
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 heeft gemaakt 
en ze zijn toonbeelden voor ons. Zij zijn ook de oorsprong van onze markering van 
de tijd.  
 

Ieders naam en sterrenbeeld. 
De meeste mensen vandaag zijn opgegroeid met de namen van de 12 tekens van de 
dierenriem als hun enige voorlichting over de sterrenbeelden. In werkelijkheid, de 
namen blijven vandaag hetzelfde als in oude culturen, welke men noemde voor de 
zondvloed. In feite is elke naam een betekenis draagt dat bij elkaar gezet in het 
sterrenbeeld, vertelt een verhaal. Hoe zit dat verhaal in elkaar? 
 
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 bestaat een fantastische reeks "toevalligheden" die gebeuren onder de sterren. In 
werkelijkheid, geloof ik niet in toeval als deze. Ik zou aanraden een achtergrond van 
kennis te nemen over de Hebreeuwse Mazzaroth . Chuck Missler heeft een grote 
mp3 over de  Tekenen aan de hemel waar hij spreekt over een aantal van deze 
oude constellaties die spreken over 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. 
 

Het teken van Jezus in de hemel. (Geen kruisteken!) 
 

De Heer Jezus zei dat in de eindtijd er een teken in de hemel zal te zien zijn, "het 
teken van de Zoon van de mens in de hemel" (Matteüs 24:30) , het Griekse woord 
vertaald ' de hemel ' welke hier wordt gebruikt , zowel voor de verblijfplaats van God 
en de hemelse firmament.  

http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=hebrewlexicon&isindex=226
http://store.khouse.org/store/catalog/DL003.html
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2024:30;&version=9;


Er zijn twee manieren van interpretatie van dergelijke profetieën, de figuratieve/ 
metaforische wijze en de letterlijke/ fysieke manier. In de laatste paar eeuwen is 
meer aandacht besteed aan de eerste methode dan aan de laatste , maar wij willen 
het 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 vissers waren, Jezus voedde hongerige mensen 
met brood en vis op wonderbaarlijke wijze door vermenigvuldiging, en dat door Hem 
wonderlijk grote aantallen vis werd gevangen. 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 
kunnen heel verschillend zijn van elkaar in helderheid, spectrale klasse en de afstand 
van de aarde. Er zijn achtentachtig soorten. Sommige zijn zo genoemd door de 
Europeanen. De twaalf sterrenbeelden van de Dierenriem, waar de zon doorheen 
komt in 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. Het sterrenbeeld Vissen is bekend en zodanig bekend sinds de 
eerste eeuw na Christus, en, samen met Venus als de heldere Morgenster, speelde 
een belangrijke rol in het oostelijke Middellandse Zeegebied astrologie.1 

 

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 is 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 letter. 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 te zien. De 
reden voor deze wijziging van de normale wijze van aanduiding van de sterren in een 
sterrenbeeld blijft een raadsel. Wij verwijzen naar wat Jezus zei: 

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

de laatste" 
 
Job: 

31 Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de 
boeien van de Orion slaken? 

32 Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter 
tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen? 
33 Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn 

heerschappij over de aarde? 
 

 
In de bijbel leren wij dat astrologie niet alleen een vorm van bijgeloof is, maar een 
ernstige zonde van de mens tegenover God. Daar stond de doodstraf op! Velen 
verwarren astrologie met astronomie. Een horoscoop lezen en geloven is niet zo 
onschuldig, het kent zijn gevolgen! Het beïnvloedt de gedachten en de geest van de 
mens. 
 



 
 

1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 
2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel 

verkondigt het werk zijner handen; 
3 De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de 

nacht predikt kennis aan de nacht. 
4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun 

stem wordt niet vernomen: 
5 Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde 

en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij 
heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, 

6 Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek 
treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Psalm 19 

 
De namen van deze sterren, Maagd, Vissen, Steenbok, Leo enz., zijn goed bekend 
bij ons vandaag , omdat ze worden gebruikt door sterrenkundigen en navigators op 
diverse gebieden. Helaas worden ze ook benut door astrologen voor occulte 
doeleinden, ver weg 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) ! 
  
Oordeel komt er over alle waarzeggers schrijft de profeet Jesaja: 
 

13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten 

nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, 
die de sterren waarnemen, die maand voor maand 

doen weten wat u overkomen zal. 
 

14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, 
zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der 

vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, 
geen vuur om daarbij te zitten. Jes.47 

 

 


