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Dat wij in de eindtijd leven is voor Bijbelgetrouwe christenen bijna een vaststaand feit. 
Anderen wuiven dit item gewoon weg, of denken “zondig” dat alles al is vervuld wat 
God in Zijn woord liet weten door de profeten. Sommige theologen geloven niet alles 
wat in de Bijbel beschreven staat, en vormen zich een ander beeld van die “Jezus”, 
Zoon van God! Judas was zo dicht bij Jezus, maar was een verloren ziel! 
Zo spraken ook de Farizeeërs en geloofden ook niet dat Jezus, God op aarde was. Hij 
deed wonderen die niemand Hem nadeed! Hij stierf, maar stond op en openbaarde zich 
aan mensen die in Hem werkelijk geloven.  
 

Lucas 11:15 Doch sommigen van hen zeiden: Door Beëlzebul, de overste 
der boze geesten, drijft Hij de geesten uit. 16 Anderen begeerden, om Hem 

te verzoeken, van Hem een teken uit de hemel. 
  
Voor Gods volk was het onvoldoende dat Hij Lazarus uit de doden opwekte, want 
zoiets gebeurde al in het oude verbond, dat mensen mysterieus uit de dood opstonden. 
Ze wilden maar niet geloven dat Jezus, hun Messias was. Ze wilden een teken uit of 

aan de hemel.  
 
Er is de regenboog als een teken, 
zo vonden de wijzen uit het Oosten 
Jezus in Bethlehem.  
Zo kreeg Hiskia een teken van 
God dat hij zou genezen: 
 

Jesaja 38:7 En dit zal u het teken 
zijn van des HEREN kant, dat de 

HERE 

ook doen zal wat Hij 
gesproken heeft:8 zie, Ik doe 

de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Achaz is 
afgedaald, weer tien treden teruggaan. En de zon ging tien treden terug op 

de treden die zij gedaald was. 
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Er zijn tekenen voor de christenen, maar ook tekenen aan de hemel voor de 
ongelovigen, dit zijn allen die niet willen geloven in de naam van Jezus, als de Zoon 
van God. God heeft één teken vastgesteld voor de ongelovigen: 

 

Matteüs 16:3 En des 
morgens: Vandaag ruw 

weer, want de lucht 
ziet somber 

rood. Het aanzien van 
de lucht weet gij te 

onderscheiden, maar 
kent gij de tekenen der 
tijden niet? 4 Een boos 
en overspelig geslacht 
verlangt een teken, en 

het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en 
ging heen. 

 
Hier sprak Jezus tot bepaalde farizeeërs, mensen die in Jezus niet wilden geloven, 
noch Hem aanvaarden als hun Messias. Ze waren overspelig, ze geloofden met andere 
woorden nog in andere religieuze regels of eigen “kerkwetten”. 
 

WAT KAN HET TEKEN VAN JONA NU WEL ZIJN? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het teken van Jona werd meestal begrepen als een tegenbeeld van Jezus als de drie 
dagen en nachten in het graf of in het zeemonster. Wij wijzen erop dat Jezus geen drie 
nachten in het graf heeft gelegen. Zo bestaat er wel onenigheid over dit item. Jezus 
bedoelde iets anders. 
Jona werd geroepen om hun vijandig volk te waarschuwen voor oordeel van God in het 
Assyrische Nineve. Zo was Jona een teken voor Assyrië en Jezus een teken voor 
Israël!  Maar hoe kwam er toch bekering bij het Assyrische volk dat gewoon was van 
hun afgoden te dienen?  
 
Toen Jona Nineve bezocht en predikte was er daar een totale zonsverduistering, de 
“Bur-Sagale” genoemd. Werd teruggevonden in de kleitabletten. Dit was op 15 juni 763 
voor Christus!  
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Deze zonsverduistering werd door het volk aanzien als een waarschuwing, en de 
mensen werden in het hart aangeraakt door dit gebeuren. Iedereen was op de hoogte 
in het land van deze zonsverduistering.  

Het teken van Jona is een zonsverduistering! 
Toen Jezus stierf was er ook een zonsverduistering, zo wilde God aantonen dat Zijn 
Zoon niet stierf als een offer voor Tamuz, als zonnegod, zo ontstond het T teken, en 
later overgenomen door de Romeinen.  
 

Lucas 23:44 En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis 
over het gehele land tot het negende uur, 45want de zon werd verduisterd. 
En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 
 
Wij veronderstellen dat er op 23 september een speciaal teken aan de hemel wel kan 
komen en verband kan houden met Openbaring 12. Het bijzondere zal pas komen na 
die datum!  Hopelijk zal ook België zich eens bekeren, en Bel (Baal) verlaten.  
 
Laat u niet misleiden, alsof de opname op die datum zou zijn, of voor andere de 
wederkomst. Wij raden aan het profetische woord te volgen welke beschreven staat in 
de Bijbel. Wees gewaarschuwd voor prietpraat! 
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