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Part 1 
 
Wie is het Mannelijk Kind 
 
Het Mannelijk Kind is een figuur van de eindtijd. Hij werd geboren met de kracht lief te hebben en 
God te dienen in de laatste momenten van de mensheid. Ik zal een paar types van het "Mannelijk-
Kind" noemen die in de bijbel genoemd worden en u helpen te ontdekken wie Hij is, en of u een 
mogelijke rol heeft met betrekking tot Hem. Maar eerst wil ik beginnen met het neerzetten van een 
paar karakters die Hem omringen, en u vertellen wie Hij niet is.. Heb geduld met mij als ik een beetje 
rond stuiter, hier een weinig daar een beetje, om uit te drukken wat we denken te weten over het 
Mannelijk Kind: 
 
Openbaringen 12:4, En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou 
verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben..  
 
We zien hier dat de Draak aan de macht komt tijdens de zwangerschap en is geïnstalleerd voordat het 
Mannelijk Kind geboren is. Merk op dat de Draak "STOND" in Openbaring 12:4. Staan is een verticale 
positie. Profetisch betekend dit dat hij aan de macht komt, tot stand gekomen, geïnstalleerd is 
voordat haar kind geboren is. Door dit aan de macht komen weten we dat het Mannelijk Kind niet 
Jezus Christus is "in het vlees gekomen"; omdat de schrift nalaat de Draak/Antichrist/Gruwel op te 
richten voor Jezus geboorte. In feite wordt het woord Draak niet genoemd in het Nieuwe Testament 
behalve in het boek Openbaringen. Dus weten we dat de gebeurtenissen in  Openbaring   geschreven 
werden over " hetgeen na dezen geschieden moet," Openbaring 4:1. Maar Jezus profeteerde één 
keer over wie “opgericht  moest worden” en Hij profeteerde maar één keer over hem. 
  
Matheus 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door 
Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)......da,da,da,da  
vlieden 
  
Het  Griekse  woord "histemi" (his-tay-mee) is het zelfde woord dat gebruikt wordt voor "staan" en 
"stond", in de beide verzen hierboven beschreven, wat bevestigd dat de gruwel der verwoesting de 
eenheid is die aan de macht is gekomen voordat het Mannelijk Kind geboren is. Alstublieft merk op 
dat  het ‘t Mannelijk-Kind de overheersende focus van de haat van de draak was - niet de vrouw - en 
ook niet het overblijfsel. De Draak was klaar om het kind te verslinden zodra Hij werd geboren. 
Wanneer de geboorte van een kind de grootste kwade eenheid, die er ooit was, kan oproepen en 
aansteken de grootste toorn ooit gekend, kunnen we dit kind dan tellen als de grootste bedreiging 
aller tijden voor de troon van de duivel van alle gebruikte geschriften. Behoren we tot deze figuur?- 
het Mannelijke- Kind dat is geboren om de inauguratie van de gruwel der verwoesting te zien - ja dat 
zijn we. 
 
Ok laten we nu eens zien wat de schrift zegt over het Mannelijk Kind en de dag dat Hij geboren is. 
Jeremia 20 en Job 3 zijn typen van het Mannelijk Kind en hebben de meest opeenvolgende teksten 
over het Mannelijke Kind en ze bevestigen elkaar.  
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Job 3:3-8  De dag verga, waarin ik geboren ben, en de nacht, waarin men zeide: Een knechtje is 
ontvangen (Mannelijk Kind hier is het Aramees woord voor strijder of sterke man); Diezelve dag zij 
duisternis(een dag van duisternis); dat God naar hem niet vrage van boven; en dat geen glans over 
hem schijne; Dat de duisternis en des doods schaduw hem verontreinigen; dat wolken 
(verwarring)over hem wonen; dat hem verschrikken de zwarte dampen des daags Diezelve nacht, 
donkerheid neme hem in; (Efeze 6:12 stelt die duisternis als Geestelijke slechtheid in hoge plaatsen) 
dat hij zich niet verheuge onder de dagen des jaars; dat hij in het getal der maanden niet kome! Ziet, 
diezelve nacht zij eenzaam; dat geen vrolijk gezang daarin kome; Dat hem vervloeken de vervloekers 
des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken(doen ontwaken);Het woord voor rouwen is het 
Aramees woord “Livyathan” of (draak). Om samen te vatten, het Mannelijk-Kind’s geboortedag is 
vervloekt en gevreesd door diegenen die klaar zijn om Leviathan te wekken/aansporen/wakker 
schudden, de grote Draak – Gruwel der verwoesting – dit is het aanbreken van de duisternis. 
Leviathan is volgens Job 41:25  een koning over alle kinderen van trots (jonge hoogmoedige leeuwen 
of dieren) In Job 40:4   Vraagt de HEERE God “Zal hij een verbond met u maken?” – sprekend over het 
verbond dat de antichrist zal maken in de eindtijd op individuele basis en op nationale basis? Job 41:1 
spreekt van hen die de Draak opwekken. Niemand is zo wreed als zij die de Draak durven opwekken – 
niemand. En dan op die dag wie is dan hij die zich voor Mijn aangezicht stellen zou? Zij die de draak 
opwekken zijn de meest geweldadigen die er ooit geweest zijn. Niemand is zo moedig dat hij hem 
opwekken zou; wie is dan Hij die zich voor Mijn aangezicht stellen zou?  Jesaja 27:1 Zegt ons dat de 
Leviathan de draak in de zee is. Hij is het slechte wezen dat in de ziel van de mensen zonder God 
woont – de zee. Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard, bezoeken de 
Leviathan, de langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal de draak, 
die in de zee is, doden. 
  
Job net als het Mannelijk-Kind, bevond zich onder de toorn van de Draak in alle opzichten, behalve dat 
hij zijn leven niet nemen kon. Laat me verduidelijken - dit is de toorn van de draak, niet de toorn van 
God.. Job wordt geëerd door God, in het midden van zijn verdrukking, om de straf van de draak te 
profeteren. Job bracht dat in beweging door de Heilige Geest met de macht van zijn tong. Leven wij in 
de dagen van de geestelijke duisternis? 
  
Ok we hebben onderzocht wat Job zei over die dag. Laten we nu kijken wat Jeremia zegt over de 
geboortedag van het Mannelijk Kind. (Jeremia 20:14,15)   Vervloekt zij de dag, op welken ik geboren 
ben; de dag, op welken mijn moeder mij gebaard heeft, zij niet gezegend! Vervloekt zij de man, die 
mijn vader geboodschapt heeft, zeggende: U is een jonge zoon geboren, verblijdende hem 
grotelijks! Jeremia 20:16,  Ja, dezelve man zij, als de steden, die de HEERE heeft omgekeerd, en het 
heeft Hem niet berouwd; en hij hore in den morgenstond een geroep, en op den middagtijd een 
geschrei. 
  
Jeremia openbaard symbolisch dat de "Man" aanwezig is wanneer hij geboren is. Die leeft in zijn tijd 
van aankomst en zijn geboorte aankondigt, zijn: de steden die de Heer omver zal  werpen, omdat zij 
weigerden zich te bekeren. Uh oh… We spreken hier nu over oordeel. De dag is vervloekt door de 
aanwezigheid van de goddelozen. Hij gaat door met te zeggen dat zij degenen zijn die de oorlogskreet 
zullen horen – niet de geruchten van oorlog (...maar de werkelijke oorlogskreet) De steden zijn 
vervloekt, en vervloekt voorts de dag van de geboorte van het Mannelijk-Kind. Waarom, omdat net 
als Jeremia / het Mannelijk-Kind geboren werd voor zulk een tijd als deze. Hij was als de laatste 
getuige. Hij ademde uit de veroordeling van "De Rechter" en zag met eigen ogen de vernietiging van 
die steden. 

Part 2 
 
Denk aan wat Job zei, Er is geen dag als deze dag. Het is een apart gezette dag, niet samengevoegd 
met de anderen, op de profetische kalender. Jozua 10:13-14 vertelt ons van een dag als geen andere 
welke plaatsvond in het verleden... Het was de dag dat de zon, de maan stilstonden; hiermee 
bedoelend dat de aarde stopte met draaien omdat de Heer al de volken vernietigd die Israel 



omringden.  
 
Jeremia 30:7, O wee! Want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van 
benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.  
 
Deze gebeurtenis zal opnieuw plaatsvinden, zoals Zacharia zegt in hoofdstuk 14:2, zal ik alle volken 
bijeenbrengen tegen Jeruzalem ten strijde .... Dit is een evenement welke het Mannelijk-Kind zal 
ervaren. Verzamelen de heidenen zich niet tegen Israël op dit moment? 
Jeremia – een soort van mannelijk kind, zegt dat hij kwam uit de baarmoeder om arbeid en verdriet 
zien, en zijn dagen waren verteerd door schaamte. De Heer spreekt tot Jeremia hoofdstuk 1 vers 5: 
Eer Ik u vormde en eer gij voort kwam uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd een profeet voor de 
volkeren. We zullen concluderen dat het Mannelijk-Kind is geheiligd in de baarmoeder als een profeet 
voor de volkeren. Wat figuurlijk kan betekenen, dat in het stadium van het leven voordat hij geboren 
is, hij al geheiligd is, en zal dienen als een profeet voor de volkeren. dwz " hij voor het eerst is 
geheiligd in het verbond als de bruid van Christus. " 

 Dus laten we concluderen, als je leven niet een leven is van ellende, verdriet en arbeid, en je bent 
niet gezonden om te profeteren tot de volken, dan ben je nog niet in staat om jezelf figuurlijk te 
associëren met dit karakter – het Mannelijk - Kind.  

  
Als hij zijn zwangerschapstermijn voltooid heeft en ten slotte "opent de baarmoeder" zal hij op dat 
moment heilig genaamd worden: Luke2: 23, "Al wat mannelijk is, dat de baarmoeder opent, zal de 
Heere heilig genaamd worden" 

Hier is een kleine kanttekening alleen maar om uw interesse in symboliek te verhogen. In de 
natuurlijke wereld, wanneer een baby met het hoofd naar voren komt bij de geboorte, heet dat 
bekroning. (Symbolisch voor de kroon van heiligheid.) Bij de kroning, ervaart de moeder een 
brandende sensatie dat “ring van vuur” genoemd wordt. (Symbolisch voor het dopen met 
vuur.) Mattheus 3:11 ... Die zal u met den Heiligen Geest (water) en met (heilig) vuur dopen. 

 
Ok, laat me terug gaan naar Jeremia. Als een mannelijk kind, werd Jeremia bevolen te spreken als de 
Heer hem gebood te spreken en te gaan waar de Heer hem zou sturen. Jeremia 1:7 ... Zeg niet: Ik ben 
jong; want overal, waarhenen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles, wat Ik u gebieden zal, zult gij 
spreken.  Jeremia werd verder gewaarschuwd dat als hij dat niet deed zou hij beschaamd worden voor 
degenen die zouden worden vernietigd - Hij vreesde de Heer meer dan mensen - een ander kenmerk 
van het mannelijke kind. In Jeremia 16:2 kreeg hij de opdracht: Gij zult u niet nemen een vrouw, gij 
zult geen zonen of dochters in deze plaats hebben. Waarom? Omdat de zonden van de mensen in die 
plaats hen verstrikt hadden. De maat van hun zonden was vol. Zonde brengt dood. Dit is een 
oorlogsdaad waar Jeremia in gemengd wordt. Er is hier vaak geen plaats voor familie. Op dezelfde 
manier zal het mannelijke kind alle of de meeste van zijn familie verliezen wanneer zij gebruikt 
worden in de oorlogvoering tegen de vijanden van de Heer. Kijk vervolgens met mij naar deze teksten 
waar  we het mannelijke kind-type gedefinieerd zien als een stad en zijn doel! Jeremia 1:18,  Want zie, 
Ík stel u heden aan  tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren, tegen heel 
het land,(om te staan) tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de 
bevolking van het land.  
 
Hij is in staat om op te staan tegen de grote koningen, vorsten, priesters en mensen, omdat hij als een 
profeet is gevestigd in heiligmaking tegen de goddeloze voordat hij zijn taak als het Mannelijk-Kind 
aanneemt.- Hij zal profeteren en God zal in beweging komen tegen koningen, regeringen, 
gouverneurs, religieuze leiders en individuen als hij het vallen van een profetisch bom "woord" 
lanceert op hen. Toch wordt Jeremia gespaard, samen met een overblijfsel van arme mensen die nu 
voor de  wijngaard zorgen. Jeremia 52:16, Maar...de overste van de trawanten, liet enigen over tot 



wijngaardeniers en tot akkerlieden. Aan Jeremia wordt een belofte gegeven in hoofdstuk 15:11,  De 
HEERE zei: Voorwaar, Ik zweer dat Ik ten goede voor u heb gezorgd! Voorwaar, Ik zweer dat Ik tegen 
de vijand voor u ben opgekomen, in een tijd van onheil en in een tijd van benauwdheid!  
 
Denk aan de gelijkenis van de wijngaard in Matheus 21:33 De akkerlieden aan wie de wijngaard 
verhuurd was, begeerden - en kaapten de wijngaard voor zichzelf. Ze stalen de positie van gezag over 
de wijngaard. In onze tijd zijn dit de religieuze leiders en hun volgelingen die de planting des Heren 
hebben overgenomen - Zijn volk. Jezus heeft, in de kracht van Zijn bloed, het koninkrijk afgescheurd 
van de slechte mensen en het aan andere landlieden (de volgelingen van Jezus) gegeven. De Heer is 
gekomen, in deze laatste dagen in Zijn erfgenaam – het Mannelijk-Kind om de werkzaamheden voort 
te zetten in de wijngaard van Zijn Vader. Matheus 24:46, Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn 
komst zo handelend aangetroffen zal worden. 
 
 Ok,we gaan zo verder..... 
 
In Job 1:8...staat dat niemand op aarde is gelijk hij.... hij was perfect en oprecht en iemand die God 
vreesde en afweek van het kwaad. Job 1 - andere kenmerken van de Man-Kind. Er is niemand zoals hij 
op de aarde. Hij is enig in zijn soort. 
Bekijk de symboliek hier: Elk van de 4 Job aangedane rampen is een eindtijd gebeurtenis - het Zwaard, 
vuur uit de hemel, vijandelijke invasies en een wervelwind. De laatste ramp wordt genoemd in Job 
1:19. De kinderen van Job aten en dronken wijn in hun huis zoals er ook wordt gezegd dat de mensen 
zouden doen in het einde der tijden. Hij verwachtte dat ze God had vervloekt in hun hart- Job 1:5. De 
ramp die hen treft is ook het lot van de kerken van de mens. De grote wind (de Heilige Geest) sloeg de 
4 hoeken, (belangrijkste kader) en het viel. Jeremia 10:20 bevestigt, Mijn tent is verstoord, en al mijn 
koorden zijn gebroken: mijn kinderen zijn uitgegaan van mij, en ze zijn er niet: er is niemand die mijn 
tent uitstrekt,  en mijn gordijnen opricht. 
 
Als de kinderen van Job doorgingen in afvalligheid, nam Job niet deel met hen. In plaats daarvan 
scheidde hij zich af en was  voortdurend in voorbede voor hen. Toch werden ze vernietigd voor hun 
vervloeken van God in hun hart. Job werd geheiligd, apart gezet van hen. Hij was niet aan het eten en 
wijndrinken als lid van de Synagoge van Satan toen de stormwind kwam en het huis viel. Het 
Mannelijk-Kind, zoals Job, ziet met zijn eigen ogen de val van de Babylonische kerken van de mensen. 
Job was getuige van de dag dat het vuur van God uit de hemel viel en schapen en de bedienden 
(herders verzorgen hen) verbrandde, - dat geldt ook voor het Mannelijk-Kind. 

 
Part 3 
 
Luister hoe eigenaardig deze volgende acties van Job zijn. 
Job 1:16, Na het ervaren van het grote verlies, de eerste woorden uit Job zijn mond gingen over de 
baarmoeder.Job 1:21, ... Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen 
wederkeren. Welke baarmoeder spreekt Job over? Bekijk Johannes 3:4-5,  Nicodemus zei tegen Hem: 
Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot 
van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als 
iemand niet geboren wordt uit water en (zelfs) uit de Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet 
binnengaan.  

De "moeder" hier in Openbaring 12 zal de Heilige Geest zijn, die een moederlijke, moederrol 
aanneemt. Daar wordt Hij naar verwezen als naar een vrouw. De Heer verwijst soms naar zijn 
moederlijke rol, zoals in Lukas 13:34 waar Hij zegt, “hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen 
brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet 
gewild!” De vrouw woont in de woestijn, (in scheiding) dat eveneens een geestelijk tehuis is, een 
baarmoeder, een nest dat bevorderlijk is voor haar nakomelingen om het vermogen om te horen te 
ontwikkelen, - spirituele waarneming. Ze draagt haar jong daarheen om het te verzorgen. Dit is een 



sfeer speciaal gemaakt voor de groei. Hier treedt het spirituele vermogen van het zicht ook op, de 
ogen op te heffen, op zoek naar boven, naar God. Ze leert hen om op haar niveau  te komen. De 
Heilige Geest leert haar kuikens te ontvangen en te reageren in de geest - en haar te 
vertrouwen. Daarna helpt ze hun zicht te oefenen, waardoor ze kan doordringen met openbaring. 
Wanneer zij wil dat ze iets begrijpen, kan ze hen verhogen in de geest en hen een visioen geven, of 
een openbaring. Openbaring 17:3, En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag... Vrij 
snel praten en wandelen ze in de geest. 

 De woestijn is ook een plaats waar het vlees gedood wordt -  Numeri 14:29,  In deze woestijn zullen  
uw dode lichamen vallen. Het vlees strijd tegen de geest en de geest tegen het vlees. Als je wilt dat de 
geestelijke mens overwint – voedt hem en sterf aan het vlees. 
 
Het is de ruige reis door de woestijn waar men afzondering verkrijgt (heiliging) door de Heilige Geest. 
Het is een plaats waar een persoon de liefde wordt bewezen - hun moed wordt getest. De Heilige 
Geest is ook de moeder van het overblijfsel – de rest van het zaad wat genoemd wordt in Openbaring 
12. Ze vliegt weg in de woestijn om te worden gevoed en beschikbaar te zijn voor het overblijfsel, 
zoals met het Mannelijk-Kind. Het Mannelijk-Kind wordt getoond dat het verre broeders en zusters 
heeft. Maar laten we niet aannemen dat er een overvloed aan liefde is tussen het Mannelijk-Kind en 
het overblijfssel. Want Spreuken 17:17 zegt ...een broeder wordt in tegenspoed geboren. Zoals Jozef, 
het Mannelijk – Kind, gehaat werd door zijn eigen broeders, als gevolg van de profetie die hem 
gegeven werd in visioenen en dromen. Hij werd gevangen door zijn broeders, die zijn moord 
beraadslaagden, hem verkochten in slavernij, vals beschuldigden, en hij werd gevangen gezet als 
gevolg van de zonde van iemand anders. Bedenk goed dat deze slechtheid begaan werd door de 
aartvaders van de 12 stammen van Israel. Zij waren aanbidders van God! De kerk – notabene! Niet 
alleen werd Jozef geconfronteerd met de duivel, hij moest vechten voor zijn leven met zijn broederen! 
De kinderen van zijn moeder. Slechtheid kwam van alle kanten op hem af.  Zegen God, het was 
dezelfde tegenspoed die ervoor zorgde dat Israël gered werd van de hongersnood van Egypte. Het 
Mannelijk-Kind werd de welvarendste en best gevoed van heel Israel. Hij regeerde niet alleen over al 
zijn vijanden, maar over alle kinderen van Israel. Tel alle Israëlieten en hun vijanden op en we hebben 
het Mannelijk-Kind bovenaan – tweede in lijn van de troon.  
 
Ok, laten we nu praten over Jezus. Hij is het beste prototype van het Mannelijk - Kind. Wat werd 
volbracht bij, door en in Jezus, zal worden bereikt bij, door en in het Mannelijk-Kind - een rechtmatige 
erfgenaam. Het Mannelijk- Kind is geboren omdat zijn vader koning is. Hij zal de banier hebben, het 
zegel, de zegelring, de familie helmteken, het merk, de scepter, de kroon van Christus!  Aangaande 
Zijn regering zegt Openbaringen 12:5, En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind,  dat alle 
heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf..... Het zelfde werd over David gezegd over de komende 
Messias in Psalm 2:9,   U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als 
aardewerk. We vinden dezelfde scepter van gezag, gegeven aan degenen die overwinnen en Zijn 
Werken gehoorzamen tot het einde Openbaringen 2:26, En wie overwint en wie Mijn werken tot het 
einde toe in acht neemt, hem zal  Ik macht geven over de heidenvolken. :(27) En hij zal hen hoeden 
met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die 
macht van Mijn Vader heb ontvangen. En het beste van alles is dat hij hen de “morgen ster” (v 28) 
geeft, wat Jezus is, de opstanding. Koning Jezus gaf het ‘Mannelijk-Kind koning’, de complete erfenis 
die Hij kreeg van Zijn Koning/Vader.  
Johannes 14:12, Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, 
en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

 Hij zal in uitmuntendheid overwinnen alle verdrukking beschreven van de 7 kerken in Azië. Daarom 
zal hij profiteren van de zegeningen die over hen allemaal zijn uitgesproken. Alles wat in Jezus gedaan 
werd zal gedaan worden in het Mannelijk-Kind.  De individuele mensen die het lichaam van het 
Mannelijk-Kind tot stand brengen zullen op de manier wandelen zoals Jezus wandelde en spreken 
zoals Jezus sprak. Jezus 'komst is binnen zijn erfgenaam - het Mannelijk-Kind. Johannes 15:4, Blijf in 
Mij, en Ik in u.....  Jezus 'bediening wordt voortgezet binnen deze stad / Mannelijk-Kind. Dit is omdat 



het Mannelijk-Kind volledig gelijkvormig zal zijn aan het beeld van Christus."Romeinen 8:29" zegt dat 
het niet alleen volledig mogelijk is maar voorspeld dat het gebeuren zal. Want hen die Hij van tevoren 
gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. - Net als Jezus, was het Mannelijk - 
Kind ook "eerst geboren" en een aparte onder vele broederen ", het overblijfsel." Door openbaring en 
dromen weten we dat het Mannelijk- Kind niet alleen een lichaam van individuelen is, maar hij is ook 
een figuurlijke eenheid geboren uit degenen die volledig overeenstemmen met Christus. Elk persoon 
dat onderdeel is van het lichaam van het mannelijk kind – heeft zijn eigen mannelijk – kind 
nakomelingen. Hij verschijnt vaak in dromen en visioenen op verschillende leeftijden, variërend van 
pasgeboren tot sterke jonge mannen. Hij neemt aan de persona van een "zoon". Hij is vaak een kind 
van de "onvruchtbare vrouw" - of van mensen die geen aardse kinderen hebben of verloren hebben - 
door echtscheiding of wat dan ook. Het mannelijk kind is het nageslacht / vrucht van de schoot van de 
Geest, van een persoon die volledig aan Christus gelijkvormig is - Wanneer Christus volledig 
gemanifesteerd is in ons - verschijnt het mannelijke kind of wordt geboren. Wij zijn vruchtbaar en 
vermenigvuldigen wanneer Christus in ons wordt gevormd. Het is net als de celdeling - waar een 
ouder cel een kopie van zichzelf produceert, exterieur van zichzelf. Waar Jezus vermenigvuldigt, wordt 
een nieuwe schepping gevormd - het mannelijke kind. Het Mannelijke- Kind vertegenwoordigt wat de 
volmaakte individu zal doen buiten zichzelf - maar in Jezus. Dat is de reden waarom het mannelijke 
kind verschijnt in dromen als een afzonderlijke eenheid. 

 
.... Op een gegeven moment (wat nog steeds een mysterie is, HALELUJAH,) wordt het Mannelijk-Kind, 
als een lichaam, weggerukt tot God en Zijn troon. Dit gaat over een wegnemen, in het Grieks, de 
"Harpazo" die ook wordt genoemd in 1Thessalonisenzenans 4:16-17, Want de Heere Zelf zal met een 
geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 
doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, 
samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En 
zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.  

Ok, Laten we een valse leer bekijken. We hebben geleerd dat de Heer de kerk gaat opnemen, 
"harpazo," Dat is niet zo ... De Heer komt voor een vlekkeloze, rimpelloze bruid. Hij is op zoek naar Zijn 
gepersonifieerd beeld om te komen in het vlees - dus een Mannelijk- Kind. Het Mannelijk-Kind, het 
beeld van de Zoon van God waarvan gesproken wordt in Romeinen 8:29. Kolossenzen 
1:27 .... Christus in u , de hoop der Heerlijkheid. Aan Johannes in openbaring wordt de Bruid 
getoond....niet de kerk. Laat me u een waarschuwing geven; deze waarschuwing: Als een persoon een 
kledingstuk, bevlekt door de smerige lusten van het vlees draagt .... zullen ze niet "harpazo" ed. 
worden! Laat me uitweiden over hoe weinig dit zullen zijn. Toen de menigte werd bevrijd van de 
Egyptenaren en zich legerden in de woestijn, en de rook was opgetrokken van hun rebellie; waren het 
er maar twee - Jozua en Kaleb - van de oorspronkelijke massa Exodus die het beloofde land in gingen. 
Niet Mozes, niet Aäron ... twee zielen .... Het is een smalle weg mensen, een smalle weg. 

Part 4 
 
Zoals Jezus mensen de woestijn in leidt, uit  overheid afhankelijkheid en uit de kerken van de mens, zo 
doet het  Mannelijk - Kind hetzelfde. Dit lichaam dat het  Mannelijk-Kind maakt, zal niet beschikken 
over hun eigen ministerie, bestaande uit hen en Jezus. Ze zullen het ministerie hebben van Jezus 
Christus! ALLEEN – om te doen wat Hij deed, hoe Hij het deed! Ze hebben geen eigen glorie maar de 
glorie van Christus.  
 
Johannes 17:22,  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, 
zoals Wij Eén zijn; 

 Ze zullen niet beschiken over een vleselijke zalving, maar Jezus’ zalving en Jezus' mantel. Het 
Mannelijk-Kind is niet gekomen om vrede, maar het zwaard te brengen - net als Jezus. Hij komt op 



tegen alle religieuze mensen, die anderen in de slavernij van de afvallige kerk leiden. Als de 
religieuzen doden, door het verdraaien van het woord (zwaard) van God, dan zullen ze op dezelfde 
manier gedood worden. Hier is het vonnis aan allen die anderen uit  nodigen om in de afvallige kerk te 
komen: 
 
Openbaring 13:10, Hij die in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap.  Hij die met het 
zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden.  Hier is de volharding en het geloof van 
de heiligen.  
 
Sprekend vanuit persoonlijke ervaring, deze ‘God zoekers’, moe van het heen en weer lopen (kerk 
springen) op zoek naar hun plaats in de kerken van de mensen, zullen het niet vinden. Ze worden 
verdreven of vallen met de kerken van de mens bij gebrek aan; liefde tussen de broeders, mislukte 
ondersteuning, en de Heilige Geest MIA-vermist in actie. Deze waarheidzoekers, nadat ze de kerken 
van de mens verlaten hebben, zullen  door groot lijden, in het verbond als de "Bruid" van Christus 
komen. De Bruid van Christus bestaat uit degenen die de wereld hebben overwonnen door het 
uitoefenen van reddend geloof in Jezus, 1 Johannes 5:4 en 1 Johannes 2:16, dat is het overwinnen van 
de begeerte van het vlees, de trots van het leven, begeerte van de ogen en de boze - 1 Johannes 2:14. 
Na het bedienen van de Heer als Zijn bruid, ontstaan ze, om een nog meer perfecte rol, met weinig of 
geen ruimte in de marge voor fouten, te vervullen - geperfectioneerd - als het mannelijke kind. Het is 
de smalste en steilste deel van de weg. Mattheüs 5:48,  Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in 
de hemelen is, volmaakt is. Dit is een opdracht rechtstreeks uit de mond van Jezus. Niet alleen is het 
een opdracht, het is een profetische bekrachtiging dat door de aarde gaat voor allen die verlangen om 
zo te zijn en bereid zijn  om  ogenblikkelijk gehoorzaam te zijn aan de Heilige Geest, zonder vragen of 
redeneren 
 
Hier, in deze smalle weg, kampen deze Zonen van Christus (Man-Kind) met deze Beest Zonen van de 
Antichrist - die de kwade gruwelen zijn, die de Heilige Plaats van God verlaten maken - Leeg van de 
Heilige Geest en leeg van de macht. Dit gaat over het lichaam van een persoon als een tempel alsook 
een gemeente. 1 Korinthe 3:16,17 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u 
woont?Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel 
van God is heilig, en deze tempel bent u. Het mannelijk kind waarschuwt dat God de bezoedelde 
tempels (mensen) en gemeenten, wat de kerken van de mens zijn geworden, te vernietigen. 
 
Als de vloek van Ichabod (de heerlijkheid van God is vertrokken) blijft, wordt Satans troon opgericht in 
de tempels en kerken van de mens - het is waar zijn zetel is. Fondsen drogen op, de predikers van de 
mensen zullen afsluiten en naar huis gaan of ze gaan “samen op weg” om hun loonzakje te behouden. 
Het is oordeel over de valse leraren en predikers om hen teniet te brengen. De mega kerken, die 
bewaard zijn gebleven, zijn de overheid gesubsidieerde kerken, en dienen nu als een platform om de 
antichrist te aanbidden - de kracht der dwaling. Hij zal worden aanbeden over de hele wereld in de 
kerken van de mensen. In deze kerken is de plaats waar de satan bij voorkeur werkt. Daarentegen zal 
het Mannelijk – Kind, trouw aan de HEER, dienen in Zijn tempel, terwijl alle kerken van de mens uit 
elkaar vallen. Zoals geprofeteerd, de stam van, of het zaad van Zadok, de zonen van Melchizedek 
(zonen van Gerechtigheid,) zullen  naderen tot de Heer in Zijn tempel, hier op aarde - in de derde 
tempel. Het zal gebeuren in de geestelijke wereld volgens tot  2 Korintiërs 5:1 – in een gebouw van 
God , een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ze brengen de beste van alle 
offers - de hoogste van de heilige lof. Zij zullen worden geheiligd met de heiliging van Jezus Christus en 
zullen worden ingewijd met de aandacht van Christus. Ze worden gerechtvaardigd met de 
rechtvaardiging van Christus en zijn rechtvaardig met de gerechtigheid van Christus. Zij zullen worden 
geroepen en ingesteld door God voor hun dienst aan Hem, niet door de handen van de stervelingen. 
Het is heel anders dan de kerken van de mens, de gastheer van de zelf-geroepen, zelf-gewijd, 
zelfingenomen, zelf-gerechtvaardigd en zelf-geheiligd, hun bediening in Gods naam 
runnen. Jeremia zegt in hoofdstuk 23:21,  Ik heb die profeten  niet gezonden,toch zijn zij zelf gaan 
lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. 



Als ze niet van God komen, van wie dan wel? Valse profeten die hun werk doen door de inwoning van 
de onheilige geest – om wonderen en tekenen te doen. 
 
Omdat de Draak weinig tijd om te werken heeft Openbaring 12:12, moeten we ook concluderen dat 
de tijd van het Mannelijk – Kind op aarde ook van korte duur is. De antichrist heeft veel te doen in een 
klein tijdsbestek. En dat was wat zijn grote toorn veroorzaakte. Houd er rekening mee dat er een 
verschil is in de grote toorn van Satan en de toorn van God. De toorn van de draak bestond vóór het 
Mannelijk-Kind werd geboren. Gods toorn is nog niet gekomen. Het Mannelijk-Kind is een groot 
krijger in de geestelijke wereld. (“Knechtje” in Job 3:3 is het  Aramees woord  geber: wat betekend 
strijder of sterke man, met de nadruk op het vermogen om te vechten) Hij is de stad van David, met 
vele zonen van David in Sion, waar de Heer handelt met een grote demonstratie van macht en 
heerlijkheid. 

 
Samengevat, Het Mannelijk- Kind zal geboren worden als een verbond is gemaakt met de hele wereld 
als inleiding op de Eén wereld regering; hetzelfde als in Lukas 2:1, waar Caesar Augustus dat deed bij 
de geboorte van Jezus. Als de tijd het toelaat, is het zeer waarschijnlijk dat wij allen die Het Mannelijk-
KInd vormen zullen moeten terugkeren naar de stad van onze geboorte om te kunnen worden geteld 
en belast zoals Jezus was. De geboorte van het Kind kan de vonk zijn van nog een aanval van grote 
toorn van Satan om in staat en provincie de opdracht van brandoffers, uit te geven, in pogingen om 
de pasgeborene te doden, net als in de tijd van Jezus. Als dat zo is, dan zal hij op miraculeuze wijze 
geboren worden, zoals Christus was. Hij zal in de woestijn verleidt worden, zoals Jezus verleidt werd. 
Hij zal een allerheiligst geloof tonen. Tekenen en wonderen zullen hem volgen. Hij zal drinken van de 
beker die Jezus dronk en gedoopt worden met dezelfde doop waarmee Jezus werd gedoopt. Marcus 
10:38, Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, 
en met de doop gedoopt worden  waarmee Ik gedoopt word? (39) En zij zeiden tegen Hem: Dat 
kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop 
waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Het Mannelijk – Kind zal mogelijk dezelfde dood 
sterven als Jezus of groter. Maar dat is niet het einde Hij zal een zeer glorieuze opstanding hebben na 
opgenomen te zijn tot God en Zijn troon. Johannes 17:22,  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die 
U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;…. Moge God u zegenen terwijl we wachten 
om opgenomen te worden tot God en Zijn troon! 
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