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VRAGEN BIJ DE TITEL... 
"gaat alles volgens plan?"

❑ "alles"
❖ in de breedste zin van het woord?

• is er een concept en agenda?
• of... is alles toeval, willekeur, chaos?



VRAGEN BIJ DE TITEL... 
"gaat alles volgens plan?"

❑ "alles"
❖ in de breedste zin van het woord?
❖ of "alles" van wat er momenteel gaande is in

de actualiteit?

• b.v. de corona-crisis
• of is de geschiedenis een reeks van 

willekeur en toevalligheden?



VRAGEN BIJ DE TITEL... 
"gaat alles volgens plan?"

❑ "volgens plan"
❖ van wie en welk? 

o persoonlijk?

• onze agenda's moeten 
voortdurend worden omgegooid...



VRAGEN BIJ DE TITEL... 
"gaat alles volgens plan?"

❑ "volgens plan"
❖ van wie en welk? 

o persoonlijk?
o politiek?

• beheersen de politici en de 
wereldleiders de gang van zaken?



VRAGEN BIJ DE TITEL... 
"gaat alles volgens plan?"

❑ "volgens plan"
❖ van wie en welk? 

o persoonlijk?
o politiek?
o heersers achter de schermen?

• zijn we een speelbal van duistere 
machten?

• zo ja, op welk niveau?
• aards of in de hemelse regionen?





1Korinthe 2

7 ... maar wij spreken Gods wijsheid, 
in verborgenheid die verhuld is, 

die God tevoren, 
vóór de aeonen 

bestemde tot onze heerlijkheid,  

= de opgewekte en verborgen Christus



1Korinthe 2

8 die géén van de oversten 
van deze aeon heeft geweten, 
want indien zij van haar wisten 

hadden ze nooit 
de Heer van de heerlijkheid gekruisigd. 

zelfs "de overste van de macht der 
lucht" had geen weet van de verborgen 
wijsheid van GOD:

• met al hun strategische plannen 
kwamen ze bedrogen uit





Jesaja 40

23 Hij geeft de machthebbers
over ter vernietiging, 

Hij maakt de regeerders der aarde
tot ijdelheid; 



Jesaja 40

23 Hij geeft de machthebbers 
over ter vernietiging, 

Hij maakt de regeerders der aarde 
tot ijdelheid;

24 nauwelijks zijn zij geplant, 
nauwelijks gezaaid, 

nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, 
of Hij blaast reeds op hen, 

zodat zij verdorren, 
en een storm neemt ze op als stoppels. 

machthebbers en regeerders der aarde:
kwetsbare stekjes





Jesaja 46

10 Ik, die van den beginne, 
de afloop vertel 

en vanouds wat nog niet is geschied. 
Die zegt: mijn raad zal bestaan 

en Ik doe al wat Ik verlang; 

= JAHWEH, GOD
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Jesaja 46

10 Ik, die van den beginne, 
de afloop vertel 

en vanouds wat nog niet is geschied.
Die zegt: MIJN RAAD zal bestaan 

en Ik doe al wat Ik verlang...

voornemen, plan, bedoeling

1



Efeze 1

11 ... naar zijn voornemen, 
die IN ALLES inwerkt 

naar de raad van zijn wil... 
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Job 42

2 Ik (=Job) weet, 
dat U alles vermag, 

en dat geen van uw plannen
wordt verijdeld.
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