Besturen de sterren onze levens?
Een bezinning over Astrologie
Oorspr. titel: “Do planets rule our lives?”, John D. Jess
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, afbeelding, voetnoten en appendices door M.V.

De vraag “besturen de sterren onze levens?” is niet schertsend bedoeld. Reeds in 1975, volgens de
toenmalige Gallup-poll1, geciteerd in de Chicago Tribune van 1976, geloofden 32 miljoen Amerikanen dat hun levens bestuurd worden door de positie van de sterren. Bovendien kent zowat iedereen zijn astrologisch sterrenbeeld, of men in astrologie gelooft of niet.
Astrologie2, zoals dat tegenwoordig beoefend wordt in de westerse wereld, werd ontwikkeld door
de Griekse astronoom Ptolemaeus3, die daarin de traditionele kennis van de Babyloniërs had vervat.
Andere tracés van astrologische horoscoop4-trekkerij werden gevonden bij een groot aantal prehistorische culturen.
Worden alle getrokken horoscopen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Beslist niet. En ze doen het
niet beter dan de probleeminterpretaties in alle branches van de psychologie. Astroloog Ingrid Williams heeft gezegd: “Hersengolven en planeten zijn beide vol van elektrische energie die wetenschappelijk zouden moeten onderzocht worden. Wetenschappers zouden niet moeten lachen met
astrologie, zij zouden het moeten onderzoeken. Tenslotte lachten zij aanvankelijk ook met de bevindingen van Louis Pasteur toen hij beweerde dat bacteriën ziekten veroorzaken”.
Wel, sommigen van ons zien hier geen enkele analogie! Misschien zouden we vandaag eens moeten
onderzoeken wat de meerwaarde is van het massaal nalopen van astrologie. Vandaag hebben zo
goed als alle kranten en tijdschriften een astrologische rubriek. Astrologie is een multimiljoenenindustrie (dollars/euro’s). De boekhandels specialiseren zich in astrologisch en occult leesmateriaal.
Duizenden en duizenden studenten zoeken astrologische leiding in zaken als carrière, relaties en
politiek. Vele ouders plannen de geboorte van hun kinderen zo dat ze zullen geboren worden onder
een ‘gunstig’ astrologisch teken, niettegenstaande het feit dat het gerespecteerde blad “Psychology
Today” niet lang geleden stelde: “het is gewoon een vergissing te denken dat de krachten die uitgeoefend worden door de sterren en planeten op het ogenblik van de geboorte in enig opzicht onze
toekomsten kunnen bepalen”. Augustinus5, die meer dan 1600 jaar geleden leefde, gaf de astrologie
op toen hij hoorde dat een rijke landbezitter en een arme slaaf op precies dezelfde tijd waren geboren, op hetzelfde landgoed!
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Gallup, George Horace (Jefferson, Iowa, 18 nov. 1901 – Thun 26 juli 1984), Amerikaans statisticus en socioloog,
richtte in 1935 het American Institute of Public Opinion op. Hij is beroemd geworden door zijn methode van opinieonderzoek (‘Gallup poll’), met name bekend door het gebruik ervan om voorspellingen te doen over de uitslag van de
Amerikaanse presidentsverkiezingen. (Encarta 2002).
2
Astrologie of sterrenwichelarij, de leer waarvan de aanhangers beweren dat er verband bestaat tussen de stand van de
hemellichamen en de gebeurtenissen op aarde. Uit de stand van de sterrenhemel en van de planeten (waartoe ook zon en
maan worden gerekend) op het ogenblik van iemands geboorte meent de astroloog diens karakter te kunnen afleiden en
voorspellingen omtrent de toekomst te kunnen doen. Hij noemt dit het trekken van de horoscoop van de persoon. Onpartijdig, kritisch onderzoek laat zien dat de voorspellende waarde van de astrologie niet uitkomt boven die van het
toeval. (Encarta 2002).
3
Ptolemaeus, Claudius (ca. 100 – ca. 170), Alexandrijns astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus, was
vnl. werkzaam in Alexandrië. (Encarta 2002).
4
Horoscoop, de stand van de zon, de maan, de planeten en de tekens van de dierenriem op het uur en de plaats van
iemands geboorte. Op grond hiervan menen de astrologen lot en karakter van de betrokken persoon te kunnen vaststellen. (Encarta 2002).
5
Augustinus werd geboren in 354 n. C. in Noord-Afrika. Hij introduceerde een filosofisch systeem in de christelijke
theologie. Voordat hij zich in 387 tot het christelijke geloof bekeerde en werd gedoopt, gaf hij les in de retoriek in Carthago, Rome en Milaan. (Encarta 2002).
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In 1939 heeft een groep van de voornaamste astrologen van Groot-Brittannië voorspeld dat er geen
oorlog zou komen. Toen de oorlog toch uitbrak, voorspelden zij dat die zou eindigen binnen een
jaar!
Nu besef ik wel dat elke kritiek op de astrologie bij sommige mensen niet in goede aarde valt. Desondanks dit wil ik hier toch enkele van de redenen schetsen waarom ik het idee verwerp dat de positie van planeten en sterren enige invloed hebben op het heden en de toekomst, behoudens enkele
gelukkige toevallen bij astrologen in het verleden. Het is nu aan ieder individueel om de argumenten pro en contra af te wegen, en daarna een persoonlijke beslissing te maken op basis van deze
controverses.
Ik zie ten minste zes barsten in de religie van de astrologie:
Ten eerste: Discrepanties6 en ingebouwde factoren. Laat me dit uitleggen. Astronomen7 erkennen
dat de zodiak of dierenriem8 een heel sterrenbeeld verschoven is in de voorbije 2000 jaar9. Het is te
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In de oudheid ontdekten sterrenkundigen dat ten opzichte van de aarde de zon jaarlijks een baan (of riem) langs de hemel aflegt. De
richting van deze baan is op deze afbeelding aangegeven met een pijl. Zij brachten de sterrenbeelden in deze dierenriem (of zodiak)
in verband met bepaalde datums en koppelden aan elk sterrenbeeld de periode waarin de zon ze passeerde. De twaalf tekens voor de
sterrenbeelden werden in de tweede eeuw door de sterrenkundige Ptolemaeus benoemd zoals langs de afbeelding aangegeven (Aries,
Taurus, Gemini, …). Tegenwoordig passeert de zon de sterrenbeelden op andere datums dan de in de oudheid vastgestelde datums.

6

Discrepantie: onderlinge afwijking, het uiteenlopen; tegenstrijdigheid, tegenspraak. (Van Dale).
Astronomie (v. Gr. astèr = ster, nomos = wet) of sterrenkunde, de wetenschap van alle fysische systemen die in het
heelal buiten de aardse dampkring worden aangetroffen, zoals sterren, sterrenstelsels, planeten, gas- en stofwolken,
kometen, enz. (Encarta 2002). Niet te verwarren met astrologie die geen wetenschap is maar waarzeggerij (mantiek).
8
Dierenriem of zodiak (v. Laat-Gr. zooidiakos kuklos, v. zooidion = dier), gordel aan de hemel langs de ecliptica, ter
breedte van ca. 20°, waarin de zon, de maan en de planeten zich schijnbaar bewegen. De dierenriem is verdeeld in
twaalf vakken, elk 30° lang, beginnend bij het lentepunt (het punt dat de zon omstreeks 21 maart passeert). De twaalf
vakken vallen ongeveer samen met twaalf sterrenbeelden die dieren of althans mythologische wezens [Zie Appendix 3]
representeren, vandaar de naam. (Het sterrenbeeld Weegschaal past niet in de dierenfamilie; het is later toegevoegd.)
Vele van deze sterrenbeelden zijn ontstaan bij de eerste landbouwvolken, die bij het bepalen van zaaitijden e.d. een
soort kalender nodig hadden. In welhaast alle oude beschavingen vindt men een dierenriem, bestaande uit twaalf tekens.
Ten gevolge van de precessie verplaatst het lentepunt zich ten opzichte van de sterren ca. 1° in 70 jaar. Sinds de tijd van
de Assyrisch-Babylonische beschaving, toen aan de twaalf vakken van de dierenriem twaalf sterrenbeelden met de
corresponderende tekens werden toegevoegd, is het lentepunt ca. 40° verschoven, nl. van de Ram tot de grens tussen
Vissen en Waterman. De tekens van de dierenriem spelen een belangrijke rol in de astrologie… (Encarta 2002).
9
… Doordat de astrologen sedert het ontstaan hiervan in Babylonië ca. 2800 jaar geleden nooit correctie voor precessie
hebben toegepast, zijn deze astrologische tekens thans één plaats opgeschoven ten opzichte van de werkelijke sterrenbeelden. (Vervolg onder “dierenriem” in Encarta 2002; zie vorige voetnoot).
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zeggen: de zon komt niet langer op bij 0 graden van de constellatie Aries maar is verplaatst naar een
nieuwe locatie, 7 graden weg van Pices, en dat doet alle astrologische berekeningen teniet. Uiteraard hadden zij dit in hun berekeningen kunnen compenseren, maar dat hebben zij niet gedaan en
dat doen zij nog steeds niet. Dit maakt dat de astrologietheorie onhoudbaar is.
Ten tweede: Iets wat astrologen niet in rekening willen brengen is dat de ZON, en niet de aarde, het
centrum is van ons planetaire systeem. Copernicus ontmaskerde dit foute idee in de 16de eeuw. Bovendien, de astrologie heeft nooit de nieuwe ontwikkelingen gevolgd en zal dat waarschijnlijk ook
nooit doen, want het concept van een zonnecentrisch stelsel brengt de astrologie de genadeslag toe.
Ten derde: Astrologen hebben een premisse, namelijk dat het moeilijk is, zoniet onmogelijk, om de
toekomst in kaart te brengen van iemand die geboren is boven, of nabij, de 66ste breedtegraad10. Dat
betekent, erg simpel, dat mensen die geboren zijn in b.v. Finland, Groenland, Alaska of NoordCanada, helemaal heen toekomstbeeld hebben, als zij op de astrologie afgaan! De reden daarvoor is
dat het in deze gebieden onmogelijk is precies te berekenen welke constellatie boven de horizon
oprijst, en, uiteraard, zonder die kennis kan de astrologie niet functioneren. Ik schat dat men zou
moeten zeggen dat, vanuit het standpunt van de astroloog, de mensen in deze gebieden nooit geboren werden!
Ten vierde: Er is een ‘tweelingenprobleem’. Overeenkomstig het astrologische denken zouden de
zodiakale tekens van tweelingen, die kort na elkaar werden geboren, identiek moeten zijn, en op
identieke wijze beïnvloed door dezelfde planeten. Maar, tweelingen die zelfs maar enkele minuten
van elkaar geboren worden hebben zelden dezelfde bestemming. Waarom niet?
Ten vijfde: Er is een ‘extra-planeet-probleem’. Laat me uitleggen. Eeuwen geleden baseerden Mesopotamische geleerden hun astrologische voorspellingen (die trouwens heidens waren) op enkel
die constellaties die met het blote oog konden waargenomen worden. Zij wisten niets van planeten
en sterren die toen nog niet in kaart gebracht waren, maar wel in onze tijd. Sinds toen werden er
planeten ontdekt zoals Uranus, Neptunus en Pluto. Kan u zich inbeelden voor welke complicaties de
astrologen stonden toen deze ontdekkingen werden gedaan! Het is ook interessant te bemerken dat
vele astrologen nu de invloed van deze planeten aanwenden om daarmee gemakshalve hun grote
vergissingen te verdoezelen! (Zie ook Appendix 1).
Ten zesde: Er is onder astrologen een algemene afwijzing van de persoon van God. De astrologie
predikt dat planeten een bewustzijn van zichzelf bezitten. Dit is zowel heidens als anti-God. Astrologie, in zijn finale analyse, leert dat het zonnestelsel een superbewustzijn bezit dat zonder persoonlijke God opereert. Dat is met andere woorden een pantheïstische11 filosofie. Het hele systeem van
de astrologie schreeuwt zijn heidense achtergrond uit, zonder twijfel!
Ik zal het niet lang maken met uit te leggen waarom er zoveel interesse is voor de astrologie vandaag. De mensen vandaag zijn als nooit tevoren erg bezorgd over de toekomst. Er is een wijdverspreide vrees en angst. Er is verwarring, en de formele religies voorzien niet in antwoorden op de
vragen die de mensen stellen.
In Kolossenzen 2:8 schreef Paulus, onder goddelijke inspiratie:
“Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”.
Wat een beschrijving van de astrologie!
Astrologen zeggen ons dat onze bestemming in de sterren ligt, dat zij ons lot bepalen. De Bijbel
zegt dat de persoonlijke beslissing van de mens zijn bestemming zal bepalen!
Laat me 10 korte vragen stellen voor de “sterrenfreaks”:

10

Breedtegraad: een 180ste deel van een meridiaan. Een meridiaan is een denkbeeldige halve cirkel over het aardoppervlak tussen beide polen. (Van Dale).
11
Pantheïsme: De leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van Gods essentie dan een
zelfstandige schepping (F.A. Schaeffer). Wijsgerige leer dat de wereld (de stof) en God identiek zijn (Van Dale).
3

1. Waarom hebben enkel de constellaties van de zodiak een effect op de mens? Er zijn zovele andere en grotere constellaties. Zie Appendix 1.
2. Waarom hebben astrologen zich niet beziggehouden met astronomie? Elke astronoom weet dat
de zodiak die astrologen gebruiken, opgeschoven is met een heel teken.
3. Waarom worden astrologische voorspellingen niet ondersteund door statistische studies? Voorbeeld: een studie over 2000 beroemde schilders en musici bewees dat dit niet het geval was!
4. Waarom onderkennen astrologen het probleem niet van mensen die geboren worden zonder een
horoscoop?
5. Hoe weet men welke de juiste astrologie is? In het Oosten worden andere symbolen gebruikt
voor de 12 tekens en hebben ze andere betekenissen.
6. Eén onderzoeker stelde een compleet valse horoscoop op en zond die naar erg veel mensen. Velen schreven terug en dankten hem voor zijn accuraatheid!
7. Hoe weten astrologen welke astrale invloeden goed zijn en welke slecht?
8. Waarom is het uur van de geboorte zo belangrijk? Waarom niet het uur van de conceptie?
9. Waarom hebben twee individuen, geboren op dezelfde tijd en onder hetzelfde teken, niet dezelfde
bestemming?
10. Waarom beweren astrologen dat astrologie een wetenschap is, terwijl astrologie zo goed als
algemeen afgewezen wordt door wetenschappers.
Ik laat u verder alleen met deze vragen. Voorzie in uw eigen antwoorden!
MAAR OP DIT OGENBLIK: Waarom zou u niet uw leven in de handen stellen van de Ene die de
sterren GEMAAKT heeft? Astrologie is slechts één van de vele occulte praktijken, die afkomstig
zijn van de “Vader van de Leugen” (Johannes 8:44). (Zie ook Appendix 2).
J.D.J.
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Appendix 1: Alle 88 sterrenbeelden
Hieronder vind je een alfabetische lijst met alle 88 sterrenbeelden - Nederlandse benaming.
Let op: niet alle sterrenbeelden zijn zichtbaar in ons land. Sommige constellaties kunnen alleen in
het zuidelijke halfrond gezien worden.
De 12 sterrenbeelden van de dierenriem of zodiak worden aangeduid in het rood.
Achtersteven, Andromeda, Altaar, Arend, Beeldhouwer, Beker, Boogschutter, Cassiopeia, Centaur,
Cepheus, Dolfijn, Driehoek, Draak, Duif, Eenhoorn, Feniks, Giraf, Graveerstift, Grote Beer, Grote
Hond, Hoofdhaar van Berenice, Jachthonden, Kameleon, Kiel, Kleine Beer, Kleine Leeuw, Kleine
Waterslang, Kompas, Kleine Hond, Kraanvogel, Kreeft, Leeuw, Lier, Luchtpomp, Lynx, Goudvis,
Eridanus, Haas, Hagedis, Hercules, Maagd, Microscoop, Net, Noorderkroon, Octant, Orion, Ossenhoeder, Oven, Paradijsvogel, Passer, Pauw, Pegasus, Perseus, Pijl, Raaf, Ram, Schild, Schildersezel, Schorpioen, Sextant, Slang, Slangendrager, Steenbok, Stier, Telescoop, Toekan, Tafelberg,
Tweeling, Walvis, Waterman, Waterslang, Weegschaal, Winkelhaak, Wolf, Veulen, Vissen, Vlieg,
Vliegende Vis, Voerman, Vos, Uurwerk, Zeilen, Zuiderdriehoek, Zuiderkroon, Zuiderkruis, Zuidervis, Zwaan.
4

Bron: http://home2.pi.be/astrafun/

Appendix 2: Over sterren en sterrenbeelden in de Schrift
Astrologie is een zeer oude methode van mantiek (voorspellings-, waarzeggingskunst). De zogenaamde ‘sterrenbeelden’ en ‘tekenen aan de hemel’ worden geestelijk beheerd door boze geesten,
om mensen te binden aan voorspellingen die de demonen graag voorliegen ofwel zélf wensen te
verwerkelijken. Wie aan sterrenbeelden en horoscopen geloof hecht, en zijn hart daarnaar laat uitgaan, die pleegt afgoderij en komt in de ban van de duivel en zijn engelen. Wees niet dwaas!
2Kon 23:5 Ook schafte hij [koning Josia] de afgodspriesters af, die de koningen van Juda hadden aangesteld om offers te ontsteken op de hoogten, in de steden van Juda en in de omgeving
van Jeruzalem, benevens hen die voor de Baäl, de zon, de maan, de sterrebeelden en het gehele
heir des hemels offers ontstaken.
Jes 47:13 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.
Jer 8:2 en ze uitspreiden voor de zon en de maan en het gehele heir des hemels, die zij hebben
liefgehad en gediend, die zij achternagelopen zijn en gezocht hebben en waarvoor zij zich hebben neergebogen;
Jer 10:2 Zó zegt Jahweh: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen
aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.
Hand 7:42 En God keerde Zich af en gaf hen over, om het heir des hemels (stratia tou ouranou)
te vereren, gelijk geschreven staat in het boek der profeten ...
Zie verder: http://users.skynet.be/fa390968/_Occultisme.doc

Appendix 3: Hoe komen de sterrenbeelden van de Dierenriem aan hun naam?
RAM: Het enige dat we over Ram weten is dat het een van de oudste sterrenbeelden is.
STIER: De stier komt voort uit een oud Grieks verhaal over Europa en de stier.
TWEELINGEN: De tweelingen zijn Castor en Pollux, uit de Griekse mythologie.
KREEFT: Dit is de gigantische kreeft die Heracles aanviel.
LEEUW: Heracles worstelde met de Nemeaanse leeuw tot het beest stikte.
MAAGD: In Egypte was de maagd de godin Isis. In de Sumerische beschaving was ze Ishtar of
Inanna: koningin van de hemel. In de Romeinse tijd was ze Ceres.
WEEGSCHAAL: De weegschaal dankt zijn naam aan het feit dat de Zon enkele duizenden jaren
geleden dit sterrenbeeld passeerde tijdens de equinox: het moment dat dag en nacht even lang zijn.
SCHORPIOEN: Gaia, Moeder Aarde, stuurde de Schorpioen achter Orion aan om hem te doden.
BOOGSCHUTTER: In vroegere tijden zag men in de vorm van een paar sterren een boog. Er was
een verwarring met Centaurus, vandaar de gelijkenis ermee.
STEENBOK: De steenbok, ook wel gehoornde geit genoemd, was in het prehistorische MiddenOosten een aanbeden dier, daarom is hij aan de hemel gezet.
WATERMAN: In de Griekse mythologie heette de waterman Ganymedes. Ganymedes was de drager van de wijnkelken van de goden.
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VISSEN: De goden Aphrodite en Eros veranderden zich in vissen en voorkwamen dat het monster
Typhoon de heilige berg Olympus veroverde. Daarom werden de twee vissen aan de hemel gezet.
Bron: http://websitemaker.kennisnet.nl/hemellichamen/306159.htm (ingekort)

Zie ook:
Staat het Evangelie in de Sterren geschreven?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EvangelieSterren.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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