Gebed van herroeping/ verwerping:
We roepen de hemel en aarde op om getuige te zijn van deze dag van onze
bekering, en het plechtig verklaren van wat we hier vandaag doen op 21
september 2019 (datum).
VADER, we vragen U vergeving en keren ons af van de zonden van onze
voorouders en specifiek de kerkleiders die ons weggeleid hebben van de
directe en duidelijke instructies in Uw huwelijksovereenkomst, de Thora zoals
onderwezen door Yeshua.
Vergeef ons dat we o.l.v. Keizer Constantijn en diverse kerkleiders op o.a. het
concilie van Nicea onder de misleiding van de doctrine van demonen zijn
gekomen.
Vergeef ons voor het nemen van demonische besluiten en voor het afzweren
van alles wat te maken heeft met de Thora en de Hebreeuwse wortels, de
grondslagen van het geloof.
Vergeef ons dat we afstand hebben gedaan van de bijbelse feesten, de nieuwe
maanvieringen, de vastendagen, de
Sabbatten en onze wortels in de Vaders van ons Geloof, Abraham, Izaäk en
Jacob.
Vergeef ons dat we ons afgesneden hebben van de ENE Olijfboom en een
nieuwtestamentische kerk hebben gemaakt op een valse basis van de
vervangingstheologie ... de Schriften verdraaiend naar onze eigen
leerstellingen.
Voor de Almachtige Elohim van Israël staan we en doen hierbij afstand van de
beginselen, zoals vastgesteld door de Eerste Raad van Nicea zoals geleid door
Constantijn.
We verwerpen deze basis en alle anti-Hebreeuwse vruchten die eruit zijn
voortgekomen.
We doen afstand van elke leerstellige fout en elke leugen daarin, inclusief de
vervangingstheologie in al zijn aspecten.
Wij bevestigen hierbij ons geloof in de GOD van Israël, die de Schepper is van
het universum en onze VADER door de verzoenende dood van Zijn Heilige Zoon
Jesjoea, die beide is: de beloofde Messias en GOD in het vlees.

Wij bevestigen hierbij ons geloof in de opstanding van Jesjoea de Messias en de
uitstorting van de Heilige Geest op de dag van Shavuot [Pinksteren] en verder
... en dat dit ook beschikbaar is voor allen die zich bekeren en in Jesjoea de
Messias geloven.
We bevestigen hierbij onze overtuiging, dat we zijn geënt op de olijfboom, die
beide vertegenwoordigt Israël en de bruid van de Messias, en in eenheid
daarmee zullen we eeuwig leven beërven.
Wij bevestigen hierbij dat de GOD van Israël, Zijn volk nooit zal verlaten noch
Zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jacob of de uitgeroepenen zal vergeten.
We danken U , Abba, Onze Vader, voor het verwijderen van alle vloeken die in
ons leven zijn gekomen, in het lichaam van de Messias, en in onze natie, als
gevolg van ons geloof in de leerstellingen van het geloof verklaard in het
Concilie van Nicea, betreffende de Israëlieten en hun grondslagen van geloof.
In de naam van Jesjoea breken we de vloeken, die we op hen en onszelf en
onze families hebben uitgeroepen.
toen we o.a. het decreet van ‘Constantijn’ accepteerden en verklaarden ... dat
het beven van Kaïn en de melaatsheid van Gehazi ons zal aanhangen, evenals
de wettelijke straffen waarvoor wij erkennen aansprakelijk te zijn.
We snijden onszelf vrij van het trillen van Kaïn en de melaatsheid van Gehazi, in
de Naam van Y’shua!
We verklaren elke Romeinse en Babylonische straf voor ons leven en dat van
onze geliefden als illegaal, en dat we NIET onderworpen zijn aan Romeinse of
Babylonische spirituele wetten, in de Naam Y’shua Ha’Mashiach!
We verbreken de vloek dat we 'een gruwel zullen zijn in de komende wereld,
en dat onze zielen worden neergezet met satan en de duivels. '
We verklaren de kracht van die woorden nietig en binden de demonen die
eraan verbonden zijn, in de Almachtige Naam van Y’shua. We ontnemen hen
hun rangorde en autoriteit ...
Wij maken ze machteloos en sturen ze naar de voeten van onze Messias
Y’shua!
We verwerpen en herroepen nu alles wat te maken heeft met Rome en
Babylon:

• Gebruiken, riten,rituele verplichtingen en feesten van de Romeinen en
Babylon,
• Offers, gebeden, zuiveringen met water,
• Heiliging door Pontificus Maximus [hogepriester van Rome],
• Profetieën en feesten,
• De NIEUWE SABBATH ... "SOL DIE" [zondag],
• Alle nieuwe rituele gezangen en vieringen,
• En al het eten en drinken van de Romeinen en Babylon.
Met andere woorden, ik verwerp en herroep absoluut:
• Al het Romeinse en Babylonische,
• Elke nieuwe wet, elk ritueel en gewoonte van Rome en Babylon,
• De nieuwe Romeinse religie.
Wij verwerpen en herroepen de geschriften van de Katholieke Raad van
Laodicea die zegt:
'Christenen moeten niet' judaïseren' door op de sabbat te rusten, maar moeten
werken op die dag, liever gezegd, eer de Dag des Heren, de eerste dag van de
week [zondag]. "
We verklaren dat we terugkeren naar de Leer en Instructies in Uw Thora, en wij
zullen uw geboden gehoorzamen door de sabbat op de zevende dag van de
week te houden.
We verklaren dat we als de gemeenschap van gelovigen ook op elke dag van
de week kunnen samenkomen.
In de naam van Jesjoea, verbreken we de vloek die door Rome is uit gesproken
en zegt dat als we de Sabbat houden, dan zullen wij als gelovigen in de Thora
en Jesjoea een gruwel zijn voor de Messias…...
we verklaren dat deze uitspraak van de valse Messias is en niet op ons van
toepassing is. VADER, verwijder dit label in Jesjoea’s Naam!
Wij verklaren dat we Uw Torah met ons hele hart, onze hele geest en met heel
ons wezen zullen volgen.
Wij danken U, dat U Uw Grote Barmhartigheid en Vergeving over ons, onze
families, het Lichaam van de Messias, en onze natie hebt uitgestort.
Wij verbinden ons hierbij om in waarheid te wandelen, in uw Thora en de
Ruach Ha’kodesh, de Heilige Geest,
terwijl U Uw Wil aan ons openbaart ... om in LIEFDE te wandelen met al onze
medemensen, en specifiek om naar het Joodse volk te gaan , meer sprekend
door daden van liefde en berouw , dan alleen met woorden.
We doen dit in de naam van Jesjoea de Messias,

AMEN!

