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de actualiteit anno 2020

❑ een pandemie van het Covid-19 virus
❑ of... een plandemie?

▪ een vooropgezet plan, wereldwijd uitgerold
▪ varianten van verklaringen:

o het virus is doelbewust gecreëerd;
o het virus uit een laboratorium ontsnapt;
o het virus is aangegrepen om

• de wereld onder controle te krijgen;
→ i.v.m. het 5G-netwerk
→ de rol van Bill Gates/ WHO; 

• een wereldwijd vaccinatie-programma 
uit te voeren (> Big Pharma)

• enz.



Een complot of samenzwering is een 
geheime samenwerking tussen mensen met 
een kwaadaardig doel. Een complottheorie is 
een vermoeden over het bestaan van een 
bepaald complot. 



enkele aan complot verwante begrippen:

•kartel-vorming
•achterkamertjespolitiek
• fraude
• steekpenningen
•verduisteren
•chantage





over de moord op John. F. Kennedy (1963) 



over de maanlandingen



over de Bilderbergconferenties



over de aanslagen op het WTC in New York



enzovoort



een grote rol in veel complot-theorieën is weggelegd 
voor de Vrijmetselarij, een wereldwijd geheim 

netwerk en ook het idee van 'de Nieuwe Wereldorde'





1. het overtreden van het bewijsminimum*: "een 
zaak staat vast bij twee of drie getuigen" 
▪ 'één getuige is geen getuige'

* Deut.17:6; 19:15; 1Tim.5;19
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1. het overtreden van het bewijsminimum*: "een 
zaak staat vast bij twee of drie getuigen" 
▪ 'één getuige is geen getuige'

2. het vermoeden van een complot gelijkstellen met 
een bewezen complot;
▪ dit overtreedt de gouden regel in de 

rechtspraak: iemand is onschuldig totdat het 
tegendeel bewezen is.

3. ziekelijke argwaan: achter elke boom 'spoken' zien
▪ altijd bang en onrustig





1. "de vader der leugen", is "de god van deze aeon"*
▪ daarom is deze aeon "de tegenwoordige 

boosaardige aeon"** (> 'de leugen regeert');

* Johannes 8:44; 2Korinthe 4:4
** Galaten 1:4
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1. "de vader der leugen", is "de god van deze aeon"
▪ daarom is deze aeon "de tegenwoordige 

boosaardige aeon"  (> 'de leugen regeert');

2. volgens Romeinen 1  wordt in een wereld die 
GOD niet erkent, "de waarheid in ongerechtigheid 
ten onder gehouden";

3. bezien in dit licht...
▪ zou een complot in deze aeon geen 

uitzondering, maar eerder regel zijn;
▪ worden we geacht een zeer kritische instelling* 

te hebben t.a.v. alles wat ons wordt verteld

* waakzaam, wakker, nuchter, alert
1Thessalonika 5:6; 1Petrus 4:7; 2Timotheus 4:5
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❑ heel de Bijbelse geschiedenis, vanaf de hof van 
Eden, toont een onafzienbare opeenvolging van 
complotten. Enkele voorbeelden:
▪ Rebekkah en Jakob tegen Izaäk/Ezau; Gen.26
▪ de broers tegen Jozef; Gen.37:18
▪ de bende van Korach tegen Mozes; 

Num.27:3; 14:35
▪ tientallen keren (!) is in de boeken van 

Samuël en Koningen sprake van 
samenzweringen ('kesjer' Str.7195), b.v.
• Absalom tegen David; 2Sam.15
• Izebel tegen Naboth; 1Kon.21
• Jojada tegen koningin Atalia; 2Kon.11

▪ Haman tegen Mordechai en Esther.



Jesaja 8

12 Jullie zullen niet 
alles samenzwering noemen, 

wat dit volk samenzwering noemt 
en hun vrees

zullen jullie niet vrezen 
noch verschrikken.
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❑ enkele complotten in het leven van Jezus:
▪ Herodes' kindermoord in Bethlehem; Mat.1
▪ de beraadslagingen in het Sanhedrin om 

Jezus om te brengen; Joh.11:53 
▪ het voornemen Lazarus te doden;Joh.12:10
▪ de steekpenningen aan Judas om Jezus 

over te leveren; Mat.26:25
▪ het vinden van een vals getuigenis in het 

proces tegen Jezus; Mat.26:59
▪ de steekpenningen aan de Romeinse 

soldaten om een vals gerucht te 
verspreiden; Mat.27





❑ enkele complotten in 'Handelingen':
▪ een (Joods) complot in Damascus om 

Saulus om te brengen - het komt Saulus 
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❑ enkele complotten in 'Handelingen':
▪ een (Joods) complot in Damascus om 

Saulus om te brengen - het komt Saulus 
ter orde en hij ontsnapt via een mand 
door de muur; Hand.9; 2Kor.11:33

▪ meer dan veertig Joodse samenzweerders die 
zich hadden voorgenomen om Paulus te 
doden. Dit lekt uit via een zoon van Paulus' 
zuster en de Romeinen brengen Paulus over 
naar Caesarea; Hand.23



Jesaja 8

12 Jullie zullen niet 
alles samenzwering noemen, 

wat dit volk samenzwering noemt 
en hun vrees 

zullen jullie niet vrezen 
noch verschrikken.


