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Het Laatste Avondmaal 

Bron afbeelding; “3444753-Pixabay”, maar eigenlijk gewoon Leonardo Da Vinci


Net zoals we allemaal dood gaan, beleven we ook allemaal op een dag ons laatste avondmaal.

Jezus zei tijdens zijn laatste avondmaal dat een van zijn discipelen hem zou verraden aan het 
Sanhedrin en voorspelde dat Petrus Jezus zou verloochenen.


In deze tijd 2021/2022 dat het “democratisch kabinet Rutte IV” verraders en verloochenaars van 
de waarheid zijn, inclusief de ChristenUnie, leek dit stukje over “rentmeesterschap” mij nog een 
mooie aanvulling op mijn “verschrikkelijk ingewikkeld” (bron quote Mark Rutte) oeuvre.   


Het leven kent vele verraders, verloochenaars en leugenaars en allen die zich zo gedragen 
hebben iets met “macht” en dat zijn “verschrikkelijk ingewikkelde” (bron quote Mark Rutte) mensen.

(macht wordt veelal op een “verschrikkelijk ingewikkelde” (bron quote Mark Rutte) wijze uitgespeeld 
middels seks en/of geld). Tel bij die verraders, verloochenaars, leugenaars het Ministerie van 
Justitie, Onderwijs,  RIVM, GGD, NSG en nog veel meer op en je ziet een man die een driftige 
schrijver is geworden inzake verraders, verloochenaars en leugenaars met als kers op die taart de 
onbetrouwbaarheid van de Nederlandse Rechterlijke Macht omdat zij rechtspraak plegen ten bate 
van de macht. 

Aldus kan het geschiedde dat de Nederlandse democratie, nog erger dan dat Nederland 15 mei 
1940 capituleerde aan de Duitsers, zich in de 21ste eeuw met volle medewerking van het Kabinet 
heeft overgegeven aan het WEF en Nederland aldus versluierd heeft gecapituleerd.


De onderliggende vraag is dan vanzelfsprekend wel dat Nederland een Koninkrijk is en de vrouw 
van de Koning ook betrokken was in het WEF en alle Kamerleden en machthebbers van 
Nederland hun Eed van trouw hebben afgegeven aan de Monarch, de Staatkundig alleen 
heersende onschendbare Koning van de Staat der Nederlanden. Hoe verhoudt een en ander zich 
tot ieders Stewardship, ieders rentmeesterschap in het Nederland van de 21ste eeuw ten aanzien 
van Koning Willem-Alexander.


Rentmeesterschap kan duiden op “psychisch” als ook op “materialisme” zoals bijvoorbeeld met 
zaken als geld.

Wat van het internet geplukt spul inzake rentmeesterschap;


Bron; Crown, advancing God’s Principles of Stewardship and Life.  
Fundamentele uitgangspunten inzake rentmeesterschap. 

“De algemene basis in de bijbel voor rentmeesterschap vinden wij in Gen. 1:28 : en God zegende 
hen en God zeide tot hen: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, 
heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de 
aarde kruipt  Adam moest dus de aarde vervullen en onderwerpen.”  
Gezien de daar op volgende confrontatie met het rijk der duisternis, zien we ook welke betekenis 
dit onderwerpen heeft gehad.  
Aangezien God daarin de Opdrachtgever is, heeft Hij ook het recht op de aarde: Ps. 50:10, Hagg. 
2:9, 1 Petr. 4:10.” 
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Bij iets als het WEF en de doorwrochte wetenschap is de vraag vanzelfsprekend “wie is God” 
anno 2022. Ik noem in dit verband Minister Hugo de Jonge graag HuGod en dan loopt de macht 
van het materiële vanzelfsprekend ook weer over naar de psychische zijde van het mens zijn. 

Het Koninkrijk van God of het Koninkrijk van Maxima …?

Is de God uit de Bijbel een leeg geschoten koperen huls geworden, koper is geld waard…


“Rentmeesterschap heeft betrekking op onze verantwoordelijkheid voor het aangezicht van God 
m.b.t. het beheer van: geestelijke goederen (gaven / bedieningen / ambten), je leven in relatie met 
medemens en natuur, persoonlijke gezondheid (geestelijk/fysiek), middelen (tijd / bezit= vermogen 
en inkomsten/talenten).”  mmm 🤔 

“Met rentmeesterschap draag je verantwoordelijkheid en ben je als mens aansprakelijk.” mmm 🤔 


Wij, van de Narcisten Buster, denken ook vaak over en in verbanden, dat leer je wel als je veel 
ervaring hebt met psychopathische mensen, je ontdek dat het uiteindelijk alleen over je eigen ziel 
gaat. 


Hoe gaat de Koning een en ander oplossen met de nieuwe Nederlandse WEF Orde, maar ook, 
hoe gaat Koningin Máxima een en ander oplossen.

Nu lijkt Nederland al te zijn weggegeven aan het WEF als Provincie binnen de Nieuwe Wereldorde 
met als Gouverneur van Provincie Nederland Mark Rutte die net als de vroegere Gouverneur van 
Nederlands-Indië, alleen hoeft te rapporteren aan de Koning zelf en de Tweede Kamer, ook net als 
vroeger, alleen een verslagje kreeg en geen zeggenschap had over de Kolonie.


Ik denk in ieder geval niét dat de Koning zijn bezit zomaar heeft weggegeven aan het 

World Economic Forum. Het zijn interessante tijden.


Ik vraag me dan weer af voor wie dit in Nederland ontworpen en gebouwde waterstof bootje 
“Aqua” bestemd is, er wordt online gefluisterd “voor Bill Gates” maar dat wordt tevens ontkend.  
Er past een beste familie op.                                                                         Bron afbeelding; website Sinot


Wat is die Zoekutmaaruit Aarde toch klein. Het ontwerp van de “Aqua” is van “Sinot Yacht 
Architecture & Design” gevestigd aan de Vlierberg 3 te Eemnes, naast het bedrijf van mijn oud 
buurvrouw die in gassen handelde en die mijn ex al jaren kende. 

Ik woonde en had mijn bedrijf op de Bramenberg 1 te Eemnes, op 200 meter afstand van waar 
Sinot nu zit. Slot Drakenstein zit weer slechts op 7300 meter afstand van Sinot.  

Kleine provincie hé, dat Utrecht. Perfecte combinatie met Royal Feadship waar dit vlaggenschip 
kennelijk wordt gebouwd… ha ha ha ha ha 😂 🤣 


Robbert
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