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Wat zegt de bijbel over zegen in het voorgeslacht? 
Gen 17:3-8 
Abram boog zich diep neer en God sprak: ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader 
worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, 
want ik maak je de vader van vele volken.Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel 
volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met 
jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal 
jouw God zijn en die van je nakomelingen. 
 
Gen 26:3-5 
Blijf voorlopig in dit land, ik zal je ter zijde staan en je zegenen: ik zal dit hele gebied aan jou 
en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. 
Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan 
hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw 
nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem 
opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.’ 
 
Gen 28:13,14 
Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader 
Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je 
nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied 
zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle 
volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 
 
In Genesis zien we drie generaties die dezelfde zegen krijgen van God. De zegen gaat door de 
generaties, omdat Abraham geluisterd heeft naar God 

 
Hoe kunnen wij reageren als God laat zien dat in ons voorgeslacht zonde is die ons 
vandaag beïnvloedt? 
Ezra 9:6-15 
en ik sprak: Mijn God, ik schaam mij en schroom mijne ogen op te heffen tot U, mijn God; 
want onze misdaad is tot boven ons hoofd gegroeid, en onze schuld is groot tot aan den 
hemel. 
 
Neh 1:4-11 
Ik bad: ‘Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, u die uw beloften 
nakomt en trouw bent aan ieder die u liefheeft en doet wat u gebiedt, luister aandachtig en 
zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik 
belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn familie. 

 
Is er een invloed uit het voorgeslacht? 
De bijbel geeft verschillende voorbeelden hoe het voorgeslacht en de bloedband die er is invloed 
heeft op ons dagelijkse leven: 

• Genetische erfenis. 
• Fysieke trekken. 
• Ziekten die in families voorkomen. 
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• Zonden die je door de familiebanden ziet terugkomen:  
 David’s overspel en moord op de man van Bathseba, gaat door naar zijn  zonen: 
 Amnon, de zoon van David verkracht zijn halfzus Tamar, Davids  andere zoon, 
 Absalom, neemt wraak en vermoordt daarop Amnon. 

• Door de zonde van Adam, komt er dood. Dit gaat door naar de volgende generaties: 
Vooroordelen in families, stammen, volken. Bijvoorbeeld stammentwisten  

 en stammenhaat en -verachting gaan generaties lang door. 
• Door voorbeeldmodellen: 

 Omgeving vormt gedrag, boosheid leert boosheid, wraak leert wraak,  
 een drankprobleem zien we vaak terug komen in de volgende generatie, hoe  
 je als man kijkt naar vrouwen. 

• Door de wet van zaaien en oogsten (Gal 6:7): 
 Bijvoorbeeld constant vloeken uitspreken, deze zie je uitkomen. 

• Door familievetes en onopgeloste problemen:  
Dit geeft grond voor verkeerde wortels om op te schieten, ook in de   

 volgende generatie. 
 

Hoe zie je dat zonde in het voorgeslacht doorgaat in de volgende generatie? 
• Vrouwen die in de familie gemolesteerd worden en dit komt als een rode draad terug in de 

volgende generatie. 
• Dood door vreemde ongelukken of oorlogsgeweld. 
• Miskramen die in de generaties terug komen. 
• Regelmatige armoede, financiële missers en constante tegenslagen. 
• Occulte zonden. 
• Verslavingen die over gaan op de generaties. 
 

Wat is de invloed van goede en slechte zielsbanden? 
Ex 20:6 vertelt ons dat God barmhartigheid geeft aan de generaties na jou, vanwege een 
levensstijl die op God gericht is en als je doet wat Hij laat zien. Goede voorbeelden zijn 
Abraham, David en Jezus. 
 
Goede zielsbanden in de familie en vriendenkring brengen altijd een zegen. Door goddelijke 
banden stroomt de zegen naar je familielid. Dit is een zeer krachtig getuigenis. 
 
Als iemand tot geloof komt, zal de zegen van God op deze persoon zijn en doorgaan naar de 
bloedbanden die deze persoon heeft. 
 
Negatieve zielsbanden ontstaan als er een afhankelijke relatie ontstaat die ongezond is.  
 
Dit kan door een seksuele relatie buiten het huwelijk. Je wordt door zo’n relatie aan elkaar 
gebonden in geest en ziel. 
 
Dit kan door een emotionele afhankelijke relatie. In dit soort relaties wordt de persoon totaal 
afhankelijk van de ander en dus niet meer afhankelijk van God. Het gaat er alleen nog maar om 
wat die persoon ervan vindt. 
 
 Bijvoorbeeld iemand die vroeg zijn vader of moeder verliest, kan zijn pijn verzachten door  een 
 vader of moeder figuur toe te laten in zijn zielsleven. Zodra deze vader of moederfiguur zijn of 
 haar positie gaat misbruiken ontstaat er een verkeerde afhankelijkheid. 
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 Bijvoorbeeld een man die géén goede relatie met zijn vrouw heeft, kan op zoek gaan naar 
 een andere vrouw die hem wel aandacht geeft. Hierdoor kan een afhankelijke relatie  
 ontstaan die ongezond is. 
 

Wat zijn de gevolgen een verkeerde zielsband en zonde uit het voorgeslacht? 
• Het brengt een verwijdering met God.  
• Het beïnvloed onze relaties en brengt vaak scheiding tussen geliefden en goede 

zielsbanden. 
• De gunst van God verlaat je leven. 
• Je neemt het heft in eigen handen. 
• Geen vertrouwen in anderen en geen vertrouwen op God. 
• Je raakt verblind voor de realiteit en waarheid. 
 

Hoe herken ik een verkeerde zielsband in mijzelf? 
• Ben je van bepaalde mensen waar je wettelijk niet mee verbonden bent, totaal afhankelijk? 
• De mening van die ene is doorslaggevend. 
• Je kunt alleen maar aan die persoon denken en doet er alles voor om die ander tevreden te 

stellen. 
• Als die persoon er is, is alles goed. 
• Bijvoorbeeld in een gezagsverhouding kan er zoveel angst zijn om de leidinggevende 

tevreden te stellen, zodat je alles doet wat hij of zij zegt. 
 

Stappen Naar Herstel 
1. Kijk naar je familie stamboom en herken dominante patronen die niet goddelijk zijn. 
2. Kijk of jij daar ook problemen mee hebt. 
3. Zijn er personen waar je een niet wettelijke seksuele relatie mee hebt?  

Of personen waar je totaal van afhankelijk bent geworden? 
4. Vraag vergeving voor de zonde van je voorvaderen. 
5. Vraag vergeving dat je een zielsband bent aangegaan die je afhankelijk heeft gemaakt. 
6. Verbreek de zielsband geestelijk en reinig de zielsbanden met je voorouders. 

 
GEBED 
 

Dank U Jezus dat U gestorven bent voor mij en mijn familie. Ik vraag vergeving van de zonde 
…… die door mijn familie is begaan. Vergeef ons, reinig ons van de zielsband die ik heb door 
deze familiebanden. 
Ik verbreek in de naam van Jezus elke ongoddelijke zielsband met (vul de naam van de persoon 
in) 
Ik vraag vergeving dat ik afhankelijk van deze persoon ben geworden en daardoor niet 
afhankelijk van U.  
Ik wijd mij toe aan U en verbind mij aan U en Uw liefde en waarheid. 
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