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Allereerst willen wij verklaren dat de hemel de glorie van onze God Jahweh prachtig 
en op bijzondere wijze aantoont! (Ps.19) Wij willen eerst wijzen op het verschil tussen 
astronomie en astrologie. De astronoom observeert  zon, maan en sterren en 
planeten, de astroloog zoekt er een spirituele betekenis in. Bij astrologie krijgen wij 
daarbij twee keuzes, namelijk twee verklaringen, hetzij deze van God, welke 
betrouwbaar is en in waarheid. Weinigen zoeken hierin Gods weg. Doch, Henoch, 
Job, Daniel, Petrus, Judas en anderen kenden de Bijbelse astrologie 
 
Een andere beter bekende verklaring is : Een  Babelse en Egyptische astrologie, 
gegevens verspreiden over de schepping van God, over de toekomst, dit alles door 
een leugenachtige inspiratie van de duivel. Daartoe behoren alle vormen van 
waarzeggerij en valse profetie, zoals het schrijven of lezen van een horoscoop. Zo 
eenvoudig is deze gevaarlijke en verleidende zonde!  
 
God verbood al vroeg zijn uitverkoren volk Israël, om aan waarzeggerij te doen, of 
aanbidding van hemellichamen, toch bezondigde zijn volk zich aan deze zonde, en 
trok vloek over zich. (Deut.4:19)  Israël als voorbeeld gesteld voor de heidenen om 
deze zonde na te laten. (2 Kon.17:17). 
 

Deuteronomium 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of 
zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, 

geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 
 
Zoals ook vandaag soms valse profeten/Evangelisten spreken, zo waarschuwde 
vroeger de profeet Jeremia tegen deze mensen, die spraken uit hun eigen denken, 
en dromen, maar niet door inspiratie God. (Jer.14:14). (Ezech.13:6). 
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De Bijbelse Astrologie is enkel te 
begrijpen wanneer wij de twaalf 
stammen van Israël onderzoeken. En 
wij achterhalen dat deze mensen een 
gedrag vertonen in overeenstemming 
met hun sterrenbeeld, ook dieren. Zo 
vinden wij Jezus als afgebeeld als het 
teken van de maagd, wijzend op de  
geboorte uit een maagd! Het teken van 
Jezus is het teken van de maagd. 
(Jes.7:14). Dit sterrenteken is van 23 
augustus tot 23 september. In deze tijd 
werd Jezus geboren, en niet in de 

maand december, wat opnieuw leugen en verwarring voor vele volkeren met zich 
medebrengt. De maagd symboliseert de bruid van Christus, de gemeente (2 Cor.11:2)  
25 december is de geboorte van Tamuz. (Nimrod, Semirames). Van hem werd ook 
valselijk beweert geboren te zijn uit een maagd. 
 

HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN 
 

Matteüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd 
worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren 
zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 
Matteüs 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel 
en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon 
des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en 
heerlijkheid. 
 
Wanneer wij goed letten op de context van 
dit Bijbelgedeelte dan zien wij een totale 
duisternis, en dan zal pas het teken aan de 
hemel duidelijk zichtbaar worden voor de 
stammen van het land (Israël?). Dat 
lichtgevend sterrenbeeld  van de maagd zal 
zijn als een aankondiging van de zichtbare 
wederkomst van Jezus! Dit is dus positief. 
Wikipedia beschrijft dit teken van de maagd 
als negatief.  
 
Wij letten erop dat er staat de “stammen.” 
De evangelist Mattheus schreef hier wel voor 
het Joodse volk. Elke stam wordt verbeeld 
door een teken in de dierenriem. De 
stammen van Israël kwamen in alle delen 
van de wereld terecht, en ook meteen deze dierenriem.  
Een kompas op de aarde staat in relatie met de stammen rond de tabernakel, de 
richting in de hemel is niet hetzelfde.  
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Gen.49 Jacob zegende zijn zonen in volgorde van hun geboorte. Daar vinden wij 
Juda als de leeuw, Zebulon als de Aquarius, waterdrager wonend aan de kust, 
Issachar de ram, Gad boogschutter enz. Jozef kreeg de dubbele zegen van de 
eerstgeborene, Gemini, de tweeling Efraïm en Manasse.  
 

Efraïm EN MANASSE. 
 
Beide stammen gelegen  ten “westen” van de tabernakel. Vandaag behoren zij tot 
het veel besproken “Westen.” Ze hadden beiden het eerstgeboorterecht, wij 
vermoeden, het U.K. en USA. De profeet Hosea ( 7:8,11) schrijft dat Efraïm 
(nakomelingen) zich vermengde met andere volkeren, en vreemdelingen hebben hun 
(economische) kracht sterk verzwakt. Hij heeft het te laat opgemerkt. (Brexit?) Het 
land is als een slecht samenhangend geheel,  een slecht gebakken cake, welke kan 
uiteenvallen door verdeeldheid. Manasse, (USA) zou een groot en machtig volk 
worden. (Gen.48:19) (USA)  

STERRENBEELDEN DIE SPREKEN 
 
Psalm 19:4 De hemelen verkondigen  en bewijzen een wachtende en komende 
bruidegom zonder te spreken. Het staat in de sterren geschreven! 
 
 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. 

Ps.19:4,5 

JOB KENDE DE DIERENRIEM  
 
Zo komen wij terecht bij de dierenriem als een plan 
van God. De geboortehoroscoop komt uit bij ieder 
individu. Om de betekenis te kennen van de 
Bijbelse astrologie, is goddelijke openbaring en 
behoudenis nodig. God sprak tot Job om duidelijk 
te maken dat Hij de almachtige Schepper is en 
controle heeft over de ganse schepping, ieder 
mens persoonlijk inbegrepen! God en Job kenden 
de dierenriem, (Job.38:31)  De storm in zijn hart 
door zijn vreselijke ziekte, het bracht hem op en 
neer. Jezus kan iedere storm tot stilte brengen, Hij 
bekommert zich wel om mensen in de storm, wat 
de apostelen in vraag stelden op het meer. Job 
diende gewoon verder te vertrouwen op God, God 

kende zijn toekomst, zijn lijden, maar genas hem niet onmiddellijk! Jezus geneest 
wanneer Hij wil, en nooit onder de autoriteit van een mens, Oudsten kunnen wel 
zalven, gelovig bidden in de naam van Jezus.  Zal de mens kunnen ingrijpen in het 
klimaat van deze wereld, een machtig werk van God, of zijn er opnieuw andere 
motieven tot misbruik? God sprak tot een mens, ook vandaag nog: 
 

Kent gij de wetten van de hemel,  

Of heb je hun heerschappij over de aarde te vestigen? (Job 38:33) 
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Jeremia over astrologie 
 
Hij spreekt over “de wetten van Maan en sterren”. Deze profeet schreef over een 
nieuw verbond dat zou komen voor zijn volk. (Jer.31:31) Hij zal de gedachten van zijn 
volk vernieuwen. Wanneer de natuurwetten zullen wankelen dan is het einde van 
Israël. Wij horen vandaag over een klimaatwijziging, wat ook de reden of oorzaak 
mag zijn, God weet het beter dan de wetenschappers! 
 

Jeremia 31:35 Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de 
maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de 

zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der 
heerscharen: 

:36 Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt 
het woord des HEREN, dan zal ook het nageslacht van Israël 

ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. 
 
God heeft nergens verboden te kijken naar de sterren, ze dienen wel de tekens van 
de dierenriem correct te begrijpen, anders staan ze open voor listen van de duivel 
door horoscopen te lezen, luisteren naar waarzeggers, antichristen, of valse profeten 
in de kerken te geloven. Ook Nimrod Gods tegenstander, maakte misbruik van de 
astrologie. 
 

VLOEK EN OORDEEL BIJ MISBRUIK VAN ASTROLOGIE 
 

Jesaja 47:11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet 
vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen 

vermoeden hadt. :12 Houdt maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u 
van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. 

: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. 

 

 
Nimrod als eerste wereldheerser van de 
toenmalige wereld, regeerde in  Babylon en 
werd een uitgesproken instrument in de handen 
van de duivel. De ware bedoeling van God met 
astrologie werd misvormd. Dit is de waarheid tot 
een leugen maken, met halve waarheden..  
 
Wij kunnen besluiten dat elke afwijking of 
toevoeging aan Gods woorden, raad of 
instellingen, overspel is. (Openb.22:18) Babylon 
beschreven als “hoer” betekent in feite niets 
anders dan dat zij overspelig was. 
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Babylon is een woonplaats van duivelen, demonen.(Op.18:2). Babylon was een 
centrum voor economie, religie, en politiek in de vorm van dictatuur. Iedereen 
(hopelijk) beseft vandaag dat democratie zieltogend is. Het Vaticaan beantwoordt 
aan deze drie elementen. Het hart van een economie is de bankwereld.  
De tien horens in Openbaring zoeken naar de waarheid via duivelse astrologie, en 
zullen hun macht geven aan de komende antichrist. Deze tien horens kunnen wel 
eens tien machtige wereldbankiers zijn. Zij denken op zondige wijze  dat “hun” 
astrologie een wetenschap is. 
 

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: 
het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de 

gruwelen der aarde. Op.17 

 
 

Openbaring 14:8  

En een andere, een tweede 
engel, volgde, zeggende: 

Gevallen, 
gevallen is het grote 

Babylon, dat van de wijn 
van de hartstocht 

zijner hoererij al de 
volkeren heeft doen 

drinken. 
 
 
 
Overal ter wereld is de doctrine van Babylon doorgedrongen. Dit betekent dat men 
de religie van de duivel heeft gepredikt en zo een traditie is geworden. De volkeren 
hebben gedronken en genoten van het huidige Babylon, wat Petrus bedoelde. Onder 
dit drinken begrijpen wij een religieuze vorm van godsdienst, met veel Bijbelvreemde 
ceremonie, en kerkwetten welke wettisch zijn. Een drinken uit gouden bekers als in 
Babel. 
 
Gods astrologie werd verkracht, doch wie een vriend van God is geworden, kan 
dit ontdekken ziet de waarheid, en komt niet in het oordeel welke God voor 
deze overspeligheid heeft bereid. (Openb.18:10) 
 
 

Biblespace    http://biblespace.wordpress.org 
 

 
 

http://biblespace.wordpress.org/
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