaag en de occultisten geestelijk in deze verzen 

worden aangeduid als Babyloniërs en Chaldeeën. 

God wil dat we de Chaldeeën en de Babyloniërs 

van vandaag oordelen aan de hand van Jesaja 47 

en Openbaringen 18.  

Hun beker is vol voor de Heer. 

Ze knoeien met de verordeningen van de hemel en 

toch hebben ze geen achting voor God en voor de 

Heer Jezus Christus. 

Ze moeten geoordeeld worden tijdens Nieuw Manen, Volle Manen en zowel zons- als 

maansverduisteringen. 
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De Heer wil dat we bidden tegen de opgeslagen verslagen van duisternis tegen ons in de 

schaduw van de aarde tijdens Maansverduisteringen. 

Denk eraan dat maansverduisteringen het volgende zijn: 

 • De maan ontvangt altijd haar licht van de zon, maar de schaduw van de aarde 

blokkeert dat licht van de zon tijdens de maanverduistering.  

Zo zijn wij ook als de maan en de Heer is onze 

zon (van gerechtigheid). 

Veel mensen zijn geestelijk in de schaduw van 

de aarde begraven tijdens 

maansverduisteringen. 

De vijand doet dat terwijl de maan in de 

schaduw van de aarde is begraven tijdens 

maansverduisteringen. Ze proclameren 

bijvoorbeeld: Laat: 

 • de zegeningen, 

 • erfenis 

 • enz 

van "die en die" begraven worden in de schaduw van de aarde. 

Dit is hoe ze hebben geopereerd en de Heer wil dat we dat allemaal omkeren en ook 

voorkomen dat ze verdere schade aanrichten. 

De Heer is onze SCHADUW: 

Psalm 91: 1-16 “1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de 

schaduw des Almachtigen. 

2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. 

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw 

is schild en pantser. 

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; 

6 voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. 

7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet 

genaken; 

8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. 

9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 
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10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; 

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;  

12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 

13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. 

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn 

naam kent. 

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem 

uitredden en tot ere brengen. 

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.” 

 

De Heer is trouw aan zijn kinderen en als we op deze manier bidden, zal Hij alle jaren waarin 

onze erfenis verborgen lag in de schaduw van de aarde, zichtbaar maken en terug geven. 

 

Jesaja 30:26 '26 Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en 

het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen – op de dag, waarop 

de Here de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest.” 

Wanneer de Heer ons geneest, maakt Hij het licht van de maan zoals het licht van de zon 

en het licht van de zon is zevenvoudig, in Jezus Naam !! 
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DEEL 8: PERSOONLIJKE KARAKTERVEREISTEN BIJ HET OMGAAN MET 

DE HEMELSE GEWESTEN 

Er zijn bepaalde vereisten voordat we de fundamenten en gebeurtenissen kunnen 

beïnvloeden op aarde zoals beschreven in: 

Jesaja 51:15 “Want Ik ben de Here, uw God, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen, 

wiens naam is Here der heerscharen.” 

Wat leren we van deze passage? 

1. God stelt zich hier voor als de Heer der heerscharen. De gelovige moet het karakter 

hebben van een soldaat die klaar is voor de oorlog! 

2. De gelovige moet een intieme relatie hebben met de Almachtige God die als resultaat 

heeft dat we bedekt worden in de Schaduw van Gods Hand. We moeten de Heer liefhebben 

met heel ons wezen.  

3. Het Woord van God moet door God Zelf in onze mond 

geplaatst worden. We moeten Zijn Woord KENNEN !! 

Mozes en Jozua gebruikten de hemel intensief om dingen op 

aarde te bepalen: 

Mozes: 

Deut. 32: 1-3 “NEIGT UW OOR, gij hemelen, dan wil ik [Mozes} 

spreken, en de aarde hore naar de woorden van mijn mond. 2 

Mijn leer druipe als regen, mijn rede druppele als dauw, als 

regenbuien op het jonge groen, en als regenstromen op het 

kruid; 3 want ik zal de naam des Heren uitroepen; geeft 

grootheid onze God, 

 

Mozes gebruikte de hemel om zijn mandaat door te geven aan de kinderen van Israël door 

zowel doctrine als spraak, die als regen en dauw werden gedistilleerd op zowel de mensen 

als het land. 

De reden dat hij slaagde, was omdat hij toegewijd was aan het bekendmaken van alleen de 

Naam van de Heer. 

Wat zei God over Mozes? 

Num. 12: 3 “Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de 

aardbodem” 
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Ex. 33: 10-11 “Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, 

stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent. 11 En de Here sprak tot 

Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij 

terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week 

niet uit de tent.” 

Hij was de zachtmoedigste man op aarde in zijn generatie en God sprak tot hem face-to-face 

als met een vriend. 

God liet Mozes zijn wegen zien, maar Israël zag alleen de daden van God. 

Psalm 103: 7 “Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden.” 

 

Jozua: 

In hoofdstuk 5 van het boek Jozua zien we Jozua uitgebreid 

gebruikmaken van de hemelen in de strijd tegen de vijf 

Amoritische koningen die het gebied van de Gibeonieten 

binnenvielen. 

Jozua 10: 5-14 “Hierop verenigden zich de vijf koningen der 

Amorieten en trokken op: de koning van Jeruzalem, de koning 

van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lakis en de 

koning van Eglon, zij met al hun legers; zij belegerden Gibeon 

en streden ertegen. 

6 Toen zonden de mannen van Gibeon tot Jozua, naar de 

legerplaats te Gilgal, deze boodschap: Trek uw hand niet van 

uw knechten af, ruk haastig tot ons op, verlos ons en help ons, 

want alle koningen der Amorieten, die op het gebergte wonen, 

hebben zich tegen ons verzameld.  

7 Toen trok Jozua uit Gilgal op, hij en al het krijgsvolk met hem, allen dappere helden.  

8 En de Here zeide tot Jozua: Vrees niet voor hen, want Ik geef hen in uw macht, niemand van 

hen zal voor u standhouden.  

9 En Jozua overviel hen plotseling – de ganse nacht was hij, van Gilgal uit, opgetrokken – 

10  en de Here bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring, zodat hij hun een 

grote nederlaag toebracht bij Gibeon, hen vervolgde in de richting van de bergpas van Bet-

Choron en hen versloeg tot bij Azeka en Makkeda.  

11 Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en zij juist op de helling van Bet-Choron waren, wierp 

de Here uit de hemel grote stenen op hen, tot Azeka toe, zodat zij stierven; die door de 

hagelstenen stierven, waren talrijker dan die, welke de Israëlieten met het zwaard doodden.  
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12 Toen sprak Jozua tot de Here ten dage, waarop de Here de Amorieten aan de Israëlieten 

overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, 

in het dal van Ajjalon!” 

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken 

had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de 

hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. 14Een dag als deze is er 

noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de Here zó iemands stem verhoorde, want 

de Here streed voor Israël. 15Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de 

legerplaats te Gilgal. 

16Die vijf koningen echter vluchtten en verborgen zich in de spelonk bij Makkeda. 

18Toen zeide Jozua: Wentelt grote stenen voor de ingang van de spelonk en zet er mannen 

bij om hen te bewaken.  

19 Maar gij, blijft niet staan, jaagt uw vijanden na en slaat op hun achterhoede los; laat hun 

niet toe binnen hun steden te komen, want de Here, uw God, geeft hen in uw macht.  

22  Daarna zeide Jozua: Opent de ingang van de spelonk en brengt die vijf koningen uit de 

spelonk tot mij.  

23 Men deed aldus en men bracht tot hem die vijf koningen uit de spelonk: de koning van 

Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lakis en de koning 

van Eglon.  

24 Zodra men die koningen tot Jozua gebracht had, riep Jozua alle mannen van Israël tot zich 

en zeide tot de aanvoerders der krijgslieden, die met hem getrokken waren: Treedt nader, zet 

uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek.  

25 Toen zeide Jozua tot hen: Vreest niet en weest niet verslagen, weest sterk en moedig, 

want aldus zal de Here doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt. 

 

1. Geest van onderdrukking - koning van Jeruzalem - onrecht, verwarring, nederlaag, angst 

en zorgen  

2. Geest van religie - koning van Hebron - 

uitputting, vermoeidheid en verbroken relaties. 

3. Geest van belegering - koning van Jarmuth-

onvruchtbaarheid, isolatie, dood, armoede en 

rebellie tegen ware geestelijke autoriteit. 

4. Geest van blindheid - koning van Lachish - 

verlies van visie en vermogen om openbaring van 

God te ontvangen, om een gevoel van 
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gebondenheid te brengen en te beroven van vreugde. 

5. Geest van beschuldiging - koning van Eglon - afsnijden van het Woord van God, 

voorkomen dat Gods oorlogskreet oprijst, leiders in diskrediet brengen. 

 

Deborah 

Deborah was een voorbidder en begreep hoe oorlogvoering in de 

hemelse gewesten werkte. 

Sisera was een vijand van God en zijn volk.  

Hij gebruikte duidelijk de zon, maan en sterren als  zijn krachtbron 

om tegen Israël te vechten. 

Deborah voerde oorlog en ontmantelde de demonische structuren 

in de hemelse gewesten. 

Ze riep tot de sterren om hun Maker te aanbidden! 

Psalm 148 “Halleluja. Looft de Here in de hemel,looft Hem in den hoge. 

2 Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. 

3 Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. 

4 Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. 

5 Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; 

6 Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij stelde hun een inzetting, die geen hunner 

overtreedt.” 

 

Ze beval de sterren om te vechten voor de God van Israël tegen Sisera. 

Richteren 5:20 “Van de hemel streden de sterren, vanuit haar 

banen streden zij tegen Sisera.” 
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Alleen toen kon Jael Sisera verslaan: 

Richteren 5:24 “Gezegend boven de vrouwen zij Jaël, de vrouw van Cheber, de Keniet, 

gezegend boven de vrouwen in de tent. 

25 Water vroeg hij, melk gaf zij; in een kostbare schaal reikte zij room. 

26 Haar hand strekt zij uit naar de pin, haar rechterhand naar de hamer der werklieden, en 

zij hamert op Sisera, doornagelt zijn hoofd, verbrijzelt en doorboort zijn slaap. 

27 Tussen haar voeten kromp hij ineen, viel en lag daar, tussen haar voeten kromp hij ineen 

en viel, waar hij ineenkromp, daar viel hij, overweldigd.” 
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CONCLUSIE: Wat we tot nu toe hebben geleerd: 

We kunnen geestelijk tot de hemel spreken en zij hebben de mogelijkheid om ons te horen 

en onze instructies op te volgen. 

Psalm 148: 1 Halleluja. Looft de Here in de hemel,”looft Hem in den hoge. 

2 Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. 

3 Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. 

4 Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. 

5 Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; 

6 Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij stelde hun een inzetting, die geen hunner 

overtreedt. 

7 Looft de Here op de aarde, gij grote zeedieren en alle waterdiepten, 

8 vuur en hagel, sneeuw en nevel, gij stormwind, die zijn woord volbrengt; 

9 gij bergen en alle heuvelen, vruchtbomen en alle ceders; 

10 gij wild gedierte en alle vee, wat kruipt en wat met vleugelen vliegt; 

11 gij koningen der aarde en alle natiën, gij vorsten en alle richters der aarde; 

12 gij jongelingen en ook maagden, gij ouden en jongen tezamen. 

13 Dat zij de naam des Heren loven, want zijn naam alleen is verheven, zijn majesteit is over 

aarde en hemel. 

14 Hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd: een lofzang voor al zijn gunstgenoten, voor de 

kinderen Israëls, het volk dat nabij Hem is. Halleluja. 

 

Jesaja: 

De bijzonderheden van zijn geestelijke voorbereiding 

voor dit soort bediening:  

Jesaja 6:1-7 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de 

Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn 

zomen vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven 

Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn 

aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met 

twee vloog hij. 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, 

de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. 4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen 

en het huis werd vervuld met rook. 
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5 Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te 

midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der 

heerscharen, gezien. 6 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij 

met een tang van het altaar genomen had; 7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: 

Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde 

verzoend.8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor 

Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.” 

 

Jeremia: 

Jeremia 15:19 “Daarom, zo zegt de HEERE: Als u terugkeert, laat Ik u terugkeren, u zult voor 

Mijn aangezicht gaan staan. Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult u 

als Mijn mond zijn. Laten zíj terugkeren naar u,maar ú mag niet terugkeren naar hen. 

 

We moeten leren van de heiligen die ons voorgingen! 

We moeten een leven van intimiteit met God leven. 

We moeten wandelen in integriteit en zuiverheid voor mensen. 

Dit zal de hemelen en de aarde dwingen om onze woorden te horen.!! 
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GEBEDSSTRATEGIEËN 

Fragmenten uit aantekeningen gegeven door: Steve Olumuyiwa, coördinator West-Afrika - 

Voorbidders voor Afrika 

Winterzonnewende (vindt plaats op 21 december) 

WINTER ZONNEWENDE is de langste en donkerste nacht van het jaar. Op deze kortste dag 

van het jaar is de zon op zijn laagst en zwakst, een draaipunt van waaruit het licht weer 

sterker en helderder wordt. (Het tegenovergestelde gebeurt op het zuidelijk halfrond.) Dit is 

een keerpunt van het jaar. Op een gegeven moment lijkt de zon te sterven, maar ineens 

staat ze weer op en leidt ons naar het lenteseizoen. De Romeinen noemde het Dies Natalis 

Invicti Solis, de verjaardag van de Onoverwonnen Zon. 

Voor heksen is het de tijd van de viering van de eerste kleinere sabbat in hun nieuwe jaar 

(dat begon op 31 oktober, het Halloween-seizoen). Deze mindere sabbat heet Yule. 

Helaas is het van dit Wicca-woord YULE dat het moderne christendom het woord YULETIDE 

bedacht. Het is gebruikelijk om kerstkaarten te vinden met daarop YULETIDE-groeten. 

Zogenaamde kerstredes door hoofden van overheden worden ook gelabeld met YULETIDE-

berichten, enz. YULE betekent "juk van het jaar 'of ‘wiel '. 

Hoewel de 'wedergeboorte' van de zon wordt gevierd, wordt het winterzonnewende seizoen 

nog steeds beschouwd als een tijd van diepe duisternis. In deze donkerste tijd van het jaar 

wordt ook aangenomen dat bovennatuurlijke krachten vrij rond kunnen gaaan, en de 

geesten van de doden zouden terugkeren naar hun families. Kortom, van Halloween tot Yule 

houden heksen zich bezig met diepe tovenarij. 

Vuur is altijd het belangrijkste element geweest in rituele vieringen van de winter-

zonnewende. Heide vuren, vreugdevuren, brandende kaarsen en lantaarns en elektriciteit 

worden gebruikt om de  kracht van de zon te symboliseren. 

Tijdens de winterzonnewende wordt het Yule-houtblok, een groenblijvende boom zoals de 

den, vijg, eik of maretak wordt twaalf uur aangestoken voor 'veel geluk'. De as van het 

houtblok wordt dan in het huis bewaard of rondgestrooid voor bescherming, genezing, 

vruchtbaarheid en aanroeping voor een altijd groen leven in het komende jaar. 

De laatste tijd is de denneboom de meest favoriete van deze altijd groene bomen omdat de 

kegel (de dennenappel) gebruikt wordt voor andere duivelse doeleinden zoals mind control. 

De denneboom is onze "kerstboom" in christelijke kringen. De dennenappel heeft dezelfde 

vorm als onze "pijnappelklier", een klier ter grootte van een erwt in het midden van de 

hersenen, waarnaar wordt verwezen als het "derde oog" in occulte kringen. 
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Denneappels worden gebruikt om tovenarij te bewerken die in de pijnappelklier boort. 

Wanneer de vijand vat krijgt op de pijnappelklier, wordt het slachtoffer een verblinde robot 

die op elk moment kan worden gemanipuleerd. 

De vijand heeft de kerk zozeer aangetast met deze kwade tekenen. Door deze manipulatie 

zijn we bezweken aan hekserijtaal, waarbij we Kerst het YULETIDE seizoen noemen. 

Wanneer de winterzonnewende samenvalt met de laatste nieuwe maan, is het ook een tijd 

die diepe duisternis in de aarde vrijmaakt - dit is het YULE "juk van het jaar" dat 

geprogrammeerd wordt in levens. Dit is het geval omdat de nieuwe maan is bestempeld als 

'donkere maan' door de duivel en zijn kwaadaardige rijk. 

Wij kennen echter de waarheid (Johannes 14: 6) en we wandelen in het licht (Johannes 

8:12, Psalm 119: 105). 

Zoals Gods woord ons leert, is de nieuwe maan een tijd van goddelijke afspraak; een tijd van 

rust; een tijd van trompet blazen; een tijd van blijdschap en vreugde; een tijd van bevrijding 

(Psalm 81: 1-7a). Bid daarom alstublieft tegen de slechte agenda van satan en zijn leger. 

Reiniging en afgifte van negatieve energieën. 

Net zoals het laatste kwartier afneemt en afloopt, zo worden ook aanroepingen en 

betoveringen gedaan om kwalen en negativiteiten uit het leven van heksen,  hun gezinnen 

en kringen etc. te verwijderen. 

Ze maken ook van de gelegenheid gebruik om deze kwalen over te dragen aan hun 

vijanden. 

Bevestig deze Schriften (Jes. 11, Jer. 23: 5, Jer. 33:15, Zach. 3: 8, enz.) en het Bloed van Jezus 

door profetische proclamatie in de hemelen tijdens deze gebeurtenissen. 

Verkondig Openb. 4, 5 en 11:15,9. 

 

GEBEDSACTIE VOOR WINTERZONNEWENDE 

1. Loof God voor zijn trouw in het ordenen van de seizoenen (Gen. 8:22, Pred. 3: 1). 

God schiep licht en duisternis (Gen. 1: 3-5, Jes. 45: 7a). Laten we de Heer danken voor de 

winter. De winter is een rusttijd, een soort sabbat. 

Zie Matth. 24:20 waar de Heer winter en sabbat samenbrengt. Als we kijken naar de natuur, 

zullen we zien dat de winter inderdaad een tijd van rust is: bomen werpen hun bladeren af, 

dieren overwinteren; in vroegere tijden werd er niet geplant omdat de oogsttijd voorbij is en 

iedereen kijkt uit naar het einde van de winter enz. We hebben langere nachten in de 

winter, omdat het geen tijd is voor zware arbeid. 
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Daarom is het een tijd om God meer te zoeken, vooral 's nachts. We moeten Hem zoeken 

door Zijn woord en door gebeden (Ps. 63: 6, Ps 119: 48). Zelfs tijdens de dag moeten we te 

werk gaan als tijdens de sabbat: Gods woord lezen, bidden en blazen van de bazuin (Num. 

10). Laten we de Heer vragen om ons te versterken om dagelijks te waken en te bidden. 

Laten we de bazuin blazen voor de Heer. 

2. Neem de poorten van de winter/winterzonnewende in bezit (Ps. 24, Jes. 26: 2) en stel 

het seizoen veilig met het Bloed van Jezus Christus (Col. 1:20). 

Verkondig Ps. 24: 1, Jes. 9: 6-7, Openb. 11:15. Laten we deze teksten vastmaken in de 

Winterzonnewende. 

Laten we de poorten en deuren van de winterzonnewende sluiten met de sleutel van David 

tegen poortbestormers die misschien de poort naar de hemel willen bestormen. 

3. Bekering. 

Breng berouw van persoonlijke zonden, vooral rebellie / ongehoorzaamheid, die is als de 

zonde van hekserij. (Ps. 15, Ps. 19: 12-14, etc.) 

Breng berouw van familiezonden (Ef. 5: 21-25, 6: 1-9, enz.) Bekeer u namens de Kerk (Jes. 

56: 9-12 etc.) 

Bekeer u namens de samenleving (Deut.4: 15-19, enz.) Vraag de Heer om vergeving en 

genade. Breng verzoening door het bloed van Jezus Christus 

(Ps. 51, Hebr. 9: 12-14, etc.) 

4. SPREEK HET BLOED VAN JEZUS 

Spreek het Bloed van Jezus op de zon en zijn kenmerken 

• zijn hitte, 

• zijn opgaan in het oosten, 

• zijn voortgaan over de evenaar, 

• zijn ondergaan in het westen, 

• zijn interplanetair magnetisch veld dat warmte naar de hele schepping stuurt, 

• zijn licht dat is afgeleid van Jezus Christus, het Licht van de wereld. 

Beveel de zon om de Glorie van de Heer te verkondigen (Ps. 19: 1-6). 

Vraag de zon op te gaan met de zalving van de Zon van gerechtigheid op jezelf, je 

gezin/familie,je natie, Europa, Afrika, de Kerk, enz. (Mal. 4: 2). 

Neem alle elementen van de hemel een voor een (bijvoorbeeld de zon, de maan, Venus, de 

Pleiaden, andere sterren) en verzegel ze met het Bloed van Jezus. 

Beveel deze sterren om de Glorie van de Heer te verklaren (Ps. 19: 1-6). 
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Laten we bidden dat de raad van de Heer zal standhouden en dat het rijk van de duisternis 

deze gebeurtenissen niet zal kapen tot hun voordeel. 

Laten we erop staan dat onze God die de zeven sterren en Orion maakt, de oordelen van de 

tovenaars tegen onze families, bedrijven, naties, Afrika en de kerk zal omverwerpen.  

Amos 5: 7-9 “O, zij die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde 

nederwerpen! 8 Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die donkerheid verkeert in 

ochtend, en die de dag tot nacht verduistert; Hij, die het water der zee heeft opgeroepen en 

uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – Here is zijn naam! 9 Hij, die verwoesting doet 

opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt. “ 

Laat de Heer de schaduw van dood situaties in ons leven en omstandigheden omdraaien in 

de ochtend. Laat Hem ons sterken tegen het leger van satan en hun sterke netwerken. 

6. Gebruik uw superieure priesterlijke autoriteit om alle satanische verbonden te verbreken 

die je familie, de ouden, satanische prins, satanische wachters, politici, religieuze leiders, 

occultisten, enz. hebben gemaakt over je leven, familie, bedrijf / baan, staat, natie, Afrika, de 

Kerk, enz. (1 Petr. 2: 9, Jes. 28: 14-18, enz.) 

7. Doe de oproepen van heksenkringen weg. 

Maak de tovenarij opgeroepen met behulp van de vier elementen: wind, vuur, aarde en 

water ongedaan. 

Beveel deze elementen om op te staan tegen heksen en tovenaars. 

Verkondig Jeremia 10:11 “Zo zult gij tot hen zeggen: De goden, die de hemel en de aarde niet 

gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder de hemel.” 

Beveel de elementen om Yahweh Elohim, de Schepper van Hemel en aarde te prijzen. Gen. 

1, Ps. 148. 

8 . Bid tegen hekserijactiviteiten. 

De Heer schudt het koninkrijk van de duisternis. 

Hun belangrijkste structuren worden dagelijks vernietigd door de Hand van God. 

Bid tegen elke activiteit door heksen om zichzelf te genezen door leed dat naar de kerk 

wordt gestuurd. 

Het Woord van God zegt dat heksen en andere tovenaars niet genezen kunnen worden 

van hun wonden. 
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Laten we Gods Woord met kracht en overtuiging gebruiken tijdens de winterzonnewende 

(Nahum 3 vooral vers 19). 

Ze kunnen hun kracht ook niet vernieuwen. Het is alleen door te wachten op de Heer, dat 

iemands kracht wordt vernieuwd (Jes. 40:31). 

Ze kunnen niet genezen worden door het satanisch geladen medicijn van de maagdelijke 

dochter van Egypte (Jer. 46: 11). 

God zegt in feite dat we hen niet moeten toestaan te leven (Ex. 22: 18). 

Vraag de Heer om het 'yule-juk van het jaar' te breken, een programmering van negativiteit 

en kwaad. 

Laat de zalving van de Heer dit juk in ons leven en onze situatie vernietigen (Jes. 10:27). 

Laten we bidden dat het menselijk bloed dat ze willen gebruiken om hun kracht te 

vernieuwen een valstrik en een val voor hen zal worden (Ps. 69: 22-25). 

Laten we de Heer vragen om de symbolen die heksen gebruiken te frustreren 

(dennenboom voor blijvend groen leven, dennenappel voor manipulatie van de geest, 

dennenhout voor bescherming, vuur voor licht, maanstenen en zonnesteen voor visie, 

magische oliën om kracht uit te krijgen, enz.) (Jes. 44: 24-25). 

Bid dat er geen visie zal zijn voor het leger van satan. 

Micha 3: 6-7 “Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder 

waarzegging; de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd 

worden. 7En de zieners zullen beschaamd worden, en de waarzeggers teleurgesteld, en zij 

zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods komt." 

 

9. Zoals eerder vermeld, is de winterzonnewende een tijd voor hoog niveau zwarte kunst, 

d.w.z. communicatie met de doden. 

Deze dingen worden uitgevoerd met behulp van: 

(1) Het boek van schaduwen en 

(2) het boek van de doden. 

Gebruik het bloed van Jezus Christus om het handschrift van verordeningen tegen u, uw 

gezin, bedrijf, natie, Europa, Afrika, de Kerk enz waarin deze gevaarlijke boeken gebruikt 

worden uit te wissen. (Col 2:14). 

Waar mensen zich overgeven aan het raadplegen van doden, vraag de Heer om hun zaak te 

verdedigen zoals die van Saul (1 Sam 28: 5 e.v.). 
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10. Vraag de hele schepping in opstand te komen tegen het leger van satan. 

Vraag in de hemel, het volgende; om tegen satan en zijn leger te rebelleren: 

• Zon en de zonnewinden, 

• Maan en zijn zilveren stralen, 

• bergen, 

• kraters, 

• zeeën en 

• boog van regenboog, 

• de aardeschijn, 

• de sterren, 

• Planeten, 

• Sterrenbeelden, 

• Kometen, 

• Asteroïden, 

• Meteoroïden, 

• wolken, 

• bliksem 

• donder, 

• regen, 

• de magnetische velden in de hemel, 

• de Pleiaden, 

• Arcturus, de 4e helderste ster aan de hemel 

• Orion, 

• Mazzaroth, de sterrenbeelden van de dierenriem 

• kamers van het zuiden, 

• de zonnebaan 

• alle andere paden in de hemel 

Vraag op aarde het volgende om in opstand te komen tegen satan en zijn helpers: 
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• het land, 

• wateren en waterschepsels 

• heuvels, 

• bergen, 

• valleien, 

• magnetische velden van de aarde en hun uitlijning met de magnetische velden van 

de hemel, 

• oude bomen, 

• dieren, 

• vogels, 

• kruipende dingen, 

• insecten, 

• mensen, 

• alle zichtbare en  

• onzichtbare dingen 

 

Gebruik Jesaja 47 om te bidden tegen de activiteiten van: 

• watergeesten, 

• heksen en de 

• koningin van de hemel. 

Ze moeten van hun troon komen en in stilte en duisternis zitten in Jezus naam. 

11. De winter is een kwetsbare tijd (Matth. 24:20). 

Dat is de reden waarom het koninkrijk van de duisternis probeert te profiteren van deze 

tijd. Daarom moeten we tegen alle werken van de duisternis bidden (Ef. 5:11). 

Wat zijn de werken van de duisternis? De werken van de duisternis zijn alle soorten zonde 

en goddeloosheid gedaan onder dekking van de duisternis. 

Bijvoorbeeld, 

a.. de werken van degenen die tegen God rebelleren (Job 24: 13-17) 

b. terreur en pestilentie (Ps. 91: 6) 
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c. blindheid (1 Joh. 1:11) 

d. satanische uitwisseling (I Kon. 3: 16-22) 

e. voortdurend slapend / dood (Hand.20: 7-9) 

f. vernietiger (Ex. 12:12) 

Let op, wij mogen niet in het donker / in de nacht werken Joh. 9: 4, maar werkers van de 

duisternis werken graag in de nacht omdat ze zich koppig hebben ingesteld tegen God; 

daarom kunnen zij niet in Gods rust binnengaan (Hebr. 3-4: 8). 

Daarom zijn zij dag en nacht bezig kwaad uit te werken (Job 24: 13-17). 

Bid tegen al het kwaad hierboven beschreven. 

12. Laten we bidden dat: 

a. we zijn in Christus en er is geen duisternis in Hem (1 Joh. 1: 5) daarom zijn wij niet van 

de duisternis (I Thess 5: 5). 

Duisternis kan het licht van Christus nooit overwinnen (Joh. 1: 5). De nacht zal altijd licht om 

ons heen zijn (Ps. 139: 11). Daarom zullen we niet struikelen. We zullen niet worden 

geblinddoekt. 

b. we zullen de Heer meer zoeken 's nachts in dit seizoen (Ps. 63: 6, Ps. 119: 48). 

Vraag Hem om begrip met betrekking tot de Wetten van zuurdesem en hoe ze toe te passen 

op aarde. 

Terwijl Zijn kennis wordt geopenbaard, zullen we Hem prijzen als de wijzen uit het Oosten 

die de ster van Jezus zagen / de herders die God de eer gaven en Christus aanbaden. 

c. Laat de Heer de gelijken van Herodes (goddelozen) verblinden die het plan van God willen 

afbreken (Matth. 2). 

d. vraag de Heer om ons 's nachts liederen te geven (Job 35:10, Ps. 42: 8). 

e. bid voor onze kinderen (Klaagl. 2:19). 

f. Bid om Gods genade, bescherming, voorziening, leiding, herstel, enz. (Ps. 121, 

125, 126, Deut. 28: 1-14, enz.) 

g. Ontvang de kostbare dingen die door de hemel worden vrijgegeven (Deut. 33:14). 

proclameer Joh. 14: 6, Openb. 11:15. 
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13. Vergeet niet te bidden voor 

de vrede van Jeruzalem (Ps. 

122). 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE KWARTIER EN LAATSTE KWARTIER MAANPERIODES. 

Dit stuk gaat over de betekenis van de kwartmaanperioden op het eerste kwartier en 

laatste kwartier van elke maanmaand, om je te helpen te weten hoe je moet bidden in 

deze periodes van elke maanmaand. 

WANNEER KOSMISCHE LICHAMEN ALS HET WARE OVER ELKAAR HEEN VALLEN, GELOVEN 

DE OCCULTISTEN DAT DEZE TWEE LICHAMEN CONSUMMEREN/GEMEENSCHAP HEBBEN ALS 

ZE ELKAAR PASSEREN EN DAT DAN VEEL KRACHT VRIJKOMT DOOR SEX MAGIE. 

DE MAANSVERDUISTERING: 

Wanneer een maansverduistering optreedt, passeert de maan door de schaduw die de 

aarde in de ruimte werpt. Op het punt van totale zonsverduistering staat de maan 

halverwege in de schaduw van de aarde. Er wordt intensieve SCHADUW TOVERIJ gedaan 

tijdens zo’n gebeurtenis. 

Op zo'n moment kan men het passeren van de maan in de schaduw van de aarde 

vergelijken met iemand die door het dal van de schaduw van de dood gaat. 

We moeten nu beginnen te bidden in deze gebeurtenis zodat de herderlijke vleugels van de 

Heer ons zal overschaduwen (Ps. 23: 91). Pleit het bloed van Jezus op de maan en beveel 

het om de glorie van God te verklaren (Ps. 19). 

 - 33E UUR VAN DE MAAN. 

Wanneer de nieuwe maan 33 uur oud is, kan deze met het blote oog worden gezien als een 

dunne wassende maan. 

Op dit punt zullen satanisten beginnen met 33 graden gebaseerde occulte betoveringen 

met behulp van de nieuwe maan. Dit is een krachtige wereldwijde betovering gevormd om 
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het resultaat van de 33 jaar van de eerste komst van onze Heer Jezus Christus op 

aarde,tegen te gaan.  

Het is onze plicht om deze satanische aanval op het werk van verlossing tegen te gaan door 

het afdwingen van de waarheid dat na 33 jaar de Heer door het kruis werd verheven om alle 

mensen tot Zichzelf te trekken. 

Deze betovering geniet groot succes, vooral omdat het niet betwist is geweest door de 

biddende kerk van God, en omdat het doelwit van de betovering vooral is geweest; het 

verzwakken van het werk van het Koninkrijk van God in de naties. 

Het is een belangrijke bron van kracht voor occultisme. Laten we doorgaan met krachtig 

verkondigen en proclameren van het Woord in Hebr. 2: 14-15 en het rechtzetten van deze 

dingen in de geest. 

” Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan 

deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou 

onttronen, 15en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood 

tot slavernij gedoemd waren” 

Laten we deze voltooide vernietiging van de duivel en zijn werken, die aan het kruis gebeurd 

is, proclameren als we bidden. Dit is het ware effect van het getal 33, en GEEN dwaze 33 

graden Vrijmetselaars tovenarij - AMEN !! 

- Eerste halve maanfase 

Dit wordt genoemd de boog van Diana, die gebruikt wordt om maanpijlen te schieten om 

te kwellen en te doden. Vraag de Heer, om de bogen van de goddelozen in de hemel te 

breken. Vraag de Heer om je te redden en je bedekking te zijn (Ps. 18). 

- Het perigeum van de maan 

Dit betekent dat de maan het dichtst bij de aarde staat en hoog watergetijden 

teweegbrengt. (Bid tegen leed dat komt door water-door de maan aangetrokken Ez. 29: 2-5, 

Ps. 29, enz.). 

- Venus is in lijn met de wassende maan; 

Bid alstublieft tegen islamitische hekserij en de activiteiten van vrouwelijke vrijmetselaars 

die deze afstemming graag voor tovenarij gebruiken. Beveel de hemel om de glorie van God 

te verkondigen (Ps. 19) en bid dat de Heer alle symbolen van leugenaars die als bezwering 

zijn uitgesproken in dit gebeuren zal tegenwerken. 

Jes. 44: 24-25 “Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: 

Ik ben de Here, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de 

aarde uitgebreid heb door eigen kracht; 25die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en 

de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en hun kennis 

tot dwaasheid maak;  “ 
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- De maan in eclips met de heldere open groep, de Pleiaden. 

Bid dat de Heer jou en je geliefden zal overladen met de kostbare dingen van de hemel 

Deut. 33: 13-17 “Van Jozef zeide hij: Zijn land zij door de Here gezegend met de kostelijkste 

gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt; 14met de kostelijkste 

gave, die de zon voortbrengt, en met de kostelijkste gave, die de maan doet 

uitspruiten; 15met het uitnemendste der aloude bergen, 16en met de kostelijkste gave der 

eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van de aarde en haar volheid; met het 

welbehagen van Hem, die in de braamstruik tegenwoordig was; dat moge komen op het 

hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. 17De eersteling 

zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn horens van een woudos; daarmee zal hij de 

volken stoten, alle einden der aarde. Dit zijn de tienduizenden van Efraïm en dit zijn de 

duizenden van Manasse.” 

- Eerste kwartier 

Het volgende beschrijft de aard van het eerste (en laatste) kwartier en de bijbehorende 

gebeurtenissen. Merk op dat de kwartmaan halve maan wordt genoemd omdat het eruit 

ziet als een halve cirkel in de lucht: 

In veel oude culturen werd de halve maan gebruikt voor fortificatie in steden met 

waterafvoeren (bijvoorbeeld Edinburgh, VK). Bij de formele ingang van dergelijke steden is 

er meestal een halve maan of halve cirkelbatterij of -steen naar buiten gebogen naar het 

water toe. 

Twee dingen worden meestal direct achter de halve maan gebouwd: de uitkijktoren van de 

stad en het arsenaal (voor oorlogvoering). Bezoekers worden gezien vanaf de wachttorens 

en met vijanden die worden gespot, wordt meteen afgerekend omdat het arsenaal bij de 

hand is. 

Veel steden en huizen over de hele wereld hebben nu de halve maan-configuratie hetzij op 

het gazon (voortuin of achtertuin) of als architectureel ontwerp. Als jij een van deze 

ontwerpen hebt, moet je het Bloed van Jezus gebruiken om de leylijnen af te snijden 

tussen die structuur en de halve maan zodat de vijand niet van je profiteert. 

Samenvattend, de satanisten gebruiken deze kwartmanen om zichzelf spiritueel te 

versterken door middel van betoveringen gedaan met de kwartmaan. We moeten dit elke 

maand tegengaan tijdens eerste en laatste kwartier van de maan. 

 

Nahum 1-3 
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Micha 5:9-14 “Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord des Heren, dat Ik uw 

paarden uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw strijdwagens zal vernietigen.  

10 Ik zal de steden van uw land uitroeien en al uw vestingen afbreken.  

11 Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer 

hebben.  

12 Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u 

niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen.  

13 Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en uw steden verwoesten.  

14 En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven 

hebben.” 

Bid dat alle vestingwerken, bolwerken en torens van satan en zijn leger die vastgemaakt zijn 

aan de halve maan volledig zullen instorten. Gebruik Psalm 18 om te bidden en dank de 

HEER dat hij je vesting is. 

De halve maan spreekt ook over de k omdat de helft van de maan donker is (het deel dat 

we niet vaak zien) en de andere helft is verlicht (het deel dat we kunnen zien). Dit spreekt 

van de eerste scheppingsdag (Gen 1: 1-5). 

- Het voorrangsbeginsel: 

Bid dat de Heer Jezus, het Licht van de wereld, alle aspecten van jouw leven (familie, natie, 

enz.) zal verlichten die de vijand probeert te verzwelgen in de duisternis. Verkondig "laat er 

licht zijn” volgens het scheppingswoord in Gen. 1. 

HEEL BELANGRIJK! Maak de programmering van het leger van satan dat beweert dat de 

duisternis voorafgaat aan het licht in Gen 1: 2 en dat ze het principe van voorrang kunnen 

gebruiken om duisternis te laten overwinnen over licht (Joh. 1: 1-5) 

- De terminator 

Ten slotte wordt de verdeling tussen de twee delen van de kwartmaan bepaald door de 

terminator, een maanfunctie waarmee wetenschappers en tovenaars 24 uur per dag 

gebeurtenissen op de aarde kunnen volgen. 

Bevestig alstublieft het Bloed van Jezus in de terminator. Weiger duivelse beëindiging van 

Gods plannen en doeleinden in je leven en beveel deze de rituelen en de offers van de 

goddelozen uit te braken / te beëindigen die een gruwel zijn in de ogen van God. 

- Een maximale maanlibratie (wiebelige trillende beweging) van de maan: 
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Bid tegen alle manieren van demonisch geladen instabiliteit. 

Gebedsstrategie: 

1. Loof, aanbid en dank de Heer: Gen. 1, Ps. 8, 136, 148, enz. Het is door de genade van God 

dat we niet omkomen. 

2. Bekering (Ps. 51, 103): bekeer u van alle zonden (persoonlijk, gezin, gemeenschap,natie, 

enz.). Neem de tijd om berouw te tonen over elke zonde, vooral met betrekking tot rebellie 

die is als de geest van toverij. God haat dit. Laten we ons oprecht bekeren dat de heks in ons, 

ons niet zal verteren. Onthoud, God kent geen aanzien van de persoon. Vraag om genade en 

reiniging door het bloed van Jezus (Hebr. 9: 12 e.v.). 

3. Bind alle demonische geesten en satanische vorsten (Matth. 12:28, 18:18): bind occulte 

prinsen, hekserijgeest, onreine geesten, geest van rebellie, enz. 

Doe afstand van en verbreek alle satanische verbonden die in uw leven en situatie werken. 

(Jes. 28: 14-18). Annuleer alle satanische transacties en handel in je leven, gezin, natie, de 

kerk, etc. 

4. Spreek tot de poorten van tijd / seizoen met de stem van het bloed van Jezus. Vraag 

Elohim, de Schepper van alle dingen om te heersen en te regeren. Vraag de Heer Jezus 

Christus, de Alpha en Omega om de eerste en de laatste te zijn van deze tijd / dit seizoen  

(Ps. 24). 

5. Pleit het bloed van Jezus op de maan. 

▪ de duisternis en schaduwen in de maan, 

▪ zilveren stralen, 

▪ de zeeën van de maan, 

▪ maan bergen, 

▪ baai  van de regenboog, 

▪ schommelende en schuddende beweging van de maan, 

▪ de terminator van de maan die prominent aanwezig is in het eerste en 

laatste kwartier van de maan 

Gebruik het Bloed van Jezus om alle manieren van crisis en schudden op te heffen die de 

vijanden misschien in je leven willen programmeren en wat met jou te maken heeft. 

Beveel de maan om de glorie van de Heer te verkondigen (Ps. 19: 1-6). 

Beveel de terminator van de maan om alle satanische activiteiten in het winterzonnewende 

seizoen te BEËINDIGEN. 
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Verzegel je leven en alles wat God je heeft gegeven met het Bloed van Jezus. 

Verzegel de poorten van je leven met het Bloed van Jezus: ogen, mond, oren, neus, 

pijnappelklier, ruggenmerg, navelstreng, etc. 

Vraag de Heer om je Pascha te zijn. Vraag de Heer om over u en iedereen die met de naam 

van Christus wordt genoemd te waken in dit seizoen (Ex. 12:13). 

We zullen niet sterven maar leven om de werken van de Heer te verklaren (Ps. 118: 17). 

Neem alle elementen van de hemel een voor een (bijvoorbeeld de zon, maan, venus, de 

Pleiaden, andere sterren) en verzegel ze met het Bloed van Jezus. 

Beveel deze sterren om de Glorie van de Heer te verklaren (Ps. 19: 1-6). 

Laten we bidden dat de raad van de Heer zal standhouden en dat het koninkrijk van 

duisternis deze gebeurtenissen niet zal kapen in hun voordeel. 

Laten we erop staan dat onze God die de zeven sterren en Orion maakt, zal omverwerpen 

de oordelen van de tovenaars tegen onze families, bedrijven, naties, Europa, Afrika en de 

kerk. 

Amos 5: 7-9 "7 O, zij die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde 

nederwerpen! 8 Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt; Hij, die donkerheid verkeert in 

ochtend, en die de dag tot nacht verduistert; Hij, die het water der zee heeft opgeroepen en 

uitgegoten over de oppervlakte der aarde, – Here is zijn naam! 9 Hij, die verwoesting doet 

opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt. 

- Laat de Heer de schaduw van dood situaties in ons leven en omstandigheden 

veranderen in de ochtend. Laat Hem ons sterken tegen het leger van satan en hun 

sterke netwerken. 

Spreek het bloed van Jezus over het verband tussen de maan, de zon en al het water 

(inclusief het water in onze lichamen). Laat het bloed van Jezus vrij op alle paden naar de 

maan. 

Beveel de aarde niet te luisteren naar het leger van satan (Jer. 22: 29-30). Vraag de Heer 

om door de wateren te gaan en de zalving van watergeesten  weg te laten vloeien (Ps. 29, 

Zach. 10:11). 

Koppel de maan los, met het Bloed van Jezus, van alle satanische leylijnen en ley routes. Wis 

handschriften van afgodische rituelen die (dood, vernietiging, ontvoering, ziekte, ziekten, 

verlies, trauma, enz.) willen brengen over ons; met het bloed van Jezus(Coll. 2:14). 

6. Vraag de Heer om aan Israël te denken in deze tijd. Dat er vrede zij in Jeruzalem  Ps. 122 
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7. Openb.4,5,11:15  Proclameer dat de koninkrijken van jouw leven, je gezin, je zaak, Europa 

enz. de Koninkrijken van onze Heer geworden zijn en van Zijn Christus en dat Hij voor altijd 

zal regeren.  

AMEN!!! 
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Elke maand zet het Kanaan Team een Nieuwe Maan 

 gebedsbulletin in elkaar, gebaseerd op de principes die in dit boek staan.  

De gebedsbulletins worden op de website geplaatst  

onder de volgende link:  

 

http://www.kanaanministries.org/ 
downloads/?category=6 

 

Voorgaande maanden zijn ook beschikbaar als download. 

 

We moedigen gebedsstrijders/voorbidders aan om deze 

maandelijkse Nieuwe Maan gebeden te gebruiken, om op 

wacht te staan met doelgerichte gebedspunten, voor elke 

specifieke komende maand.  

 

Heel veel zegen als je waakt en bidt!! 

 

 

 

 



80 
 
 

 

De Priesterlijke Zegen …  

 

Numeri 6:24-26 

 

De Here zegene u en behoede u; 

25 de Here doe zijn aangezicht over u 

lichten en zij u genadig; 

26 de Here verheffe zijn aangezicht 
over u en geve u vrede. 

 

 

 


