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Dit is niet te verwarren met astrologie, dat is de studie die ervan uitgaat en de 

pogingen om de interpretatie van de invloed van de hemellichamen op menselijke 

aangelegenheden. Bijbelse astronomie erkent dat God de hemelen gemaakt en ze zijn voor 

tekenen naar ons. Zij zijn ook de oorsprong van onze tijdsbepalingen.  

De meeste mensen vandaag zijn opgegroeid met de namen van de 12 tekens van de 

dierenriem als hun enige voorlichting over de naamgeving van sterren en sterrenbeelden. In 

werkelijkheid, de namen blijven vandaag het zelfde als oude culturen noemde hen voor de 

zondvloed. In feite is elke naam een betekenis draagt dat bij elkaar gezet in het sterrenbeeld, 

vertelt een verhaal. Benieuwd hoe dat verhaal is? Lees verder! 

Genesis 1:14-19 

En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels, om 

scheiding van de dag en de nacht , en laat ze voor tekenenH226, en voor 

seizoenen en voor dagen en jaren : En dat zij zijn tot lichten in het 

uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde : en het was 

alzo. En God maakte de twee grote lichten , het grootste licht tot 

heerschappij des daags , en dat kleine licht tot heerschappij des 

nachts : hij maakte ook de sterren. En God stelde ze in het 

uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde , En om te 

heersen over de dag en over de nacht, en te verdelen het licht uit de 

duisternis: en God zag dat het goed was. En de avond en de ochtend 

waren de vierde dag. 

Er is een fantastische reeks "toevalligheden" die gebeuren in de sterren. In werkelijkheid, 

geloof ik niet in toeval als deze. Ik zou aanraden een achtergrond kennis van de Hebreeuwse 

Mazzaroth . Chuck Missler heeft een grote mp3 downloaden voor 7,95 dollar genoemd  

http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=hebrewlexicon&isindex=226


Tekenen aan de hemel waar hij gaat over een aantal van deze oude constellaties die spreuk 

uit het plan van heil in de sterren te beginnen met wat wij noemen, Virgo (vertegenwoordiger 

van de maagdelijke geboorte van de Messias ) en eindigen met Leo ( de Leeuw van de stam 

van Juda ). 
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Het teken van de Zoon van de mens in de hemel 

door Lyuben Piperov : Sofia , Bulgarije (Juni 2001) 

De Heer Jezus zei dat in de tijd van het einde zal er een teken in de hemel, worden "het teken 

van de Zoon van de mens in de hemel" (Matteüs 24:30) , het Griekse woord vertaald ' de 

hemel 'hier wordt gebruikt, zowel voor de verblijfplaats van God en de hemelse firmament. Er 

zijn twee manieren van interpretatie van dergelijke profetieën, de figuratieve / metaforische 

wijze en de letterlijke / fysieke manier. In de laatste paar eeuwen meer aandacht is besteed aan 

de eerste methode dan de laatste, maar ik zou willen delen met onze lezers een recente 

ontdekking die ik heb gemaakt van een letterlijke vervulling van de profetie.  

De link tussen de Heere Jezus en de vis is bekend. In de evangeliën lezen we dat enkele van 

de discipelen van Jezus waren vissers, die jaarlijks duizenden Jezus voedde hongerige mensen 

met brood en vis op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigd, en dat hij grote aantallen van de 

vis veroorzaakt worden gevangen door de wonderbaarlijke wijze. Later werd de vis een 

symbool van het christendom, want in het Grieks de eerste letters van de uitspraak ' Jezus 

Christus, Gods Zoon, Redder ' het Griekse woord voor vis te maken. Er is een opmerkelijke 

astronomische link met dit gegeven, dat zullen we nu onderzoeken. 

De sterrenbeelden zijn willekeurig verdeeld gebieden van de hemel in die sterren die kan heel 

verschillend zijn van elkaar in helderheid, spectrale klasse en de afstand van de aarde. Er zijn 

achtentachtig van hen vandaag. Sommige zijn zo genoemd door de Europeanen minder dan 

500 jaar geleden tijdens expedities in het zuidelijk halfrond. De twaalf sterrenbeelden van de 

Dierenriem, waar de zon doorheen maakt haar jaarlijkse cursus (zoals het lijkt ons) , al lange 

tijd als zodanig is aangeduid, de identificatie van een aantal sterrenbeelden worden getraceerd 

naar de Babyloniërs of zelfs meer oude Nabije Oosten beschavingen. Het sterrenbeeld Vissen 

bekend als is als zodanig bekend sinds de eerste eeuw na Christus, en, samen met Venus als 
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de heldere Morgenster , speelde een belangrijke rol in het oostelijke Middellandse-Zeegebied 

astrologie.1  

Tijdens het tijdperk van de grote geografische ontdekkingen , toen de oceanen op grote schaal 

werden onderzocht, ontstond er behoefte aan een uniforme wijze van naamgeving sterren, de 

enige navigatiehulpmiddelen in de open zee. De Duitse astronoom Johannes Bayer (1572-

1625) introduceerde in zijn atlas 1603 stellaire Uranometria Nova, de praktijk van de 

aanwijzing van de helderste sterren in de sterrenbeelden door de letters van het Griekse 

alfabet . Vandaag is het niet de enige methode te duiden sterren, maar , afgezien van de 

individuele namen gegeven aan de helderste sterren , het is het meest handige is. 

Gewoonlijk is de helderste ster in een sterrenbeeld is aangewezen alpha (α) , de eerste letter 

van het Griekse alfabet , maar dit is niet zo in het geval van het sterrenbeeld Vissen. Hier 

aangewezen de ster omega (ω) , de laatste letter van het Griekse alfabet , is iets helderder dan 

alfa en veel helderder dan de sterren beta (β) , de tweede brief. Het is in feite de derde 

helderste ster , na eta (η) En gamma (γ) , Van de ongeveer vijfenzeventig sterren in Vissen 

met het blote oog. De reden voor deze wijziging van de normale wijze van aanduiding van 

sterren in een sterrenbeeld blijft een raadsel . 

Op dit punt wil ik u herinneren aan wat de Here Jezus zegt van zichzelf in het boek 

Openbaring : "Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde , de eerste en 

de laatste" (22:13; CF . 1:8,17; 02:08; 21:6) . In hetzelfde hoofdstuk verwijst hij naar 

zichzelf als "de Blinkende Morgenster" (V.16) . 

Op dit moment is de zon in Vissen op het moment van de lente ( lente) equinox .2 Echter, als 

gevolg van een lichte wiebelen van de aarde om haar as , geleidelijk de positie van de zon in 

de twaalf sterrenbeelden van de Dierenriem schuift naar achteren door de jaren heen , wordt 

het hele proces wordt berekend als het nemen van 26.000 jaar voordat het weer in dezelfde 

positie opnieuw.3 Aangezien er twaalf sterrenbeelden Zodiac, betekent dit dat de zon nog 

steeds in een bepaald sterrenbeeld van de dierenriem op het moment van de lente-equinox 

voor iets meer dan 2.000 jaar. De zon verplaatst naar het sterrenbeeld Vissen, de Vissen - 

vertegenwoordiger, zoals hierboven vermeld, van de Heer Jezus Christus kort voor zijn 

geboorte, en wordt berekend tot Vissen en Waterman vertrekken te betreden, het Water 

Carrier, in de komende 100 jaar. De huidige leeftijd wordt daarom ook wel aangeduid als het 

tijdperk van de Vissen .  

We moeten nu het concept van de meridiaan te overwegen. Dit is een denkbeeldige lijn die 

loopt van de horizon ten noorden van een waarnemer op de hemel aan de horizon ten zuiden 

van een waarnemer . De meridiaan op het lentepunt heet de nul meridiaan, en het loopt door 

het sterrenbeeld Vissen waar de zon zich bevindt. Op het moment van de geboorte van Jezus 

Christus de dichtstbijzijnde zichtbare ster in Vissen naar de nul meridiaan zou zijn geweest 

dat de aangewezen alpha (α) . Echter, vanwege de trage beweging van de zon door de 

dierenriem , hierboven vermeld ( de precessie van de equinoxen ) , de dichtstbijzijnde ster in 

Vissen naar de nul meridiaan, in feite de dichtstbijzijnde van alle 1.800 helderste sterren zoals 

opgenomen in een sterrencatalogus , Is nu dat de aangewezen omega (ω) . Het is berekend dat 

dit zal worden precies op de nul- meridiaan begin in 2012. [ Mijn commentaar : Zie HISTory, 

Onze toekomstige studies en Global Warming en de Dag van de Heer voor de bevestiging van 

de datum studies uit de Bijbel en actuele gebeurtenissen .] 
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Het is toch veelzeggend dat , in het sterrenbeeld met een naam die vooral wordt vereenzelvigd 

met de Heer Jezus, aangewezen een ster alpha door de astronomen was het dichtst bij de nul 

meridiaan op het moment van Zijn geboorte, en aangewezen een ster omega is het dichtst bij 

de nul meridiaan op het moment dat we hem verwachten om terug te keren. Dit is vooral zo 

wanneer, zoals hierboven uiteengezet, astronomen zijn afgeweken van hun normale 

aangewezen verdrag en een van de helderste sterren in het sterrenbeeld omega. 

Maar er is meer. Ik hierboven heb genoemd het feit dat de planeet Venus werd aangeduid als 

de Bright Morgenster door de Ouden ,4 een titel die van de Heer Jezus in Openbaring 22, in de 

nabijheid van de verwijzing naar hem als "Alpha en Omega " . Op 30 maart werd de Venus ' 

Morgenster 'en zal zo blijven tot het einde van 2001. Bovendien, voor de periode van 24 jan-

10 jun (137 dagen) was gelegen in het sterrenbeeld Vissen, een zeldzame astronomische 

gebeurtenis. Zo'n lang verblijf in een constellatie was alleen mogelijk omdat, in plaats van 

bewegende rechtdoor door de hemelen, het pad van Venus in ons luchtruim een lus uitgevoerd 

binnen het sterrenbeeld Vissen. Ook op 11 en 12 april Venus doorgegeven zeer dicht bij de 

ster omega (ω) in Vissen, waarschijnlijk het dichtst voor millennia.  

Wat zou de toepassing van figuratieve worden Matteüs 24:30, deze merkwaardige 

astronomische verschijnselen zeker een letterlijke vervulling van " het teken van de Zoon van 

de mens in de hemel ", en waarschuwen ons dat de dag van zijn terugkeer in de buurt is . 

1. Zie het artikel, " Starry vis in het firmament " , EG- Krupp , Sky and Telescope, USA, 

december 1998 . 16). 

2. De term ' equinox 'verwijst naar de twee keer per jaar, de lente en de herfst, wanneer dag en 

nacht zijn van 

 

3. Dit verschijnsel heet " de precessie van de equinoxen " . 

4. Venus draait tussen de aarde en de zon. Het is dus zichtbaar ( als het kan worden gezien 

helemaal niet) , hetzij voor een paar uur voor zonsopgang of voor een paar uur na 

zonsondergang , nooit de hele nacht . Dit leidde in de oudheid naar te verwijzen , omdat 

zowel de Morgenster en de Evening Star , denken ze werden verschillende ' sterren '. 

 

17 Fish - De Bijbel en de Sterren- Originele site down 

Het eerste boek. De Verlosser. " Het lijden van Christus. "  

 VIRGO ( A) De profetie van de beloofde zaad.  

o Coma. (= De gewenste ). De vrouw en het kind de gewenste van alle 

naties (in de meest oude Zodiacs ).  

o Centaurus (met twee naturen ). De geminachte zondoffer .  

o Boötes . De komende Een met bijkantoor .  

 LIBRA (B ) De Verlosser verzoenende werk .  

o CRUX . Het kruis doorstaan.  

o Lupus . Het Slachtoffer gedood.  

o CORONA . The Crown geschonken .  

o  
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 SCHORPIOEN ( B) De Verlosser het conflict .  

o Serpens . Aanvallen van de man hiel.  

o Slangendrager . De man greep de slang.  

o Hercules. De machtige man zegevieren.  

 BOOGSCHUTTER ( A) De Verlosser triomf .  

o LYRA . Lof voorbereid voor de Veroveraar .  

o ARA. Vuur, bereid voor Zijn vijanden .  

o Draco. De draak neergeworpen.  

Het tweede boek. De verlosten . 

 Steenbok (C ) Het resultaat van de Verlosser aan het lijden .  

o Sagitta. De pijl van God uitgezonden .  

o Aquila. De geslagen One vallen.  

o Delphinus . De dode One weer te stijgen .  

 AQUARIUS (D) verzekerde de zegeningen.  

o PISCIS Australis . De zegeningen geschonken .  

o Pegasus. De zegeningen snel komen.  

o Cygnus . De zegenende zeker terug .  

 PISCES (D ) De zegeningen op te schorten .  

o DE BAND . De grote vijand, " Cetus . "  

o Andromeda. De verlosten in bondage .  

o Cepheus . De Verlosser komt los.  

 ARIES ( C) geconsumeerd de zegeningen.  

o Cassiopeia. De in gevangenschap levende geleverd.  

o Cetus . De grote vijand gebonden.  

o Perseus. De " Breaker " te leveren .  

Het derde boek. De Verlosser. "De glorie die moeten volgen. " 

 TAURUS (E) Messias komen om te regeren.  

o ORION . De Verlosser eropuittrekken als licht.  

o Eridanus . Wrath eropuittrekken als een overstroming.  

o Auriga. Veiligheid voor Zijn verlosten op de dag van de toorn .  

 GEMINI (F) Messias als Prins van vorsten .  

o Lepus . De vijand onder de voeten vertreden .  

o Canis Major . De komende glorieuze Prince.  

o Canis Minor . De Verlosser verheven .  

 KANKER (F) verlost bezittingen Messias.  

o Ursa Minor . De mindere schaapskooi.  

o Ursa Major . De vouw en de kudde.  

o ARGO . The Pilgrim's aankomst thuis.  

 LEO (E) geconsumeerd overwinning van de Messias .  

o HYDRA. De oude slang vernietigd.  

o CRATER. De beker van de toorn uitgegoten te zetten.  

o CORVUS. De roofvogels verslinden.  

 

De Hebreeuwse Mazzeroth Door Chuck Missler 



Job 38:31 

Kan je bindt de zoete invloeden van Pleiaden , de banden of losse van Orion ? 

Kunt u voortbrengen Mazzaroth in zijn seizoen? of kan u begeleiden Arcturus 

met zijn zonen ? Kent u de verordeningen van de hemel ? kunt u de 

heerschappij daarvan in de aarde?  

In de Tora , wordt ons verteld dat astrologie niet is gewoon een bijgeloof, maar een 

halsmisdaad - bestraft met de dood! Veel mensen hebben de neiging om astronomie en 

astrologie gemengd raken , echter geen astronoom astrologie serieus neemt , er is gewoon 

geen haalbare basis. Bijvoorbeeld, een Franse statisticus de horoscoop gestuurd voor een van 

de ergste massa-moordenaar in de geschiedenis tot 150 mensen en gevraagd hoe goed het hen 

past , 94 % dacht dat ze zelf erkend in de beschrijving. Een Australische onderzoeker een 

ommekeer in de lezingen van 22 mensen en 95 % identificeerden zich in deze lezingen . Twee 

astronomen bijgehouden en gepubliceerd voorspellingen van een aantal bekende astrologen 

en astrologische organisaties voor 5 jaar, en uit prognoses van 3000 , slechts 10% geschiedde 

. Astronomen hebben een nogal gesteld gerichte vragen en de verklaringen voor astrologen 

om te overwegen: 

 Wat is de waarschijnlijkheid dat een twaalfde van de wereldbevolking is het 

zelfde soort van de dag van vandaag gezien?  

 Waarom is het moment van geboorte, niet conceptie, dus van cruciaal belang 

voor astrologie?  

 Waarom worden niet alle identieke tweelingen hebben dezelfde 

persoonlijkheid? Hun karakter is vaker tegendeel!  

 Als het was een kwestie van invloed, de gynaecoloog die de baby levert blijkt 

te hebben ongeveer zes keer de zwaartekracht van Mars en ongeveer twee 

duizend miljard keer is het getijde kracht!  

 Als astrologische influentie wordt gedragen door een onbekende kracht , 

waarom is het onafhankelijk van de afstand?  

 De invloed van Mars is identiek voor een horoscoop of het nu op dezelfde kant 

van de zon of zeven keer verder weg aan de andere kant .  

Voer " Mazzaroth " 

Psalm 19 : 1-6 

De hemel ontvouwt de glorie van God , en het uitspansel toont zijn handwerk. 

Dag tot dag spreekt spraak-en nacht tot nacht openbaart kennis . Er is geen 

spraak of taal waar hun stem niet wordt gehoord . Hun lijn heeft getoond 

doorlopen de ganse aarde en hun woorden tot het einde van de wereld. In hen 

heeft hij een tabernakel voor de zon, die is als een bruidegom uit zijn kamer, 

en verheugt zich als een sterke man nodig om het draaien race. Het is de 

stijgende is van de ene kant van de hemel , en haar circuit naar het andere 

eind en er is niets verborgen is het warmte. 

Een aantal mensen de spot drijven met het bovenstaande Psalm , want het klinkt als de 

psalmist zegt: de zon gaat rond de aarde , en iedereen weet sinds Copernicus dat de aarde rond 

de zon draait , en de zon nog steeds . zo duidelijk de psalmist is een beetje verward . Maar dat 

is kortzichtigheid van de kant van de criticus Want hoewel we draaien op onze as en draaien 



rond de zon in een baan om de zon schijnt is op een baan van zijn eigen en draait ons hele 

Melkweg! Dus is het interessant op te merken dat de psalmist daadwerkelijk is zo veel breder 

in zijn horizon die we voor mogelijk had gehouden - met name in de tijd van David. 

 

De band van sterren aan beide zijden van dit pad, die vleier is bekend als de Dierenriem wordt 

de Mazzeroth in het Hebreeuws. De namen van deze sterren , Maagd, Vissen , Steenbok, Leo 

enz., zijn bekend bij ons vandaag, omdat ze worden gebruikt door sterrenkundigen en 

navigatoren op diverse gebieden van de hemel wijzen. Helaas hebben ze ook benut door 

astrologen voor occulte doeleinden die zo ver van de waarheid. De 12 tekens hebben niets te 

zeggen over de mens , maar ze hebben wel een veel te zeggen over Gods plan van verlossing 

voor de mensheid - vanaf de geboorte uit een maagd (Virgo ) naar de triomf van de Leeuw 

van de stam van Juda ( Leo)! 

 

 
 


