
God beschermt zijn plan
( Zegen en vloek, deel 1)



Een zegen is relationeel 

Barach (OT 330x) The divine favour that causes to prosper

24 “Moge de HEER u  zegenen en u beschermen,
25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen 
en u  genadig zijn,
26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u  vrede geven.”
27 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de 
Israëlieten  zegenen.’ – Numeri 6:24-27



Een zegen is relationeel

Makarioi (NT 112 x) To be fully satisfied

En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: 
Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan.

Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de 
bruiloft van het Lam. (Openbaring 14:13, 19:9)



Een zegen is relationeel

De allergrootste zegen is het in staat zijn te 
kunnen genieten van onze relatie met God en 
met elkaar



Wat is een vloek?

“De afwezigheid van Gods zegen en bescherming, 
waardoor we in een positie komen waar we gebonden 
worden door de machten van de duisternis en 
voortdurend aan de kwellingen van de boze 
overgeleverd zijn. Deze vloek kan doorwerken van 
geslacht op geslacht, tenzij deze in de naam van Jezus 
Christus verbroken wordt.” – 2012, Minderhout 



God beschermt zijn plan

• De vloek blokkeert wegen die mensen van God 
weghouden (Deut 28, 1 Kor. 16:22, Gal. 3:10)

• De vloek beschermt vitale onderdelen van Gods 
reddingsplan 

• Een vloek is een waarschuwingslampje dat ons  
wijst op een openstaande schuld  

(2 Sam 21)



God beschermt zijn plan

God beschermt vitale onderdelen 
van zijn Reddingsplan

Vloektriggers 

Israël (Gen:12:3, Numeri 22:12) Antisemitisme 

Het Huwelijk (Genesis 2:24, Efeze

5:28-33)

Overspel 

Het Evangelie (Galaten 1:8, 3:10) Wetticisme



Het goede nieuws van het Evangelie

Jezus droeg elke vloek aan het kruis zodat 
wij kunnen genieten van de zegen van 
Gods nabijheid in ons leven (Zie Galaten 
3:13)



Kan een christen onder een vloek leven?



De rol van demonen

• Demonen zijn kraakpandbewoners 

• Ze bewonen en vervuilen alleen leegstaande ruimtes

• Ze vertrekken alleen als de schuld wordt voldaan en 
de lege ruimte een nieuwe bestemming krijgt 

• Een vloek wordt verbroken als Jezus Heer wordt 
over een lege ruimte in je leven 



Jezus is de Rechtmatige Eigenaar!

1. We belijden de zonde die de leegstand in ons 
levenshuis heeft veroorzaakt

2. We geven de lege ruimte aan de Eigenaar van het 
Huis

3. We overhandigen de krakers een uitzettingsbevel

4. Als ze niet luisteren sturen we de ME op ze af 






