De oorsprong van Satan, de
‘vader van de leugen’
Als je begrijpt dat Satan gewenste Gods positie, veel vragen
blijven zwijgen. Maar als het is duidelijk dat Satan getracht
de gelijkenis van de Almachtige te bereiken, rijzen veel
vragen. Wat is de gelijkenis van de Almachtige? Wat zit er in
de gelijkenis van de Almachtige zou de bekleding cherub
gezalfd hebben een superieure positie aan de engelen toe te
staan? “Ik zal zijn als de Allerhoogste” (Jesaja 14:14); “En
God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze
gelijkenis …” (Gen. 01:26) .Observe dat wat Satan bracht
bereiken, God aan de mens gaf: ‘Laat ons mensen maken naar ons
beeld, als onze gelijkenis ‘!

De oorsprong van Satan, de ‘vader
van de leugen’
Het analyseren van generiek, liggen er in het licht van de
waarheid, dat wil zeggen, het ontstaat in een poging om de
waarheid te zwijgen.
Maar zelfs dat een leugen vertelde vaak niet een feit dat ze
gezegd door vele bochten in consensus worden.
Een consensus is waargenomen in dit voorbeeld zeggen dat
iemand heeft verlaten geschreven op de deur van een kerk:
“Elke man wil koning zijn, en elke koning wil God te zijn …”.
De vraag blijft: Iedereen wil een koninkrijk? Alle koningen
willen een god? We weten dat generaliseren is een risico dat
heeft invloed op wat waar is, en daarom kunnen we niet onze
proposities generaliseren.

Echter, dit spreekwoord, worden herhaald door velen, bleek een
consensus te worden, het komt niet overeen met de objectieve
realiteit.

De bedoeling van Satan
Al gewend om te horen dat Satan wilde zijn als God. Longtime
is verspreid over de gevallen engel die trots leidde tot zijn
val, dit is omdat, in hart en nieren, bracht aan God gelijk te
zijn.
Binnen deze zelfde lijn van denken over wat leidde tot de val
van Satan, zijn er een aantal varianten: hij wilde de plaats
van God te nemen; Hij wilde voor zichzelf de aanbidding die
God toebehoort; hij zocht een koninkrijk zelf; hij wilde
verheffen zich nemen op alle bestaande macht, usurping basis
goddelijkheid Troon.
Is dit waar? Zou dit mogelijk zijn? Het is mogelijk om te
bereiken wezen gelijk aan de Schepper? Was er een kans van
Satan in de plaats van God? We worden geconfronteerd met een
echte of een concert?
Satan wilde gelijk te zijn met God is een consensus, evenals
velen beweren. Het blijft om te controleren of de consensus
waar.
Satan werd geschapen door God als alle andere wezens in het
universum. Het werd opgericht en zet in de hoogste positie in
de hemelse orde: hij werd cherubijn guard, perfect in zijn
wegen, mooi en wijs gezalfd. In de hemel order was hij bovenin
de hiërarchie (Ez 28:12).

de afgrond
Ondanks de hoge positie van de gezalfde voogd cherub was een
onoverbrugbare kloof tussen hem en de Schepper, zodat in zijn
hart hij erkende dat God onbereikbaar is en ongeëvenaard door
een benoeming tot de Allerhoogste.
Het schepsel kan nooit tippen aan de Schepper. Hoewel Satan
was op de top van de hemelse hiërarchie, de afstand tussen
schepper en schepsel is onoverkomelijk. Dezelfde
onoverbrugbare kloof die mannen voorkomt als wezens aan de
Schepper conditie te dragen, is de kloof die bestaat tussen de
engelen en God.
De Bijbel laat zien dat alleen God is Schepper. Dit is een
centrum dat alleen God is en zal zijn voor de eeuwigheid. Aan
het andere uiterste, de wezens, die talloze hemelse gastheren
en land bevatte. Voor hogere is het schepsel, blijft het
schepsel, en kon nooit de barrière die bestaat tussen de
Schepper en schepsel te overwinnen.
We moeten de hiërarchie niet verwarren in het universum: God,
engelen, mensen en dieren, met de posities: Schepper en
wezens. Over dit feit de Bijbel zegt:
“Want wie in de hemel tegen den HEERE? Wie van de zonen van
de machtige kan gelijk zijn aan de HEER “(Psalm 89: 6).
Deze vragen relevant voor het onderwerp bij de hand: er iemand
in de hemel die kon overeenkomen met God? Als we kijken naar
de zonen van de machtige, zou er iemand die alleen maar het
waren als God te zijn? Het antwoord op deze vragen is nee!
De eenvoudigste man weet dat het onmogelijk is voor het
schepsel met elkaar overeenkomen, of neem de lift in plaats
van de Schepper.
Maar uit het horen dat Satan wilde gelijk aan God te zijn,
creëerde een consensus, en velen laten zich eens met een

dergelijk argument, zelfs als onbewust, dat de mogelijkheid
van Satan om als God bestond.
Het is vreemd de man, die op de hoogte is beperkt, staat dat
het mogelijk is voor iemand om de Schepper te worden, en is
het absurd cumulo dat een geschapen wezen vol van wijsheid
heeft gebracht zijn de Schepper Zelf.
Bovendien, hoe Satan overtuigde een derde van de Engelen
mogelijk is gedijen in een poging om de positie van de
schepper alçarem?

De Conclusie
Het verlaten van de kant van consensus, de Bijbel vertelt ons
dat satan gebracht om als God. Jesaja presenteert de bedoeling
van het hart van Satan: “Gij hebt het gezegd in uw hart”
“Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal zijn
als de Allerhoogste” (Jesaja 14:14).
Er is een groot verschil tussen pretenderen te zijn als de
Allerhoogste en toe te eigenen zijn plaats. Satan zelfs
‘eigendom’ van trots, was volledig op de hoogte van de
onbereikbare positie van zijn Schepper: de Allerhoogste.
Hoewel de zonde in de natuur had gevestigd, Satan was zich
ervan bewust dat de positie van God is onbereikbaar.
Het bereiken van de ontoegankelijke? Hoe te passen aan
Peerless? Merk op dat niet mogelijk is, dus is het onmogelijk
om plan om de positie van de schepper overweldigen voeren.
Op basis van deze gegevens, is het onmogelijk voor de positie
van de Schepper het schepsel te bereiken, zijn de vragen: wat
motiveerde het idee dat Satan wilde God te zijn? Wiens belang
dat een dergelijke consensus te verspreiden? Wie is
voorstander van een dergelijke leugen?

Een van de grootste hedendaagse leugens is dat Satan bracht
aan God gelijk te zijn. Deze leugen is bevallen van dualiteit:
goed en kwaad; God en Satan. Deze aanpak achter een
equivalentie tussen God, de Schepper, en de duivel, het
schepsel. Wie is gunstig dat deze leugen wordt gepropageerd?

De waarheid over de vader van de
leugen
“Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten
van uw vader. Hij was een mensenmoorder van den beginne en
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zijn eigen;
want hij is een leugenaar en de vader der leugen “(Johannes
8:44).
Sprekend tot religieuze van zijn tijd, Jezus beschreef een
aantal kenmerken vijand van onze zielen:
• Hij was een mensenmoorder van den beginne;
• niet ondertekend en er is in hem geen waarheid;
• Wanneer hij liegt, is iets van de aard ervan.
• Maar het was niet altijd zo.
Satan was een engel van de orde van cherubs. Met andere
woorden, Satan was een engel van hoge positie voor zijn
medemensen. Hij werd genoemd als het Licht aan toonder (in het
Hebreeuws, Heilel Ben Shachar,  ;הילל בן שחרin het Grieks in
de Septuaginta, heosphoros).
De Bijbel beschrijft Satan vóór de val als het zegel van
perfectie, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Hij was
in de Tuin van Eden Tuin van God, en toen het werd opgericht,
werd ook bereid hun versierselen (gewaden).

Hij zou de heilige berg van God, de uitoefening van de functie
waarvoor het werd in opdracht zijn: gezalfd bewaker. Hij had
de grootste positie van de hemelse hiërarchie genomen, omdat
God vestigde de gezalfde cherub die positie.
Echter, omdat ze de zonde vinden in de gezalfde cherub, God
hem ontdaan van zijn positie, het gooien van de ontwijde uit
van de partij, en de satan kreeg de straf: de dood!

Voor de val
Toen God de hemelse wezens, de gezalfde cherub zei: “U bent
het zegel van perfectie, vol van wijsheid en volmaakt in
schoonheid” (Ezechiël 28:12).
Op de plek waar de cherubijn werd gezet, hebben we “geweest in
Eden de tuin van God” (Ezechiël 28:13). De beschrijving van de
cherubs die de kleren die ze droeg, ze worden gemaakt op de
dag dat hij werd tot stand gebracht “versierd u elke kostbare
steen (…) op de dag dat je geschapen werd, waren zij bereid”
(Ez 28: 13).
Te vinden in ongerechtigheid gezalfde cherub, wordt hij
beschreven als: “Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag
af, dat gij geschapen …” (Ezechiël 28:15).
Zijn missie was: “Je was de gezalfde cherub wacht …” Ezechiël
28: 14. Maar al door God “… en ik heb u” (v. 14). De routine
was zijn gaan de heuvel hem te beschermen: “Je was op de
heilige berg van God wandelde tussen de vurige stenen” (v.
14).

Na de val
Satan bracht beoordeelt een soort van winst missie die
gespeeld, en in zonde viel (Ezechiël 28:16). Vanwege de
ongerechtigheid van de satan, God verwijderde de gezalfde
cherub. Hij was de heilige berg vrijgegeven door zich
godslasterlijk. Door misbruik van zijn positie op zoek naar
een voordeel (handel), ontheiligd hij.
Naast de uit het ambt waarvoor werd opgedragen en vrijgelaten
uit de berg van God verwijderd, de gezalfde cherub omgekomen.
Het is de eerste verwijzing naar het loon van de zonde in het
universum: vergaan, of worden gescheiden van het leven dat in
God: de Dood!
“Van wat je cast ontheiligd uit de berg van God, en Ik zal
u vernietigen, o cherubijn schild, tussen de stenen van
vuur” (Ezechiël 28:16).
We hebben dat Satan is een moordenaar vanaf het begin, dat wil
zeggen, het leidde 1/3 van de engelen tot de dood. Daarna
leidde hij de mensheid aan dezelfde voorwaarde: vervreemd van
het leven dat in God. De gehele mensheid was verstoken van de
heerlijkheid van God door de val van de eerste Adam.
Hij bleef niet in de waarheid, want God is waar. Allen die God
niet, zijn niet waar, en dus zijn de kinderen van de duivel.

De bedoeling van de cherub
Satan is een leugenaar vanaf het begin, maar de Jesaja
profetie, onthulde de ware bedoeling van je hart, wat
overeenkwam met de waarheid: “Gij hebt gezegd in uw hart: Ik
zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal zijn als de
Allerhoogste” (Jesaja 14 : 14).

God wijst de bedoeling van de gezalfde cherub voogd hart door
de profeet Jesaja. Er wordt aangetoond dat de vordering was de
gezalfde cherub bewaker (ik zal zijn als), de methode (Ik zal
boven de sterren (engelen).
“Gij hebt het gezegd in uw hart: Ik zal opstijgen naar de
hemel; boven de sterren van God zal mijn troon verheffen;
de berg der samenkomst zal ik zit in het hoge noorden “(Jes
14:13).
Wat was de werkelijke bedoeling van de gezalfde cherub? Hij
wilde in zijn hart opstijgen naar de hemel (sinds de
oprichting op aarde, in het bijzonder in Eden), boven de
sterren Gods, verheft zijn troon.
We weten dat de sterren in de hemel zijn. Echter, de sterren
waarvan de voormalige aartsengel genoemd, zegt de engelen
Gods. De ‘sterren van God’, zegt de hele orde van engelen:
cherub, Aartsengel en engelen. Hoewel een cherub hebben een
rang hoger dan een engel, blijft hij engel. Hoewel een cherub
is hiërarchisch superieur aan een aartsengel, zowel cherubijn,
als aartsengelen blijven engelen.
Al de orde van engelen in de hemel was, en de gezalfde cherub
van de wacht, die werd opgericht om de heilige berg van God in
Eden te redden, bracht naar de hemel, maar wilde het bezit van
de lucht te krijgen in een superieure positie naar Angel.
Waarom hij ‘zou stijgen naar de hemel’? Omdat hij in Eden was
het uitvoeren van de missie waarvoor het is opgericht: sla de
heilige berg reizen op de vurige stenen.
Maar zijn doel was om het bezit van de lucht te krijgen in een
superieure positie om de sterren van God (engelen). Hij wilde
zijn in een positie boven (verheffen mijn troon), boven de
sterren van God.
Hoe maak je een hogere positie van de engelen te bereiken?
Naar een hogere positie van de engelen te bereiken, zou de

eerste niet meer nodig zijn engel, en verhuizen naar een
andere categorie van ‘zijn’ of ‘bestaan’. Als hij naar de
hemel en blijven cherub zijn, niet zou hebben ‘opgelopen’ of
verheven zijn troon, zijn positie in de hemelse orde.
Als hij van plan was om een nieuwe positie in de hemelse orde
stellen? Hij wilde een betere positie om de sterren van God
(engelen) te bereiken zat op de berg der samenkomst, we
noordelijke uiteinden. Wat kreeg de opdracht om beschuttende
cherub gezalfd Protect (sparen), hij wilde bereiken.
Op geen enkel moment zien we de satan proberen om de meest
hoge positie te vinden, aangezien dit de bedoeling is het niet
haalbaar om enig schepsel.
Hij wilde te stijgen boven de hoogste wolken, de positie van
de gelijkenis van de Almachtige.
We zien dat hij wilde lijken en niet gelijk aan God te zijn.
Gelijk met God is niet haalbaar, maar voor de gezalfde cherub,
zijn gelijk aan de Schepper leek volledig haalbaar.

Gelijkenis van de Allerhoogste
Als je begrijpt dat Satan gewenste Gods positie, veel vragen
blijven zwijgen. Maar als het is duidelijk dat Satan getracht
de gelijkenis van de Almachtige te bereiken, rijzen veel
vragen.
Wat is de gelijkenis van de Almachtige? Wat zit er in de
gelijkenis van de Almachtige zou de bekleding cherub gezalfd
hebben een superieure positie aan de engelen toe te staan?
“Ik zal zijn als de Allerhoogste” (Jesaja 14:14).
“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als
onze gelijkenis …” (Gen. 1:26).

Merk op dat wat Satan bracht bereiken, God aan de mens gaf,
Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis!

Who cares te liggen?
Zoek zorgvuldiger het bijbelse feit dat Satan gebracht om als
God, we kunnen identificeren wat er achter de leugen die is
geopenbaard, dat Satan bracht tot eer van God te nemen, en
duidelijk maken van de waarheid, omdat de waarheid zal altijd
waar te zijn, ongeacht wat wordt vastgesteld op basis van
consensus.
Wat de Bijbel zegt? Satan bracht in de plaats van God?
Let op:
“Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal zijn
als de Allerhoogste” (Jesaja 14:14).
Wanneer propageert het idee dat Satan bracht aan God gelijk te
zijn, de mens ophoudt te vragen: wat is om als God? Het is de
vijand van het belang van onze zielen, dat de mens niet uit te
vinden wat er te zijn als de Allerhoogste.
De Bijbel laat zien dat het onmogelijk is schepsel te zijn als
de Allerhoogste:
“Want wie in de hemel tegen den HEERE? Wie van de zonen van
de machtige kan gelijk zijn aan de HEER “(Psalm 89: 6).
Het
Dit
God
dat

antwoord is eenvoudig: niemand kan overeenkomen met God.
vers alleen al toont aan dat Satan niet gelijk zijn aan
bracht zijn, evenals kennis van alle schepselen van God,
Hij is ongeëvenaard.

Satan bracht als God, en het uitvoeren van zijn voornemen, had
in zijn hart een ‘goed’ plan voor opgesteld. Hij dacht dat was
genoeg hemel opstijgen, boven de sterren Gods, dat de

gelijkenis van de Schepper te bereiken. Ledo vergissing! Hij
werd gegoten in de hel.
“En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de
sterren Gods zal mijn troon verheffen, en de berg der
samenkomst zal Ik zitten, het verre noorden. Ik zal boven
de hoogten der wolken klimmen, ik zal zijn als de
Allerhoogste “(Jesaja 14:13 -14).
Dat is niet de verrassing van alle geestelijke krachten, toen
God zei:
“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar
Onze gelijkenis; en heersen over de vissen der zee en over
het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele
aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde
kruipt “(Gen. 1:26).
Wat Lucifer bracht bereiken, heeft God zich netjes aan de mens
gegeven. Hij schiep Adam uw imago en uw gelijkenis.
Als we vragen wat is om als God, beginnen we aan de
veelvuldige wijsheid van God die geopenbaard aan de overheden
en de machten in de hemelse gewesten door de kerk (Efeziërs
3:10) te zien!
We weten dat het onmogelijk is dat al Gods schepselen zijn aan
Hem gelijk in macht en pracht, God echter vastgesteld dat de
man de gelijkenis van Hem zouden ontvangen.
Deze eeuwige plan leek gefrustreerd als de mensheid val in
Adam, echter door de persoon van zijn Zoon, Jezus, de laatste
Adam, God geeft hun gelijkenis aan degenen die in hem geloven.
“Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook
over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid
van Adams overtreding, die is de figuur van hem die komen
zou” (Romeinen 5:14).
Adam was de figuur van Christus (degene die zou komen), en

Christus de uitdrukkelijke beeld van God. Door Christus mens
bereikt de volheid van Gods Cl 2: 9- 10, en wordt de positie
van kinderen van God opgevoed.
De positie die de mens bereikt in Christus is groter dan de
engelen, aartsengelen, serafijnen en cherubijnen, omdat het
een zaak voor de rechter engelen gered zal zijn, ongeacht de
categorie behoren zij (1 Kor 6: 3).
Voor hen die in Christus zijn als Hem te zijn, zeer hoge
positie ten opzichte van de Engelen (1 Johannes 3: 2).
“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet
geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat, als
Hij verschijnt zullen we als hem; omdat wij Hem zullen zien
zoals Hij is “(1 Johannes 3: 2).

Superieure positie om Gods Stars
EH Bancroft links opgenomen de volgende: “… als gevolg van
trots in hun eigen superioriteit, zocht hij uitwijken naar
zichzelf de aanbidding te wijten aan God alleen” Elementaire
Theologie, Emery H. Nancroft, Ed EBR 2001, Pagina 302, II. .
(cursivering van mij). Het is juist om te zeggen dat Satan
wilde de aanbidding te wijten aan God, zoals ik al zei
Bancroft?
Satan wilde een positie boven de sterren van God, en het
bracht eigenen de gelijkenis van God. Voor het uitvoeren van
haar plan effect, bedoeld hij te zitten op de berg der
samenkomst, in het verre noorden. Hij wilde het bezit komen
van die waarvoor het werd opgericht om te besparen krijgen.
Voor hem, die in een superieure positie te zijn metgezellen
genoeg, of beklim een nieuwe positie. Maar God verrast alle
engelenscharen naar beneden te komen en geeft zijn gelijkenis
met mannen.

Het blijkt dus dat is een leugen om te zeggen dat Lucifer
bracht aan God gelijk te zijn. De trots die ging naar het hart
van Satan maakte hem hadden hun oorspronkelijke positie
(vorstendom) niet houden, en zou proberen om een nieuwe
positie, het goddelijke te bereiken.
Satan wilde een hogere positie te bereiken, omdat trots nam
bezit van zijn hart. Als een volmaakt geschapen in al zijn
wegen, vertegenwoordigen de volmaaktheid van God (perfecte
afdichting), vol van wijsheid, volkomen schoon en hebben een
jurk die hem onderscheiden van alle andere engelen, werd
aangetrokken om wat te bereiken kreeg de opdracht om te
beschermen.
Hij vond grote vanwege haar schoonheid. Hebben gericht de
uitstraling die had de wijsheid de val niet afgeleverd. Hij
verwierp hun eerste (opgericht door God positie) om te
proberen gebruik te maken van een positie voor hem onbekende
te maken.
De gezalfde cherub, vanwege trots, niet gezien de andere
engelen als metgezellen, voordat het staren naar de top van
hun rang. Uw hart verheft zich vanwege zijn schoonheid en
wijsheid die hem van trots moeten verwijderen, werd bedorven
door het verlangen naar een grotere positie.

Het eeuwige doel
De engelachtige wezens zijn gemaakt door de kracht en het
woord van God, Laat er, en zij kwamen tot bestaan “Toen de
morgensterren samen zongen vrolijk, en al de zonen Gods
jubelden?” (Job 38: 7); “Prijs de naam van Jehovah, gebood hij
en zij werden geschapen” (Psalm 148: 5).
De engelen wist de macht en de majesteit van God, maar deze
waren niet bewust van hun veelvuldige wijsheid.

Ze waren zich niet bewust van de eeuwige doel van God
geopenbaard in het Evangelie alleen te convergeren in Christus
alle dingen “De te vergaderen in Christus alle dingen in de
bedeling van de volheid der tijden, zowel wat in de hemelen en
die op de aarde” (Efeziërs 1:10).
Ze waren zich niet bewust van de eeuwige doel van God in
Christus doet de eerstgeborene van heel de schepping “Hij is
het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de
schepping” (Kol 1:15); “En Hij is het hoofd van het lichaam,
de gemeente; is het begin en het primogênitodentre de doden,
die in alles wat hij de Eerste zou zijn “(Kolossenzen 1:18);
“En allen te zien welke de gemeenschap der verborgenheid, die
al eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen door
Jezus Christus geschapen; Voor nu, de kerk, kan de veelvuldige
wijsheid Gods bekend zijn bij de overheden en de machten in de
hemel, volgens het eeuwig voornemen, dat Hij in Christus
Jezus, onze Heer “(Efeze 3: 9 -11).
Te leiden tot zijn eeuwige doel effect, het behaagde God
scheppen de aarde om bewoond te worden “Want zo zegt de HEERE,
Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde
geformeerd en haar gemaakt heeft, heeft hij bevestigd, niet
maken het leeg, maar gevormd om te worden bewoond: ik ben de
Here en er is geen ander “(Jesaja 45:18).
Op aarde God schiep Eden, waar de verborgenheid, die verborgen
is geweest van de eeuwige eeuwen geopenbaard zou worden
(Efeziërs 3: 9).
Links op de heuvel beschermer, de gezalfde cherub van de
wacht, in gezag en rang superieur aan andere engelachtige
wezens.
Echter, om te beseffen dat er een superieure positie om de
positie van de engelen, dat is de gelijkenis van de
Almachtige, de satan gewenst voor zichzelf.
Hij verliet zijn vorstendom, de functie waarvoor het werd

opgericht en lanceerde in de werken zitten op de berg der
samenkomst in het verre noorden. Het plan leek haalbaar
vanwege de trots van de beschuttende cherub, die erin slaagde
om te misleiden en het aantrekken van 1/3 van de orde van
engelen “En zijn staart trok het derde deel van de sterren des
hemels, en wierp die op de aarde, en de draak stond voor de
vrouw, die was bevallen, zodat wanneer ze beviel, slikken zijn
zoon “(Openbaring 12: 4).
Maar het behaagde God sinds onheuglijke tijden, naar de raad
van zijn zullen de mensen hun imago te geven.

De eerste man
De mens is geschapen in een minderwaardige positie van de
engelen Ps 8: 4 Maar in Jezus Christus, de laatste Adam, de
man gaat naar een positie hoger dan de engelen.
De mens is geschapen door God uit klei. Dit was de eerste
mens, geschapen levende ziel, wordt aangewezen natuurlijke
mens en land. Alle andere mensen zijn als de eerste mens,
natuur en aarde.
Als gevolg van de val van Adam, zijn alle mensen geboren onder
een erfelijke veroordeling van de eerste mens. De gehele
mensheid brengt het beeld van de grond.

The Last Man
De laatste Adam is Christus. Het is levendmakende geest, dat
wil zeggen, het leven geeft aan degenen die werden gemaakt een
levende ziel in Adam.
Jezus Christus mens werd gegenereerd door de Eeuwige Geest, de

eerstgeborene der ganse schepping (de Eerstgeborene van God).
Terwijl Adam werd geschapen, Jezus is de God verwekt. Terwijl
Adam was schepsel, Jezus de Zoon.
Door Christus, de laatste man (geestelijke en hemelse mens),
al het land mannen die ze geloven wedergeboren uit
onvergankelijk zaad, dat is het woord van God. Deze zijn in
leven en wordt als de laatste Adam (1 Korintiërs 15:45 -49).
“Dus het is geschreven :. De eerste mens, Adam, werd een
levende ziel; de laatste Adam werd een levendmakende geest
Maar niet eerst wat geestelijk is, maar dat het
natuurlijke, daarna het geestelijke De eerste mens is uit
de aarde, aards;. de tweede man, de Heere uit de hemel is
de aardse is, zodanige zijn ook de grond;. en zoals de
hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen en gelijk wij het
beeld van de stoffelijke gedragen hebben, alzo zullen wij
ook het beeld van de hemelse. “(1 Kor 15:45 -49).

De begeerde positie
Satan begeerde de meest hoge gelijkenis van de positie echter
niet van bewust dat God zelf zou uitkleden van zijn
heerlijkheid, steeds vlees.
Zoals de gezalfde cherub wilde het bezit van de hemel groter
positie klimmen dan de hemelse wezens, het Woord is vlees
geworden, nam de vorm aan van een slaaf en heeft onder mannen
(Filippenzen 2: 6 -11).
Echter, na gaf zich aan de vorm van een dienstknecht te nemen,
waardoor hij gelijk zijn aan mannen, God heeft Christus
soeverein. Zelfs na het nemen van de ‘minder dan’ positie
engelen, Jezus nog meer vernederd en is gehoorzaam geworden
tot de dood, en de dood aan het kruis.
Merk op dat Christus de dienstknecht positie had geen roof

gelijk aan God te zijn, terwijl ze God (Filippenzen 2: 7).
Merk op dat de toestand van de hogepriester werd gegeven door
de Vader, dat is, Hij gaf geen kant is deze functie “Dus ook
Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om Hogepriester te
worden, maar wie niet zeide tot hem: Gij zijt Mijn Zoon, heden
u gegenereerd “(Hebreeën 5: 5).
Verheerlijkt te worden door de Vader met de heerlijkheid, hij
voordat er sprake wereld gehad, Jezus verwerft
reserveonderdelen naam boven alle namen “En nu verheerlijk
Mij, Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U
had, voordat de wereld was “(Johannes 17: 5). Bij zijn
terugkeer in heerlijkheid van Christus leidt onder mannen veel
kinderen aan God “Want het werd hem, voor wie alle dingen
zijn, en door wie alles bestaat, om vele zonen tot
heerlijkheid, om de kwellingen van de kapitein van hun
redding” (Hebr 2:10).
Het eeuwige doel is vervuld, wanneer Christus terugkeert naar
eer om vele zonen tot God, zoals Christus wordt eerstgeborene
onder vele broeders conditie en eerstgeborene uit de doden.
Het beeld en de gelijkenis van God doorgegeven aan hun
kinderen, die worden gegenereerd uit de onvergankelijke zaad,
dat is het woord van God. “En dus voor nu, de kerk, de
veelvuldige wijsheid van God gekend kan worden aan de
overheden en de machten in de hemelse gewesten” (EF 2:10).
Satan bracht een positie te bereiken, echter niet op de hoogte
van de veelkleurige wijsheid van God. Niet op de hoogte dat de
verheven positie boven de sterren van God komt voort uit het
kindschap Gods.
De positie die hij verlangde, is niet relevant voor het
schepsel, en ja, de Zoon, de laatste Adam, door wie bereikte
de toestand van kinderen. Alleen degenen die door kinderen
werden begroet wordt ontvangen van de hoge positie van de
Allerhoogste gelijk (1 Johannes 3: 2; Hebreeën 02:10 -13; Rom

8:16 -17).

Mount van de Congregatie
“Op de berg van de congregatie zal ik zitten in het hoge
noorden” (Jes 14:13).
Satan bracht het bereiken van een hogere positie (zal zijn als
de Allerhoogste), om vast te stellen boven de sterren van God.
Hiervoor bracht hij vestigen in het verre noorden, de berg van
de gemeente van God.
Wat was de berg der samenkomst? Of, wat was de heilige berg
van God? Waarom was er behoefte aan een beschermende
presterende wachtplicht?
De glorie van God aanwezig was in Eden, de berg van
vergadering, in het verre noorden. Er was de congregatie
milieu, maar de vergadering die werd opgericht op de heilige
berg niet tot de sterren van God.
Merk op dat ‘de kinderen van God’ zich voor het aangezicht van
de Heer van tijd tot tijd (Job 1: 6; Job 2: 1), maar de berg
der samenkomst, dat was in Eden werd hen veto. God had de
gezalfde cherub beschermer geweest, zodat de engelen hebben
geen toegang tot dit mysterie in de berg der samenkomst te
verkrijgen.
De berg der samenkomst was de heerlijkheid van God, het zelfde
als de priester Ezechiël in een visioen zag vertrekken van de
tempel. De heerlijkheid was over de cherubs en trokken zich
terug naar de ingang van de tempel (Ezechiël 9: 3 en Ezechiël
10: 4); de ingang van de tempel, de eer ging naar de stad, en
tot slot, de eer ging naar de Olijfberg (Ezechiël 11:23).
Hetzelfde glorie zal terugkeren naar de tempel duizendjarige
(Ezechiël 43: 2 -7). Toen de Heer uittrekken, zal zijn voeten

op de Olijfberg, die zal worden opgesplitst in tweeën staan
(Zacharia 14: 4). Merk op dat de aanwezigheid van God altijd
gehuld is in mysterie, “Toen zei Salomo, de Heer heeft
verklaard dat hij in een donkere wolk zou wonen” (1 Koningen
08:12).
We weten niet de details van wat er werd behandeld in de
heilige berg der samenkomst, echter weten dat er was de plaats
waar de vergadering werd gegeven aan het mysterie dat altijd
heeft verborgen is in God te pakken, en dat dit ‘gemeente’
werd opgericht zonder de aanwezigheid van de engelen sinds de
gezalfde cherub is opgericht om de aanpak van de hemelse
wezens voorkomen.
Het is opgevallen dat de gezalfde cherub guard, die werd
opgericht om het mysterie te beschermen, werd hij in de
verleiding om te kijken en zag dat hij op het punt om te
ontwikkelen was.
Het vermoeden van Satan leidde hem om te vallen, zodra wenste
gelijkenis van de Almachtige, om in een superieure positie
naar de hemelse wezens.
Toen schiep God de hemel en de aarde, was het noodzakelijk om
de gezalfde overdekkende cherub vestigen in Eden om de toegang
van de engelenscharen de heilige berg te voorkomen. Later, God
stelde cherubim om de toegang van de mens bevrijd van zijn
aanwezigheid te voorkomen, om te voorkomen dat ze toegang
hebben tot de boom des levens (Genesis 3:24).
De cherubs ten oosten van de hof van Eden en het vlammend
zwaard bewaakt de weg tot de boom van het leven van de mens in
de zonde. Al de gezalfde cherub, beschermde de berg der
samenkomst toegang van hemelse wezens, die geen toegang hebben
tot een verborgen mysterie.
Satan bleek te vermoeden dat als hij op de berg der
samenkomst, plaatsen die alleen toegankelijk is voor God, zou
hij een superieure positie op de hemelingen (sterren van God)

te bereiken. Waarom niet op zoek naar de hoogste positie, maar
in een hogere positie van de sterren van God, zag niet het
geweld van zijn voornemen om profane het heiligdom van zijn
Schepper Ezechiël 28 te brengen: 16.
Hij was al in een bevoorrechte positie, het schild, en het
werd bekleed met macht en gezag over anderen (Zacharia 3: 1
-2; Judas 1: 9).
Maar trots maakte hem ambiëren (vermenigvuldigen haar handel)
(Ez 28:16) te profiteren van zijn guard positie, en werd
gelanceerd vanaf vervuilde Eden, te willen toegang tot de
plaats van de heerlijkheid van God (Jesaja 48:11) hebben.

Twee Cijfers illustreren
gezalfde Cherub

Intent

Haman
“Toen Haman ingevoerd, de koning vroeg hem: Wat moet er
gedaan worden om de man die de koning een welbehagen heeft
nu eren Haman zei tegen zichzelf,? Aan wie zou de koning
een welbehagen, om meer eer dan ik” (Et 6: 6).
Haman, de Agagiet, werd boven al
van Ahasveros (Xerxes) vergroot.
boog toen Haman voorbij, als de
-3). Maar Mordechai zich niet
neder.

de vorsten van het koninkrijk
Alle ambtenaren van de koning
koning zal bestellen (Et 3: 1
neigde, noch zich voor hem

De officiële protesteerde aan Mordechai, en hij wilde hen niet
gehoord. Deze op zijn beurt wist Haman weet van Mordechai
houding.
Haman om het gedrag van Mordechai weet, de koning voorgesteld
een manier om 10.000 talenten zilver te verhogen, het

uitroeien van het volk van Mordechai, onder het voorwendsel
van het niet voldoen aan wetten van de koning (Et 3: 9).
Wat Haman bood de koning was bedoeld als slechts een
persoonlijke voldoening. Hij was ijdel, arrogant en
egoïstisch. Toen de koning voorgesteld om Mordechai te eren,
kon Haman alleen jezelf zien als iemand die de eer van de
koning verdiende.
Zoals Haman, de gezalfde cherub bewaker was blind vanwege zijn
schoonheid, en wilde voor zichzelf de eer en de positie die
God geef je kinderen: een gelijkenis van de Almachtige.

Uzzia
“Maar er was hij sterk, hief zijn hart te worden
beschadigd, en overtrad tegen den HEERE, zijn God, en het
huis des HEEREN, om te roken op het altaar verbranden
ingevoerd” (2 Kronieken 26:16).
Koning Uzzia was een van de koningen van Juda en deed dat
recht was in de ogen van de Heer (2 Kronieken 26: 4).
Echter, na zijn koninkrijk verrijkt met krijgers, machines,
speren en pijlen, werd zijn hart beschadigd. Hij was ontrouw
aan bod wierook brengen op het altaar van wierook in de tempel
van de Heer (2 Kronieken 26:16).
Merk op dat hij werd verhinderd door de priesters, beschreven
als dappere mannen. Deze weerstond Uzzia en zei: “Tot u,
Uzzia, niet voor het branden van wierook voor de Heer, maar de
priesters, de zonen van Aäron, die geheiligd zijn, om te
roken” II Cr 26: 18.
De priesters vastgesteld dat Uzzia kwam uit de tempel, die
ontrouw geweest. De alert en vol, “of is dit voor u de eer van
God, de HEER. ‘Christus werd priester naar de ordening van

Melchizedek, God schenken deze eer (Hebr 5: 5). Uzzia bracht
aanbod wierook, eer gegeven aan de zonen van Aäron, die
ontrouw geworden.
Blindheid het punt bereikt van het kwaad op de priesters, die
alert over uw fout waren. Dan lepra gekiemde op zijn
voorhoofd. De priesters haastte zich naar zijn terugtrekking
uit de tempel, en hij haastte zich toen hij zich realiseerde
dat God hem (2 Kronieken 26:20) gewond was.
Evenzo, wanneer willen zitten op de heilige berg naar een
positie die niet werd gegeven nemen, Satan werd profaan. Hij
niet ontheiligd de plaats van de heerlijkheid van God, omdat,
toen hij boosheid in hem, God legde het ontheiligd de berg van
God en beroofd van zijn vorstendom (Ez 28:16)

