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Shofar             Den Haag, 21 september 2019 Gemeente Shamar 

Onze Vader in de hemel, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome en Uw wil 
geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Wij belijden ons geloof in U, de Enige Waarachtige God, in Uw zoon Jesjoea de Messias en in 
de heilige Geest  

We danken U voor Uw liefdevolle gerechtigheid, Uw trouw en Uw genade en de gelegenheid 
die U ons ook nu weer geeft. We danken U dat een nieuwe tijd op het punt van aanbreken 
staat. Een tijd van bekering, een tijd van reiniging, een tijd van geestelijke vernieuwing. Dank 
U wel Heer dat U nog een grote oogst gaat binnen halen en dat we als gelovigen in Jesjoea, 
daarbij door U ingeschakeld worden. U komt toe alle eer en lofprijs en aanbidding. Laat deze 
gelegenheid tot verheerlijking zijn van Uw heilige Naam.  

Vader, we zijn ons er terdege van bewust dat wij het niet verdient hebben dat Uw ogen nog 
op ons zijn. Het is vanuit Uw onmetelijk grote Liefde dat U ons herhaaldelijk nieuwe 
mogelijkheden hebt gegeven, zoals de reformatie en andere vernieuwingsmomenten, en ons 
hebt aangespoord te veranderen naar het beeld van Jesjoea de Messias. Maar heden komen 
wij voor Uw troon van genade omdat ons gemoed bezwaard is vanwege onze zonden en de 
zonden van ons voorgeslacht. Wij danken U dat U ons door Uw Geest deze zonden heeft 
geopenbaard, ons daarmee de gelegenheid biedend om daar vrij van te komen  

Daarom belijden wij onze zonden en de zonden van al onze voorouders, vanuit onze 
rechtvaardiging door het geloof in Uw Zoon Jesjoea, zodat  

-  U de poorten der gerechtigheid kunt ontsluiten en de velen die U op het oog heeft, 
zullen kunnen binnengaan in het Koninkrijk van de Zoon van Uw liefde,  

- Uw Waarheid overal verkondigd zal worden, en elke boei van goddeloosheid en band 
van ongerechtigheid ontsloten zal worden, en rebellie tegen U en elke afgoderij en 
toverij uitgebannen zal worden,    

 -  Dat Uw gemeente en ons volk naar Uw Woord zal gaan horen en handelen en wij 
Uw volk Israël overvloedig zullen gaan zegen.  

We danken U, dat U stromen van Uw zegen op ons, Uw gemeente en ons land zal doen neer 
dalen, want U heeft gesproken: “wie Israël zegent is gezegend, maar wie Israël vervloekt is 
vervloekt”. 

Hemelse Vader, Grote Enige en geduchte God van Abraham Izaäk en Jacob, God van Israël, U 
die trouw bent aan al Uw verbonden en uw goedertierenheid voor hen die U liefhebben en 
Uw geboden bewaren, bidden wij: neig Uw oor en hoor naar onze belijdenis en gebeden.   
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Als deel van het lichaam van Christus hier bijeen, belijden wij namens ons voorgeslacht en 
ons zelf:  

- onze grenzeloze hoogmoed, rebellie en ontrouw waarin wij als gemeente en gelovigen door 
de eeuwen heen gedacht en gesproken en gehandeld hebben, en specifiek dat wij 

- goddeloos hebben gehandeld, weerspannig en ongezeglijk zijn geweest, door naar de 
geest van Ismaël en de geest van Edom te leven, 

- sterk van Uw geboden en verordeningen zijn afgeweken,  

- de Waarheid van Uw woord hebben veranderd,  

- uit angst en hebzucht de verspreiding van Uw heerlijk Evangelie in de wereld actief 
hebben tegen gewerkt en een vals evangelie hebben verkondigd,  

- Uw enig geboren zoon Jesjoea ontworteld hebben uit Uw Torah en ontdaan hebben 
van Zijn Joodse identiteit. 

Wij belijden: 

- dat wij het eerst geboorte recht van Uw oudste Zoon Israël geroofd hebben  

- dat wij bij voortduring Uw Woord aan de kant geschoven hebben en niet alleen onszelf de 
plaats van Israël toe-eigenden  en het land Israël wilden bezitten, maar dat wij zelfs daarvoor 
mede uit hebzucht en haat, Uw oogappel: 

- gedwongen hebben hun geloof in U te verlaten,  

- vernederd, verraden, bedrogen, uitgebuit, beroofd, verkracht, gemarteld, levend 
verbrand, dood geknuppeld, en vergast hebben, en  

- door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag, op vele vaak gruwelijke manieren 
meer dan 17 miljoen keer een door U uitverkoren Jood vermoord hebben in Naam van 
Christus, Kerk en kruis. 

We hebben ons tegen U gekeerd en Uw heilige Naam onteerd. Onze zonden tegenover U en 
Uw volk zijn toren hoog. 

Wij, voortgekomen uit de Katholieke Kerk, en/of de reformatie en/of andere 
vernieuwingsbewegingen belijden ook:  

- dat wij, mede als gevolg van de voortgezette verwerping van Israël en de ontworteling van 
Jesjoea, een verkeerd beeld van Jesjoea gevormd en gepresenteerd hebben en dat anderen 
daarmee zijn misleid.  



3 
 

- dat we ook vanaf de Reformatie niet op U vertrouwd hebben met ons hele hart maar eigen 
inzichten en begeerten zijn gaan volgen, in plaats van de opdracht van onze Redder en Heer 
Jesjoea de Messias, "elkaar lief te hebben en elkaar hoger te achten dan onszelf". 

We erkennen dat Uw Woord zegt dat het oordeel alleen U toekomt, en we belijden dat we in 
onze hoogmoed op Uw rechterstoel plaats genomen hebben en mede gelovigen en 
volksgenoten, schepselen van U, wier spreken of handelen ons niet welgevallig was,  in Uw 
Naam veroordeeld, verworpen, verketterd, gemanipuleerd, geïntimideerd, gedomineerd, 
vervolgd, verjaagd, gemarteld en beroofd hebben. 

Vader we belijden  

dat tijdens de Synode van Dordrecht in 1618/1619 deze zonden van grote invloed zijn 
geweest op de aard en invulling van deze synode alsmede de daar getrokken conclusies en 
vastgelegde besluiten en dat daardoor een verkeerd fundament is gelegd waarop daarna is 
verder gebouwd.  

Vader we belijden dat hierin de institutie van Calvijn meer gehoorzaamd werd dan Uw Thora 
en dat onder meer daardoor, 'De Kerk' en dus ook wijzelf, te maken heeft gekregen met een 
verbond met het rijk van de duisternis en   

we belijden dat dit  verbond zelfs door de politieke moord op Johan van Oldenbarnevelt met 
bloed bekrachtigd werd en zo het bloed van Jesjoea terzijde werd geschoven. 

Wij herroepen en verwerpen elke gedachte, geschrift en handeling van vervangingsleer en 
verklaren dat het betreffende eerstgeboorterecht en de daarbij behorende positie niet aan 
ons of 'De Kerk' toebehoort, maar uitsluitend aan het door U uitverkoren volk Israël. 

We waren en zijn maar al te vaak onbarmhartig, ongenadig, onvergevingsgezind, 
haatdragend, en veroordelend en toonden zo een verkeerd beeld van U, waardoor anderen 
zich van U afkeerden en/of niet wilden kennen. 

We belijden dat we ons de mond hebben laten snoeren, op ons zelf gericht, 
ongeïnteresseerd en nalatig hebben gehandeld. We hebben gezwegen en zijn niet op 
gestaan tegen goddeloos handelende overheden en instanties. We hebben de door U 
gegeven kansen niet in overeenstemming met Uw Woord benut. 

We belijden dat we delen van Uw Woord zijn gaan negeren en/of verwerpen en in plaats 
daarvan onze eigen geloofs- en kerkelijke regels hebben opgesteld en tot wet gemaakt 
hebben. Dat we daarmee, en met onze bijbel- vertalingen, Uw volmaakte Woord veranderd 
hebben. 
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ALLEN STAAN 

Here onze God, 

ons belijden van al deze zonden betrekken we  op ons zelf, op de gemeente, op de huidige 
generatie en op het voorgeslacht, tot in de verste voorgeslachten, voor een ieder die hier 
mee te maken heeft en heeft gehad. 

O Here hoor, O Here vergeef, O Here reinig ons, reinig de gemeente, reinig De Kerk en reinig 
ons land met het bloed van Jesjoea. O Here houdt niet langer terug maar treedt handelend 
op ter wille van Uzelf en ter wille van uw heilige Naam. 

We storten onze smeekbeden voor U uit, niet op grond van onze gerechtigheid, maar op 
grond van uw grote barmhartigheid en het offer van Jesjoea op het kruis van Golgotha waar 
Hij zijn leven en zijn bloed gaf voor een volkomen verzoening met U en vergeving van alle 
zonden.  

We beroepen ons op het volbrachte werk van Jesjoea op het kruis van Golgotha 

Wij geloven en erkennen dat wij gekocht en betaald zijn met het bloed van Jesjoea en 
verklaren dat wij al deze ongerechtigheden verwerpen en ons bekeren, dat wij U zullen lief 
hebben met ons hele hart, onze hele ziel en heel ons verstand,  dat wij anderen lief zullen 
hebben als ons zelf en dat wij ons in gehoorzaamheid onderwerpen aan Uw Wil en Woord. 

Wij danken U voor Uw woorden, dat als wij onze zonde belijden U getrouw bent die te 
vergeven en daarom bidden wij u vrijmoedig, in de naam van Jesjoea de Messias, Vader 
neem alstublieft weg: elke op ons, op deze stad en ons land liggende vloek vanwege het 
navolgen van de vervloeking van Israël, het verbond dat met de duisternis aangegaan is 
tijdens de Dordtse Synode en alle andere zondige verbonden;  

In de Naam van Jesjoea ontsluiten wij nu de boeien van goddeloosheid en ontbinden de 
banden van ongerechtigheid, waardoor wijzelf, onze gezins- en familieleden en de gemeente 
gevangen worden gehouden en verbreken wij elke daarmee verbonden vloek die over ons 
gekomen is. 

In de naam van Jesjoea bidden wij U: Vader bestraf satan en ontneem hem alle rechten die 
hij laat gelden vanwege al onze ongerechtigheden en gebied Hem en zijn onderdanen, zich 
van ons terug te trekken. Openbaar Uzelf opnieuw in de Volheid van Uw Woord. Laten wij, 
Den Haag, ons land en met name 'De Kerk' vervuld worden met Uw waarheid en laat die 
onderwezen worden in liefde  

In de Naam van Jesjoea verbreken wij over onszelf, over de gemeente, de Kerk, Den Haag en 
over ons land, de volgende machten en krachten van het rijk van de duisternis: 
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Hoogmoed, dood, onvergevingsgezindheid, angst, zwakte, ziekte, verdeeldheid, heerszucht, 
hebzucht, genotzucht, onreinheid,  leugen, bedrog, afgoderij, toverij, manipulatie, 
intimidatie, dominantie en elke andere macht die hiermee te maken heeft, en wij spreken 
over jullie uit: 

In de Naam van Jesjoea die alle macht in hemel en op aarde ontvangen heeft: WIJ BREKEN 
JULLIE MACHT OVER ONSZELF, OVER ONZE GEZINNEN ONZE FAMILIES EN OVER DE 
GEMEENTE.   WIJ BREKEN JULLIE MACHT (6x)         “In de Naam van Jesjoea de Messias” 

Al deze machten, krachten en bijbehorende geesten binden wij op grond van het 
Schriftwoord dat zegt:  "wat jullie op aarde binden, zal gebonden zal in de hemelen" en we 
stellen hen allen onder de gehoorzaamheid van Jesjoea de Messias 

Vader wij danken U dat U de poorten der gerechtigheid ontsluit, en wij gaan In de Naam van 
Jesjoea door die ontsloten poorten Zijn Koninkrijk binnen,  

-  om terug te keren naar het Ware Fundament Jesjoea de Messias, om daarop onze 
gemeente, 'De Kerk' , Den Haag en ons land onder leiding van Uw Geest te herbouwen, 

-  om in volkomen afhankelijkheid van U en gehoorzaamheid aan U, in 
overeenstemming met geheel Uw Woord te wandelen in Uw persoonlijke bestemming 
voor onszelf en in Uw bestemming voor ons als gemeente, 

- om verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken, 

- om vanuit Uw shalom en liefde een ieder te respecteren en te ondersteunen en de 
eenheid in Christus te bevorderen, 

- om Uw volk Israël van harte in woord en daad te zegenen en terug te geven wat wij 
van hen geroofd hebben voor zover dat in ons vermogen ligt. 

We erkennen en belijden U als de enige waarachtige God, buiten U is er geen God. We 
houden van U, we verhogen Uw naam en loven, prijzen en aanbidden U en  

we danken U dat U ons tot hier heeft gebracht, en datgene konden spreken en doen wat 
Uzelf op ons hart gelegd heeft, zodat U tot Uw doel kan komen met ons zelf, met de 
gemeente Shamar, met de lokale en landelijke Gemeente en met ons volk.  

Alle eer en glorie is aan U. Halleluja.  Amen. 

 

Afsluiten met het blazen van de Shofar 


