
GOD EN ASTROLOGIE 
 

Belangrijk voor ons als christenen is wat de Bijbel over de schepping, ook over de 
sterrenhemel zegt. Wat dat laatste betreft kunnen we stellen dat de Schrift heel wat 
over de sterren zegt, maar dan in heel andere zin dan de astrologie dat doet.  
Astrologie houdt de vergoddelijking van het heelal in, maar volgens de Bijbel is de 
schepping het werk van God en dat tot zijn eer. Dat laatste geldt van Israël (Js.43: 7), 
maar ook van hele schepping (vgl. Op 4: 11). 

 
a. Zon, maan en sterren als scheppingen verkondigen Gods eer:  

Ps Ps. 8: 4,5; 19: 1,5; 33: 6; 148: 3;150: 1. De sterren worden als 
vergelijkingsmateriaal gebruikt: Gn 15: 5; Dt. 28: 62 (zo zal uw zaad zijn), vgl. Jb 
22: 12 geweldig hoog, maar niet 'rein' (Jb 25: 5),; maar nooit wordt de sterrenhemel 
als een soort 'profetisch materiaal voorgesteld.. 

 
b. God gebruikt zon, maan en sterren maar dan als beelden  

(zie Gn 37: 9; Op 12: 1). Christus wordt aangekondigd als een ster (Nm 24: 17), 
voorgesteld als de Morgenster (Venus) en de Zon van de Gerechtigheid. Hij wordt 
angewezen door een ster (Mt 2: 2). Engelen worden als sterren voorgesteld (Jb 38: 
7; Ri 5: 20; Op 9: 1). Er wordt gesproken over het heir des hemels (Js 34: 4;40:: 26; 
zie ook Op 1: 16; Dn 10: 5,18; 7: 13; 12: 3). Let ook op de beeldspraak in Ps 19: 1-7. 
Wij gebruiken zulke beeldspraak ook, bijvoorbeeld: Zij is het zonnetje in huis. Maar 
dat alles heeft niets met astrologie te maken. 

 
c. De Bijbel spreekt over sterrenbeelden zoals men die kende en benoemd had, 
bijvoorbeeld:  

Pleiaden (Zevengesternte) en Orion (Am 5: 8); De Beer; de Orion, de Pleiaden; de 
kamers van het Zuiden (Jb 9: 9); De Pleiaden; Orion; tekens v.d. Dierenriem, de Beer 
o.a. in Jb 38: 31,32 vgl. Js 13: 10 voor de uitdrukking 'sterrenbeelden'.  
De Schrift sluit daarbij aan bij het bekende spraakgebruik en gebruikt slechts de 
benamingen, maar meer ook niet. Hiervan geldt hetzelfde als van Apollos die zijn 
heidense naam 'verderver' behoudt maar zonder de betekenis van die naam te 
'verdisconteren'. God 'gebruikt' de opvatting van de wijzen uit het Oosten (.Mt 2: 10) 
om zijn Zoon te doen huldigen, (vgl. Ps. 72: 10,11). Een opvatting die mogelijk nog 
verband houdt met de profetie van Bileam (Nm 24: 17); 

 

e. De Schrift waarschuwt tegen afgoderij met het heir des hemels:  

(Dt 4: 15-19) en veroordeelt deze afgoderij {Am 5: 26; Hd 7: 43 (stergod); 2 Kn 17: 
16; 21: 3-5.; Jr 7: 16-20; 8: 2; 19: 13; Zf 1: 5( 'heir des hemels'); Ez. 8: 16 ( 'zon')}.  
De Bijbel waarschuwt voor sterrenwichelarij ( Jr 10: 2), veroordeelt die (Jb 31: 26-28; 
Js 47: 13; vgl. Ez 21: 21) evenals de waarzeggerij ( Lv 19: 32,26; 20: 6; Dt 18: 10-13; 
Js 44: 25) 
 

 



 

 

 

 

Gevaren van het raadplegen van een horoscoop 
 

Het trekken van een horoscoop is dus baarlijke nonsens, maar het raadplegen ervan 
is beslist geen onschuldige zaak. Er zijn gevaren aan verbonden, zoals:  

a. het gevaar van zelfvervulling van de horoscoop. Als de horoscoop 'inhoudt' dat 
men zich op een bepaalde tijd niet goed zal gaan voelen dan gaat men zich dat ook 

inbeelden. Men gaat minder eten, wordt slapeloos en dergelijke. Het kan dus kwalijke 
lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben; 

b. in plaats van zijn vertrouwen op God te stellen doet men dat op de leugen 
van de sterrenwichelarij. Zo zet men een deur open voor satan; 

c. het kan leiden tot het komen in een occulte sfeer en occult belast worden 
door openstelling van de geest. voor satanische invloeden. 

 

Onze toekomst  
 

Niet de sterrenwichelarij, niet de een of andere horoscoop bepaalt onze toekomst 
maar God doet dat. We hebben daarvan een prachtig voorbeeld in het leven van 
Jozef. Lees zijn geschiedenis: wat zijn broers en anderen allemaal met hem gedaan 
hebben, maar dan daarbij hoe hij alles ziet in het ware licht van God ( Gn. 45: 1-8) 
Bedenk wat er staat in  

Js 46: 9, 10' Ik immers ben God, en er is geen ander God, en niemand is Mij gelijk: Ik 
die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is'. 
Laten we ons aan die God toevertrouwen voor dit leven en voor de eeuwigheid!! 


