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DE BIJBEL EN  DE 
SAMENZWERINGSTHEORIE 

 
Laten wij even grondig nadenken over een samenzwering of complottheorie. 
Bijzonder vandaag is het van belang te weten hoe God denkt over dit onderwerp. 
Daarom is het nodig de Bijbel te onderzoeken, hoe gewetenloze machtshebbers 
kwaadaardig bedenken om plannen te ontwikkelen waarbij het volk, tot moderne 
slavernij, zonder vrijheid of recht kunnen worden gebracht.  
 
Men kan dit via het sociale, economische en wetteloze 
maatregelen bewerken door dagelijkse 
massamanipulatie en angst verwekkende media!  
Twee elementen welke vandaag aan het licht komen, 
zijn de gezondheid, de vrijheid en het financieel 
vermogen van de mens. 
 
 

EEN SAMENZWERING OM een GENOCIDE TE PLEGEN. 
 

 Het Bijbelboek Esther toont ons een oud voorbeeld. Daar lezen wij het plan van 
Haman om Gods volk uit te roeien. (Esther 3:5-9). God heeft een plan met Zijn volk, 
en vandaag met alle aangenomen kinderen van God. Haman bracht een 
wetsvoorstel om alle Joden om te brengen in het koninkrijk. Dit plan kwam van een 
satansdienaar, een rijke (als farizeeër) met grote invloed, een kind met de duivel tot 
vader. 
 

Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die 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 naar zijn aard, want hij is 
een leugenaar en de vader der leugen. 
 
Vandaag wordt de ganse wereldbevolking op demonische wijze bedrogen, de 
toekomst zal het uitwijzen!  (Openbar.16:14) Men wil Gods plan gruwelijk 
dwarsbomen, doch zonder resultaat. Het complot denken bracht in de geschiedenis 
vervolgingen tegen Christenen en Joden.  
 

SAMENZWERING TEGEN KONING DAVID 
 
2 Samuël 15:10 En Absalom zond spionnen onder alle stammen van Israël met de opdracht: Zodra gij 
het hoorngeschal hoort, zult gij zeggen: Absalom is koning te Hebron! 2 Samuël 15:11 Met Absalom 
gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen 
en van de zaak niets afwisten. 2 Samuël 15:12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, 
de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige 
samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom. 
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Hier werd een complottheorie opgesteld en uitgevoerd, om Koning David van de 
troon te brengen. Het lijkt  Als een empeachement van een president! Absalom zond 
spionnen. Spionnen werken meestal in de duisternis, heimelijk.  Dan kwam er een 
tijdstip tot uitvoering. Het uitrollen van hun plan. 200 Mannen liepen mee die, van de 
zaak niets afwisten, dus alles werd strikt geheimgehouden.  
 

Een COMPLOTTEORIE TEGEN JEZUS 
 

Matteüs 12:14 En de Farizeeën gingen heen en spanden tegen Hem samen 
ten einde Hem om te brengen 

 
Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van 

de hogepriester, genaamd Kajafas, Matteüs 26:4 en zij beraamden een plan om 
Jezus door list in handen te krijgen en te doden. 
 

De reactie van Jezus kunnen wij in het Evangelie van Johannes 11:54. Jezus vertrok 
want hij voelde zich niet meer vrij onder de Joden. Hij zonderde zich af met zijn 
discipelen in rust bij de woestijn. Er was dan het complot om Hem gevangen te 
nemen. Toen waren er de verklikkers om Jezus aan te wijzen. De schriftgeleerden 
gingen listig te werk om hem in handen te krijgen! (Marc.14:1) (Ps.31:14) De houding 
van een aangenomen kind van God is defensief in de geestelijke oorlogsvoering. 
(Efez.6:12)  
 

Wat stellen wij vandaag vast? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie de werking van de duivel heeft begrepen, weet dat er vandaag een uitvoering 
aan de hand is van een door de satan geïnspireerd complot, plan. Covid 19 is een 
pijl, een dodelijke pestziekte naar de mensheid. Waarom? 
 

Psalm 7:13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, 
spant zijn boog en legt aan, Psalm 7:14 Hij richt op hem zijn dodelijke 

wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. 
 
Deze goddeloze wereld, denkt te kunnen overleven zonder God. Een leven zonder 
rekening te houden met zijn Schepper! Hélaas!  
Wanneer wij even zien naar de eerste ruiter van Openbaring, een man met Boog en 
kreeg een kroon. 
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En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een 
kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. (Op.6:2)  
 
Wij vinden die eerste ruiter terug als gesymboliseerde “Boogschutter” in het 
sterrenbeeld. Is zijn strijd begonnen op 19 december 2019?  Het karakter van de 
boogschutter kan men zien in het menselijk karakter, om alle leven aan te vallen. 
Een impulsief karakter als bv. Petrus met het zwaard om Jezus te verdedigen.  
 

Openbaring 16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest 
en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten 
komen, als kikvorsen; Openbaring 16:14 want het zijn geesten van duivelen, die 
tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te 
verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige 
God. 
 
 Wat toch in de ogen springt zijn hier twee elementen. De draak, wij denken aan het 
drakenland, China. De valse profeet, Bergoglio, demonisch beladen, beïnvloedt vele 
presidenten of wereldleiders. Resultaat: Armageddon! Deze zijn erg actief in hun 
handelen. 
 

Openbaring 16:15 Zie, Ik kom als een dief. 
 

COMPLOT OF SAMENZWERING  
MET INSPIRATIE VAN DE DUIVEL 

 

Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn 
opgegaan, zij zijn voor 
de verleiding van een Bileamsloon 
bezweken en door het verzet van een 
Korach ten onder gegaan. 
De wortel van alle kwaad is de geldzucht, 
en dat brengt vloek over ieder welke hun 
vertrouwen stellen op geld.  
 

SAMENZWERINGEN TEGEN naties 
 

Jesaja 7:5 Omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft, Efraïm en de zoon 
van Remaljahu, door te zeggen: Jesaja 7:6 Wij zullen optrekken tegen Juda, het 
schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal daarin koning 

maken - Jesaja 7:7 zegt de Here HERE aldus: Het zal niet bestaan en het zal niet 
geschieden; 
 
Wat wij vandaag nog steeds kunnen vaststellen, dat men plannen maakt om landen 
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ten onder te brengen. Men zoekt goed voorbereide plannen te maken, schrik 
aanjagen. Vandaag gaat dit vlot via de media om mensen schrik en angst aan te 
jagen. Staatsgrepen worden ook nog vandaag uitgevoerd. 
 
Wat opvalt is dat wij hier lezen: God regeert nog steeds, niets gebeurt buiten zijn 
weten en wil. Niets kan een kind van God overkomen door plannen, want God 
beslist. 
 
 

Lucas 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet 
bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. 
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