Komeet
Hale Bopp
Een bazuin van
de eindtijd?

Het jaar 2000 jaar is in aantocht. Heel de wereld ziet met spanning uit naar het
moment dat de hele mensheid de grens overschrijdt naar het nieuwe millennium.
Zal die overgang geschiedenis schrijven, of zal de mens in deze tijd vol van
kennis en wetenschap nuchter hun computers op het jaar 000 zetten?
Het evolutie model zegt immers dat de mensheid miljoenen jaren tijd gehad heeft
om zich te ontwikkelen tot wat het nu is,
en dat de aarde miljarden jaren heeft bestaan. Dan is de volgende 1000 jaar een
kleine tijdspanne in het grote gebeuren van het bestaan van het geheel.
De mens zal ook die periode wel overleven op wat voor manier dan ook, en de
aarde zal zijn rondjes om de zon wel volbrengen, zonder dat er iets veranderd.
Of proeven wij toch bij de mensen een soort spanning omdat men vreest dat er
meer is. Dat de toekomst niet een vervolg zal hebben op al die miljoenen jaren.
Zal er toch met de mensheid iets bijzonders gebeuren, iets groots, iets dat men in
het wetenschappelijk denken niet heeft geprogrammeerd?
Is het dan dat men zich bedrogen voelt door al de wereldse wijsheid en kennis, dat
men het vertrouwen is kwijtgeraakt en dus toch met spanning, ja zelfs met angst
die tijdgrens overschrijdt?
Christenen hebben een zeer goede reden om met spanning uit te zien naar die
nieuwe tijd. Zij verwachtten een groot gebeuren. Jezus Christus, Gods zoon,
komt terug om al de gelovigen tot zich te brengen. Zelfs de doden die in Christus
begraven zijn zullen tot leven worden gewekt om dan met alle gelovigen Hem in de
lucht te ontmoeten om dan naar de hemel te gaan, daar waar vele woningen zijn,
klaargemaakt door de Heer zelf.
Christenen verwachten dat die tijd in aantocht is omdat de schrift zelf de tijd
aanduidt van dit gebeuren. Immers, het grote wonder is geschiedt. De Joden
zijn terug in hun eigen land. Spoedig zal geheel Israël daar weerkeren.
Dan is de tijd rijp dat Jezus zelf zal terugkeren met al de gelovigen om Zijn rechtmatige troon van David in ontvangst te nemen. Dan zal Hij 1000 jaar regeren.
Dan zal er de vrede zijn die door alle profeten is voorzegt. Dat zal de gebeurtenis
zijn die wij spoedig verwachtten.
Christenen hebben inderdaad reden om verlangend uit te zien naar die tijd die
weldra komen zal.
Dit boekwerkje mag die hoop versterken dat de tijd zeer nabij is van Zijn komst.
Dit geschrift mag best kritisch gelezen worden. Ieder heeft zo zijn visie op de
Schriften. Toch is het de bedoeling dat het boekje de lezer helpt hoe hij het
gebeuren moet “vertalen” naar de Schrift.
Lang alles is niet compleet. De getallen welke hier worden gebruikt is maar een
greep uit veel meer. Er zijn meer getallen te vinden die hier niet worden gebruikt.
De schriftkenner zal, wanneer hij goed leest en zich er in verdiept, veel meer
er uit halen dan in dit geschrift vermeld staat.
Misschien zijn er ook die schouderophalend het terzijde zal leggen. Het fenomeen
wat hier beschreven staat zal niet ieder raken.
In het verlangen om de Heer Jezus Christus dienstbaar te willen zijn, heb ik
dit geschreven.
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Pieter Dijkstra

God, de Schepper van hemel en aarde
is drie-eenig.
Als Hij aan de hemel een verhaal vertelt, moet het
ons niet verbazen dat het in 3 x 1 wordt geschreven.

God is eeuwig.
Het is niet verwonderlijk dat tussen 3 x 1 een grote
tijdspanne zit.

Het verhaal is geschreven door
3 x 1 kometen
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Doch van die dag en van die ure weet niemand,
ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet,
maar de Vader alleen. (Mathéüs 24 : 36)
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Wat zijn kometen
Kometen zijn kleine hemellichamen die tot ons zonnestelsel behoren. De gemiddelde
diameter is 5 tot 20 km. De meeste hebben langgerekte banen. Velen zijn periodiek. Dat
wil zeggen dat ze binnen enige honderden jaren weer terugkeren. De komeet Halley
heeft een omloop van 76 jaar. Kort periodieke kometen verschijnen soms zelfs binnen de
4 jaar.
Er zijn ongeveer 500 kometen waarvan de baan nauwkeurig is berekend.
De komeet bestaat uit vaste deeltjes en bevroren gas. Als hij de zon nadert, worden
gassen uit de kern meegesleept door elektrisch geladen deeltjes die de zon uitstoot, zodat
er een staart ontstaat. Deze is gebogen, omdat de deeltjes in het verst verwijderde deel
langzamer in haar baan lopen dan de deeltjes dicht bij de kern
Vaak, maar niet altijd, ontwikkelen zich één of meer waarneembare staarten. Er zijn 2
typen staarten.
Type 1 is een lange smalle bijna rechte staart, die nagenoeg precies van de zon is
afgericht. Deze bestaat uit geïoniseerde gassen en wordt daarom gasstaart genoemd.
De type 2 staart is opgebouwd uit kleine stofdeeltjes en wordt stofstaart genoemd. Hij is
meestal breed en gebogen.
Wanneer de aarde zich in de buurt van het baanvlak van een komeet bevind, dan is het
onder bijzondere geometrische omstandigheden mogelijk dat een gedeelte van de
stofstaart schijnbaar in de richting van de zon wijst. Deze wordt anomale of anti-staart
genoemd.
Bij komeet Hale-Bopp is er een derde staart waargenomen die niets te maken heeft met
een geometrisch effect.
Deze derde staart bestaat uit neutrale gassen, dus niet geïoniseerd.
Alleen met grote telescopen is hij waarneembaar.
Het is de eerste keer in de geschiedenis dat zo iets werd geconstateerd.

Komeet Arend-Roland
Op 8 november 1956 ontdekten twee Belgische astronomen
in het sterrenbeeld Driehoek een komeet.
De komeet werd naar hun ontdekkers genoemd, Arend-Roland.
In de wintermaanden trok deze komeet vanuit de Driehoek
door het sterrenbeeld Vissen om dan weer terug te keren in
het sterrenbeeld Driehoek om vervolgens het sterrenbeeld
Perseus te doorkruisen.
Van ongeveer 20 tot 26 april was met het blote oog een scherpe
anti staart te zien. Vanaf de voorkant was een lichtend spoor
naar voren gericht terwijl de komeet door het sterrenbeeld
Perseus trok.
Een naar vorengerichte staart is geen uitzondering
maar het is uniek te noemen dat zo’n staart door iedereen kon
worden waargenomen.
Nadat de komeet door Perseus was getrokken verdween hij snel
uit het (blote) oog.
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De komeet Hyakutake
Op 30 januari 1996 werd deze komeet door de Japanner
Hyakutake ontdekt in het sterrenbeeld de Weegschaal.
6 weken eerder ontdekte hij zijn eerste komeet. Deze bleef voor het blote oog
onzichtbaar.
Maar de tweede die hij ontdekte stond binnen 6 weken te schitteren aan de
noordelijke hemel.
Sinds 1556 is er nooit weer een komeet geweest die zo helder
scheen en de aarde zo dicht passeerde.
In de maand april doorkruiste deze komeet het sterrenbeeld
Perseus
De positieverandering aan de hemel vond zo snel plaats dat het
slechts na 5 minuten al waarneembaar was in een kleine
amateur telescoop.
Uniek in zijn verschijning’s periode was dat er op 4 april ‘s morgens vroeg een
maansverduistering was.
Op het einde van de maand was hij niet meer met het blote
oog waarneembaar.

De Komeet Hale-Bopp
De twee astronomen ontdekten de komeet op de zelfde avond in
het sterrenbeeld de Schutter naast de bolhoop M70.
Deze prachtige bolhoop bestaat uit duizenden sterren.
In de telescoop ziet men dan ook een effect als een hoop flonkerende diamanten op een zwart fluwelen kussen
Via het sterrenbeeld het Schild en de Slang kwam hij in onze richting.
Bij zijn ontdekking stond deze komeet op een grote afstand
van de aarde. De afstand was groter dan dat de planeet Jupiter
van de zon staat. Toch bleek hij op die afstand een zeer grote
helderheid te bezitten. De voorspelling was dan ook dat deze
komeet de komeet van de eeuw zou worden.
De grootte van de kern werd geschat op 40 km. (Halley 16x8 km)
De verwachting was dan ook dat hij een lange staart en een zeer
heldere coma zou krijgen wanneer hij bij ons in de buurt kwam.
In april 1997 doorkruiste Hale-Bopp het sterrenbeeld Perseus.
Sinds 1729 was er geen heldere komeet meer geweest zoals deze
in Perseus stond.
Heel de wereld kon hem aanschouwen. Het was een pronkje aan
de hemel. Hij liet elke astronoom het hart sneller slaan vanwege
zijn heldere kern en staart. Zowel de gas- als ook de stofstaart
waren duidelijk met het blote oog gescheiden te zien.
Op 10 april 1997 om 7.00 uur stond hij op dezelfde positie als
Hyakutake op 11 april 1996 om 2.00 uur stond. Dat is precies een jaar.
UNIEK.
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40 jaar
De periode tussen Arend-Roland en Hale-Bopp in het verschijnen in het sterrenbeeld Perseus is 40 jaar.
Gaat men dit getal relativeren naar de bijbel dan blijkt dit een
bijzonder getal te zijn. In de schrift komt dit getal vele malen voor.
40 jaar woestijn reis. Een tijdperk waar de kleren niet versleten
de voeten niet opzwollen, men ander soort eten at, manna. Een leven waar aan niets
ontbrak. Men leefde in tenten tussen de vijanden. Water kwam uit de rots. In de
woestijn
gebeurde vele wonderen en tekenen. Zij leefden van het Woord (Deut.8:3)
Ze waren in de naakte woestijn, blootgesteld aan de duivel.
Alleen op God waren zij aangewezen. (Beeld van de gemeente)
40 is het getal van mannelijke rijpheid (Jozua 14:7, 2 Sam.2:10)
Een periode die gegund werd om zich te bekeren (Jona)
De tijd van beproeving - verzoeking (Math. 4:1-11)
Het aantal dagen tussen Pasen en Hemelvaart.
In de schrift kan men nog vele andere situaties vinden die ver
bonden zijn met het getal 40.
Belangrijk is dat het getal 40 een generatie voorstelt (Num.14:29)
Als Jezus zijn rede houd over de laatste dingen in Math.24 zegt
Hij in vers 35: Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins
voorbij gaan voordat dit alles geschied. Dit zei Jezus nadat Hij
een opsomming van gebeurtenissen gaf die te maken hadden
met zijn komst.
40 jaar is een aanduiding van de volheid der tijden.
Zowel de Wet (Mozes) als de profeten (Elia) als het Evangelie
(Jezus) duiden de 40 jaar aan als een bijzondere periode.
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Het getal 1
Het is precies 1 jaar geleden dat Hale Bopp op dezelfde positie
stond als Hyakutake. Op zich is dit zeer uniek.
Welke betekenis kan men hier aan geven?
Als de Heer zich aan de mensen openbaart doet Hij dat als de
ENIGE (Zach.14:9)
In 1 Corinthe 12 vanaf 12 wordt beschreven van het ENE lichaam
van Christus.
Twee is meer dan 1. Man en vrouw zijn 2 maar toch 1
De drie personen van God is EEN.
De Heer haalt zijn gemeente (zijn lichaam) thuis (1 Thess.4:13-18)
De Heer verschijnt als de enige (met zijn gemeente) op de
Olijfberg. (Zach.14.)

Het getal 2
In 1 jaar kruisten 2 kometen elkaar met een fabelachtige precisie.
Ook dit getal komt vele malen voor in de schrift, waarvan het een bijzonder waarde krijgt.
Enkele daarvan zijn:
De 2 dromen van de Farao welke Jozef moest uitleggen betekent
dat de zaak bij God vaststaat.
In Psalm 62:12 staat:
God heeft eenmaal gesproken
Ik heb dit tweemaal gehoord
de sterkte is Godes.
God herhaalt zijn belofte vaak meer dan één keer.
Wordt er 2 maal op de trompet geblazen, dan verzamelt het
gehele volk (Num.10:3).
Jezus leidde vaak zijn uitspraken in met een dubbel voorwaar,
voorwaar.
Het getal geeft ook scheiding weer.
Bij de komst van de Heer zullen er 2 in het veld zijn, één zal
aangenomen worden, twee vrouwen zullen aan het malen zijn
met de molen, één zal achtergelaten worden. (Math.24:40)
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Het getal 3
Treffend is dat de komeet Arend-Roland ontdekt is in het sterrenbeeld de Driehoek om
vervolgens een baan te doorlopen door het sterrenbeeld Vissen om dan weer terug te keren
in het zelfde sterrenbeeld de Driehoek en dan daarna Perseus te doortrekken waar hij als het ware de lijn trekt van een driehoek als de latere kometen door dit
gebied trekken.
Het getal 3 wordt direct in verband gelegd met de Goddelijke Drie eenheid.
De ark had 3 verdiepingen.
Jona was 3 dagen in de vis. Nineve was 3 dagen reizen.
Elia strekte zich 3 maal over de jongen uit, en hij werd weer leven. (1 Kon.17:21)
Bij Abraham kwamen 3 mannen. Ze aten van zijn tafel.
Het is net of God in hoogst eigen persoon tot hem kwam.

Het getal 4
De passages in het sterrenbeeld Perseus gebeurde in de 4 maand
van het jaar.
Lazerus was 4 dagen in het graf toen Jezus hem opwekte. (Joh.11:17)
Een huis (Job 1:19), een altaar (Ex.27:2), het tempelplein was 4-zijdig.
Het land (Ez.7:2) met de vier hoeken, de vierkante stad (Ez.48:30) beelden Gods wereld
uit.
Ook kan men het in verband brengen met geografie.
Men spreekt van de 4 windstreken, of de 4 einden of hoeken
van de aarde. (Jes.11:12 en Opb.7:1, 20:8). De 4 winden, het
oosten, zuiden, westen, noorden.
Het sluit de gehele aarde in.
In de apocalyptische zin zien we de stormen uit 4 windrichtingen de zee (volkeren) in
beroering brengen, duiken 4 monsters op.
Vanuit de 4 hoeken der aarde dringen terreur en vernietiging op. (Dan.7)
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Catastrofes
De profeten voorspellen in de toekomst grote rampen die de
aarde zullen treffen.
Ook de Here Jezus spreekt over deze dingen in zijn laatste rede.
Een treffend woord wat Jezus sprak in Math.24:37 is het volgende:
“Want zoals het was in de dagen van Noach zo zal de
komst van de Zoon des mensen zijn”.
De prachtige wereld die voor de zondvloed was, is door een
geweldige ramp totaal verwoest. De aardoppervlakte is toen
totaal van aanzien veranderd. De huidige toestand is maar een
restant van vergane glorie.
Een zelfde soort ramp staat ons weer te wachten.
Dit verwachten wij na dat de gemeente is weggenomen.
De grote catastrofe in Noach’s tijd is vermoedelijk ontstaan
doordat er een massa vanuit de ruimte de aarde passeerde waardoor de aarde scheurde en
in beweging werd gebracht. Zowel de as wenteling als de stand ten opzichte van de zon is
veranderd. Toen zijn de seizoenen ontstaan.
Niet alleen de aarde werd beroerd door deze massa, ook het
zonnestelsel waren de gevolgen merkbaar.
Vermoedelijk is er een planeet gebarsten. De brokstukken hebben al de inslagkraters
veroorzaakt die we op alle planeten en
hun manen kunnen zien. Zelfs met het blote oog kunnen we de
fossielen van het oordeel op de maan zien. De grote donkere
vlekken zijn allemaal inslag gebieden.
De aangekondigde rampen zullen vermoedelijk een herhaling
zijn als de zondvloed catastrofe, met dit verschil, dat er geen
vloed van water er aan te pas komt.
Ook Jezus sprak in Math.24:29 dat de sterren van de hemel
zullen vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
De volgende teksten spreken over de toekomende catastrofes:
Jesaja
2: 10-22
13: 9-13
24: 1-23
Ezechiël
32: 7-10
38: 19-23
Joël
2: 30-32
3: 14-15
Matheus
24: 29-30
Marcus
13:24-25
Lucas
21:25-27
Handelingen
2: 19-21
Openbaring
6: 12-17
8: 8-12
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ONHEILSBODE?
Door de eeuwen heen zijn kometen bodes geweest van het onheil. Ze voorspellen droogte, aardbevingen, epidemieNn en zelfs
vernietiging van steden. De vroegere steden bestonden uit vele
houten gebouwen en huizen. Een brand kon een complete stad
in as leggen.
Vandaag de dag heerst er nog onder vele volken de mythe dat
een komeet een voorbode is van onheil.
Dit ingeworteld geloof is hardnekkig blijven bestaan, zelfs nadat Halley in 1682 voor het
eerst wetenschappelijk kon bewijzen dat een komeet een deel van ons zonnestelsel was.
Zelfs het Nederlandse volk zou vandaag de dag door valse voorlichting omtrent een komeet, hem zien als een ongeluksbrenger.
Dat het Nederlandse volk zeer bijgelovig is, bewijst het veelvuldig raadplegen van de
dagelijkse horoscopen.
In dit opzicht heb ik bewijs genoeg door ondervindingen i.v.m.
het werk op de volkssterrenwacht.

Komeet Hale-Bopp
een onheils bode?
De ster van Bethlehem was niet alleen een bode van geboorte.
Ook proclameerde hij de boodschap van verlossing.
Door de komst van Jezus was ook onze verlossing nabij die
zijn totale vervulling zou hebben door Zijn kruisdood,
begrafenis en opstanding.
Maar er kwam ook een ander aspect om de hoek kijken.
Jezus was ook de bijl die ligt aan de wortel van de boom.
Iedere vrucht die geen goede vrucht voortbrengt, wordt
uitgehouwen. (math.3:10) Ook het oordeel nam Hij mee,
voor al diegenen die niet in Hem zouden geloven.
Deze komeet proclameert ook onheil.
Als de gemeente is weggenomen van de aarde, zullen allen
achterblijven die niet in de Heer geloofden.
Deze mensen zullen al de rampen die voorspeld zijn over hen heen krijgen.
Catastrofes die, wanneer het in alle hevigheid losgebarsten
zal zijn de mensen in de holen en de rotsen van de bergen zullen
drijven. Dit zal niet door politiek geweld of iets dergelijks
gebeuren, maar veroorzaakt worden door machten vanuit
de ruimte. Openbaring 6:14-17 is daar zeer duidelijk in.

Catastrofes zijn in aantocht.
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Komeet Shoemaker Levy
In juli van het jaar 1994 konden we een uniek astronomisch
fenomeen bewonderen.
Een komeet passeerde de reuzen planeet Jupiter van zo dicht bij
dat deze door de grote aantrekkingskracht in 21 stukken uiteen
viel Dat was op 7-7-1992. ( 21 = 3 x7.)
De baan van de komeet werd omgebogen en 2 jaar later zouden
in de periode tussen 17 en 22 juli alle 21 delen van de komeet op
Jupiter botsen.
Elke amateur astronoom die in het bezit waren van kijkers konden de gevolgen
waarnemen van deze gigantische catastrofe die Jupiter trof.
Dagen na de botsing waren er nog vlekken in de
atmosfeer van de planeet te zien.
Een voorproefje wat ook de aarde staat te wachten?
(Openbaring 8:8)

De maan in bloed
Op 4-4-1996 was het unieke verschijnsel te bewonderen dat
‘s morgens noch in de nacht van 1.27 tot 2.53 uur de maan in de schaduw van de aarde
verdween.
Aan de zuidelijk hemel stond de maan in de totale verduistering, bloedrood gekleurd.
Aan de noordelijke kant stond de komeet Hyakutake te pronken.
De staart fier omhoog gericht, richting maan.
De meer dan 50 mensen die in de sterrenwacht van Burgum
waren, waren diep onder de indruk. Het weer was perfect. De lucht bijzonder
transparant. Miljoenen mensen konden van dit
hemel gebeuren genieten. Wereldwijd. De datum verteld het reeds, dubbel 4.
Toen de mensen waren vertrokken, zei ik tegen mijn vrouw:
Dit zijn hemel bodes. Ze vertellen dat het spoedig zal gebeuren dat de profetieën in
vervulling zullen gaan. Dat de zon verduisterd zal worden en de maan de kleur zal krijgen
als dat van bloed, zoals we deze nacht het hebben gezien.
In een computer simulatie, die uitgevoerd is in Amerika, is
berekend dat een inslag van een komeet een nucleaire winter
op aarde tengevolge zal hebben en de landbouw op onze
planeet wegvagen. De ramp zou een miljard mensen kunnen kosten.
Hale-Bopp, die een doorsnede heeft van 40 km zou een kracht hebben van 30.000
megaton. Dat is 10 maal zoveel als alle kernwapens die stonden opgesteld in de wereld op het hoogste punt van de koude oorlog.
Bij zo’n gigantische inslag zal stof en waterdamp de zon totaal
verduisteren en de maan zou haar heldere schijnsel verruilen
tegen een diep rode kleur.
Volgens Openbaring 8:11-12 zal iets dergelijks gebeuren.
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De trektocht van komeet Arend - Roland
Het bijzondere van de trektocht van de komeet Arend-Roland
is dat hij twee maal het zelfde sterrenbeeld is doorlopen.
In het sterrenbeeld Driehoek is hij ontdekt, met een zwier gaat
hij door het sterrenbeeld Vissen om dan terug te keren naar de
Driehoek, om die vervolgens te doorkruisen om dan direkt daar
na de lijn te trekken in Perseus welke door de 2 andere kometen
met hun trektocht door dit sterrenbeeld een complete Driehoek
zullen maken.
Een driehoek heeft, zoals zijn naam reeds zegt, 3 hoeken.
Arend-Roland kruiste 2 x de Driehoek. 2 x 3 hoeken zijn 6.
Het getal van een mens.
Tussen deze 2 passages is hij door de Vissen gegaan.
De vissen is het beeld van Christus en het beeld van zijn
gemeente, dat wil zeggen, alle wedergeboren Christenen op
aarde. Denk aan de 153 vissen (Joh. 21:11).
Het beeld van de vis is ontstaan in de tijd van de grote christenvervolging door de Romeinse heersers. Het werd gebruikt als
een soort code (pictogram) om elkaar een signaal te geven wie
men was, zonder dat er woorden er aan te pas kwamen.
De visvoorstelling komen sinds de catacomben tijd in de
iconografie vaak voor. Het visbeeld is ontstaan uit de begin
letters van het Griekse woord Ichtus.
Dat het sterrenbeeld een betekenis heeft zonder dat er astrologie
aan te pas komt mag het volgende duidelijk maken.
Ongeveer 1500 voor Christus tot aan zijn geboorte doorliep de
zon het sterrenbeeld de Ram. Het is het tijdperk van de dieren
offers, door God zelf ingesteld.
Daarna trok de zon de volgende 2000 jaar door het sterrenbeeld
de Vissen. Het is het tijdperk van de Christenen.
Vervolgens gaat de zon door het sterrenbeeld de Waterman.
En water betekent in de bijbel de volkerenzee. Het tijdperk
van de mensheid is in aantocht. Een tijdperk waar de mens zich
zal openbaren als een tegenstander van God. Ze zullen de
antichrist volgen en God lasteren. Het is een tijdperk waar de
oordelen over de volkeren voltrokken zal worden.
Maar het zal ook een tijdperk zijn waar de mensheid 1000 jaar
in vrede zal leven onder de directe heerschappij van Christus.
Alle volkeren zullen Hem dienen. Het zal een tijd zijn waar de
zwaarden omgesmeed zijn tot ploegscharen en de speren tot
snoeimessen (Jes.2:5)
Deze sterrenbeelden zijn een sprake Gods.

Het is de hemelse

Wereldklok
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De komeet trekt een spoor door het sterrenbeeld Perseus.
Pas 39 jaar later wordt het volgende spoor getrokken welke
maar 1 hoek (snijlijn) maakt.
Exact 40 jaar later wordt door 1 komeet een spoor getrokken
welke de vorige 2 sporen snijdt. Hierdoor ontstaan 3 hoeken
en een bijna gelijkbenig driehoek.
Er zijn nu 3 driehoeken met totaal 3 x 3 = 9 hoeken.
Een kind wordt 9 maanden in de moederschoot gedragen.
Dan volgt er een geboorte.
Een nieuw leven.

De ster van Bethlehem
Er is veel studie gemaakt over het fenomeen de ster van
Bethlehem, welke de geboorte van Jezus aankondigde.
Men zoekt de oorsprong van het hemel gebeuren bij de
planeet samenstanden.
In de periode van 7 tot 1 jaar voor Christus zijn inderdaad
zeer opvallende planeet conjuncties geweest. Onder ander
de conjuncties van Jupiter - Saturnus - Venus en de drievoudige
conjunctie Jupiter - Saturnus.
Ook denkt men aan een nova, dat is een ster die ontploft en dan
een miljoen keer helderder wordt dan zijn oorspronkelijke
helderheid.
Wat meer aanspreekt is een komeet. Deze heeft vanuit een
heldere kern een lichtende staart. Men herkent hierin een vinger
die ook de plaats van Jezus geboorte aanwees. (Math. 2:9).
Persoonlijk geloof ik aan een ander fenomeen, omdat niet een
van de genoemde gevallen de wijzen het huis konden aanwijzen.
De ster gaf vreugde. De wijzen verheugden zich met grote
vreugde toen zij de ster zagen. (Math.2:10) Hij moet zeer
opmerkelijk zijn geweest.
Deze ster verschijning is een boodschapper geweest aan de
heel de wereld. Iedereen kon deelgenoot zijn van zijn aanblik.
Opvallend is dat alleen deze 3 wijzen gevolg gaven aan deze
boodschap en dat de rest van de wereld inclusief de Astrologen
geen interesse toonden. Ze sloegen geen acht op dit fenomeen.
Zal dit zich herhalen als Jezus weer komt?
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Bazuinen Gods?
Kometen vertonen grillige uiterlijkheden. Per jaar verschijnen
er ongeveer 10 tot 30 stuks. Meestal zijn ze zichtbaar in telescopen of alleen gevonden op fotografische platen. Zo nu en dan
verschijnt er een voor het blote oog.
Door de eeuwen heen heeft de mensdom zich vergaapt aan de
prachtige vormen welke sommige zich vertoonden.
In vele kan men een vorm ontdekken van een trompet, een bazuin.
Deze bazuinen zijn wereldwijd te zien. Soms weken of maandenlang trekken zij hun baan langs het firmament.
Elke dag staan zij op een andere plaats om hun boodschap
te laten klinken.
Een directe vraag is: Is de komeet Hale-Bopp een bazuin?
Een signaal van God?

Een bazuin
Er wordt een komeet ontdekt in het sterrenbeeld Driehoek.
Hij wandelt van de Driehoek naar het sterrenbeeld Vissen.
Maakt een ombuiging om de Vissen. Hij omarmt als het ware
dit beeld, om dan terug te keren weer naar het sterrenbeeld
Driehoek. (getal 3)
Vandaar trekt hij in april naar het sterrenbeeld Perseus om dan
vrij snel uit het oog te verdwijnen. In Perseus ontwikkelt zich
een grote scherpe anti-staart, gelijkend als een vinger die
vooruit steekt.
Toevallig in Perseus? De hele wereld heeft hem gezien en bewonderd.
40 jaar later doorloopt op deze plek de helderste komeet sinds
eeuwen met een grote kern van 40 km.
Een half jaar later na de ontdekking van Hale-Bopp in het
sterrenbeeld Schutter, naast een bolhoop, wordt plotseling
nog een komeet ontdekt die een grote helderheid zou bereiken.
Deze wordt ontdekt in het sterrenbeeld Weegschaal.
Supersnel wordt hij helder en is met het blote oog te zien.
Ook hij doorloopt in april Perseus om dan uit het oog te
verdwijnen. Hij is een voorloper van de grote Komeet die
veel eerder dan hij voorspelt is en helderder zal worden.
De paden welke deze 2 kometen in het sterrenbeeld Perseus
doorlopen is bijna vanuit het zuiden naar het noorden.
In het bovenste gedeelte van Perseus kruisten ze zich elkaar.
Dan komt de schitterende heldere komeet Hale-Bopp.
Hij kruist de beide kometen banen overdwars, van het oosten
naar het westen. In deze periode is hij op zijn mooist.
Waneer hij een van de banen snijd van zijn voorloper is dat
precies een jaar later. Er zit geen dag verschil tussen.
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Dit is historisch. Het is nog nooit eerder gebeurd.
En ieder is getuige van dit fenomeen. Het is wereldwijd.
Als men de banen bekijkt in Perseus waar de 3 kometen
elkaar hebben gekruist, dan komt daar een keurige driehoek
te voorschijn, zo mooi en nauwkeurig dat het een wonder
mag heten.
De ene kruising is 40 jaar geleden. De andere 1 jaar.
De eerste gaf een vingerwijzing van wat komen gaat. Over
40 jaar is er iets bijzonders. Dan is er een kruising precies 1 jaar.
Die kruising gebeurd vlak naast de beroemde variabele ster
Algol. Algol betekend Demon-ster. Om de 69 uur wordt deze
ster zwakker, doordat een andere zwakkere ster hem bedekt.
Wij zien minder licht van deze Demon-ster. Is dit een aanwijzing dat het tijdperk van de antichrist in aantocht is?
Al dit gebeuren geschied in het 4 maand van het jaar, de maand
april. Het is een boodschap aan de gehele wereld.
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Psalm 19
De hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
de dag doet sprake toekomen aan de dag,
en de nacht predikt kennis aan de nacht.
Het is geen sprake en het zijn geen woorden,
hun stem wordt niet vernomen:
toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde
en hun taal tot aan het einde der wereld.
Gaat er een sprake uit van deze hemelse kometen?
Arend-Roland, de eerste komeet geeft het beeld weer van
de 1e komst van Christus. Vanuit de Driehoek (getal 3)
beeld van de hemel, gaat hij met een lus door de vissen.
Op aarde formeert hij zijn lichaam (gemeente), en gaat
dan terug naar de Driehoek. De Heer gaat naar de hemel
totdat het getal vol is, dat zijn lichaam compleet is.
De baan van deze komeet is ook naar de hemel gericht.
De 2e komeet Hyakutake, 39 jaar later, is het beeld van
de opname van zijn lichaam. Ook zijn baan is naar de
hemel gericht.
De 3e komeet Hale-Bopp is de terugkeer van de Heer
op aarde, met zijn lichaam, op de Olijfberg.
De baan van deze komeet is naar de aarde gericht.
Hij kruist de beide andere banen. Er vindt een verbinding
plaats tussen hemel en aarde.
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Het geheim.
Jezus zei tegen Nicodemus dat alleen diegenen die wederom geboren worden die kunnen het
Koninkrijk van God zien. Alleen die geboren worden uit water (woord) en Geest, die kunnen
het Koninkrijk van God binnengaan.
In Joh.6: 39-40 zegt Jezus: “En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat ik van alles
wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongste dagen.
Want dit is de wil mijns Vader, dat een ieder, die de ZOON AANSCHOUWT en in Hem
gelooft, eeuwig leve hebben, en Ik zal hem opwekken te jongste dage.
Nadat Jezus gestorven is aan het kruis, opgestaan uit de dood en ten hemel is gevaren, stort
Hij Zijn Geest uit in de mensen die in Hem geloven.
In de brief aan de Efeziërs ontsluiert Paulus het geheimenis, dat ten tijde van vroegere
geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoal het nu door de Geest
geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: dit geheimenis dat de heidenen
mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus.
Ieder die in het geloof Jezus aanneemt wordt een deel van Zijn lichaam, wordt een lid van
Zijn gemeente. Allen die Jezus aangenomen hebben, hebben inwoning gekregen van Zijn
Geest.
God woont in de mensen.
Al deze gelovigen vormen zijn lichaam waarvan Jezus het hoofd is.
Door de zonde zijn wij, mensen, dood voor God, maar in Jezus Christus zijn wij door Zijn
lijden en sterven en opstanding levend geworden en heeft Hij ons een plaats gegeven in de
hemelse gewesten. Deze situatie zal niet altijd blijven bestaan. Als het getal der heidenen vol
is (Rom.11:25) zal Hij zijn lichaam op aarde voegen tot het hoofd.
Dit mysterie wordt geopenbaard door Paulus in 1 Cor. 15: 51-53, waar hij schrijft:Zie ik deel
u een geheimenis mede.
Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden , in een ondeelbaar
ogenblik,
bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
En in de eerste brief aan de Thessalonicenzen 4: 15-17 schrijft hij als volgt:
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die
achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de
Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin
Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
daarna zullen wij, levenden die achterbleven,
samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden , de Here tegemoet in de
lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
Er komt een tijd dat de doden die IN CHRISTUS gestorven zijn en de nu levenden met Jezus
in de lucht herenigt worden.,
In een fractie van een tijdspanne zal dit gebeuren. Het zal een hemelse ontmoeting zijn. En
elk wederom geboren gelovige ziet met verlangen uit naar dit moment. Hij zal zijn Heer
ontmoetten.
Verschrikkelijk zal het zijn van al de achterblijvers. Hun wacht de oordelen die over de
aarde zullen komen.
20

GEMATRIA

Gematria betekend getalswaarde. In het Hebreeuws en Latijn hebben de
letters van oudsher een getalsmatige betekenis.
A = 1, B = 2 enz. Het woord AB heeft dan de getalswaarde 1 + 2 = 3.
In de schrift vindt men veel van deze “gematria” getallen. Er zijn zelfs
boeken over dit onderwerp geschreven..
In de wereld van de wetenschap worden de sterrenbeelden in het Latijn
genoemd. Het sterrenbeeld Driehoek is in het Latijn Triangulum, de Vissen
Piscus. Perseus is een afgeleide van de Griekse mythologie.
Als men van de wetenschappelijke benamingen de letters telt, komen er de
volgende getallen uit:
Triangulum = 10 letters
Piscus
= 6 letters
Perseus
= 7 letters
In de schrift hebben de getallen 10, 6 en 7 een duidelijke betekenis gekregen.
In Math. 20: 1-16 vertelt Jezus de gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard. Als het
dagloon uitbetaald word is dat een denari.
Een denari bevat 10 asses. Het wordt wel in verband gebracht met het hemels loon. Het getal
10 wordt hiermee wel verbonden met het eeuwig leven.
Het getal 6 spreekt over het getal van de mens. De mens is op de 6e scheppingsdag geschapen.
Bekend is de tekst in Openbaring 13:18 waar het getal 666 genoemd wordt als het getal van
het beest, als het getal van een mens.
Het getal 6 is het voorlaatste, het bijna volmaakte. Het is nog niet het 7e.
Want op de 7e dag was de schepping voltooid.
Zo heeft het getal 7 de betekenis van de volheid en totaliteit.
Voordat Paulus de 7 brieven gedicteerd kreeg die hij naar de 7 gemeenten
in Klein-Azië moest sturen, werd aan hem geopenbaard wie de opdrachtgever is van dit
schrijven. In Opnb.1:4 staat: Genade zij u en vrede
van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor
Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, den getrouwen getuige, der eerstgeboren der doden en
den overste van de koningen der aarde.
De 7 brieven aan de gemeenten in Klein-Azië mogen we ons voorstellen als
gaat het om het totaal van alle gemeenten van heel de aarde.
Het totale werk van God wat Hij volbrengt door zondige mensen heen. De gemeente die Hij
uitverkoren heeft als zijn lichaam (Ef.1:23) waarvan Hij zelf het hoofd is.
Het getal duidt ook op een tijdperk. De schepping bestaat uit 6 + 1 dag.
De 7 brieven aan de gemeente is ook een periode. Het zijn profetische
brieven. Heel de periode van de gemeente wordt hier voorgesteld.
Eens zal er een einde komen aan deze toestand.
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Als men de getallen op volgorde zet naar de gebeurtenissen welke de
1e komeet zijn spoor aan de hemel trok, ziet men het volgende:
Vanuit Triangulum (10 letters) gaat de komeet naar Piscus (6 letters)
om weer terug te keren naar Triangulum (10 letters) om daarna naar
Perseus (7 letters) te gaan.
Wordt hier niet precies beschreven wat is geschied en spoedig gebeuren zal?
1e
De Heer die vanuit de hemel (10) zelf naar de aarde is gekomen om zijn
verlossende werk te volbrengen om mensen (6) te redden en zo Zijn gemeente te formeren,
gaat terug naar de hemelse gewesten (10) en wacht
tot de tijd voleindigd is, dat zijn gemeente de volheid (7) heeft bereikt.
2e
Op het geklank van een bazuin gaat de Heer vanuit de hemel (10) naar
de aarde om alle gelovigen (6) tot zich te nemen om die te brengen in het
Vaderhuis (10). De tijd is zijn volheid ingetreden. (7)

22

Het gebeurt nu
Aan de hemelverschijnselen die wij zien gebeuren, komen geen
aan te pas. Is deze samenloop een toeval?
Of is dit een gebeuren rechtstreeks van de Heer zelf?
In welke periode leven wij anno domino 1997?
In nog geen 3 jaar gaan wij over de grens van het
jaar 2000 (2x1000).
Wij weten dat de wereld zich klaar maakt voor de nieuwe
wereld orde.
De politieke contouren zijn reeds zichtbaar van de grote
strijd tegen Israël, en dit volk komt in de benauwdheid.
De huidige toestand is wetsverachting, liefdesverkilling enz.
Het getal 666 is reeds in werking. Wij worden klaar gemaakt
om het nummer op onze handen of voorhoofden te laten
schrijven opdat wij kunnen kopen of verkopen.
Wij zien in vervulling gaan wat de profeten ons hebben
verteld voor dat de Heer komt.
Als gelovigen beleven we spannende tijden. Dagelijks kunnen
we de krant lezen in de belofte van de Schriften.
De vervulling nadert van Jezus komst.
Zorgt dat de dief u niet overvalt. Wees waakzaam (Math.24:13).
De 5 wijze en 5 dwaze maagden werden wakker op het
geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet.
Ze kregen een signaal vooraf.

mensen handen

Bij Jezus geboorte werd wereldwijd een signaal gezien.
Zal dat bij zijn tweede komst ook zo zijn? En als dat zo is,
hoe zal dat signaal zijn? Een geklank van een bazuin.
Worden we nu wakker geschud door de voortekenen die we
krijgen?
Voordat dit geslacht voorbijgegaan is zal het gebeuren.
s dit hemels bazuingeschal niet een signaal dat ons
hoop geeft?
Wij als christenen staan vlak voor de vervolging.
Alle zekerheden worden ons ontnomen wat wij door de jaren
hebben opgebouwd. Gods wetten en moraal worden met voeten
getreden.
Geweld neemt hand over hand toe.
Ons Christen zijn komt in gevaar.
Maar door dit hemels teken mogen wij weten, God is bij ons.
Hij weet van al deze moeilijkheden en vertelt nu dat Hij
spoedig zal komen.
Wij, als Christenen om in zijn heerlijkheid te treden.
De achterblijvers, om het oordeel te ondergaan.
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In Matheus 25:1-13 staat de gelijkenis van de
5 wijze en 5 dwaze maagden.
Alle 10 wachtten ze op de bruidegom die komen zou.
Het duurde zo lang. Ze werden zo moe en gingen
slapen.
Maar midden in de nacht klonk er geroep
De bruidegom komt
Ze werden wakker.
Toen bleek dat er 5 waren die hun lampen konden
bijvullen met olie.
Ze kregen tijd om hun lampen te vullen voordat
de bruidegom bij hun was.
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Wereldwijd was hij te zien
DE STER
die de geboorte aankondigde van

JEZUS CHRISTUS
Gods zoon.

Enkele mensen begrepen het signaal en gaven
gehoor aan de boodschap. Ze volgden de ster.
Ze gingen de HEER tegemoet.

ZE WAREN WIJS
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Het oordeel over Europa aangezegd.
Op 11 augustus 1999 vond er ook een bijzondere gebeurtenis plaats aan de hemel.
Er trad een zonsverduistering op die een zeer merkwaardig baan doorliep.
Europa werd als het ware doorklieft in 2 helften.
De totale zonsverduistering was niet alleen de laatste van deze eeuw, maar ook die
waarvan de eclipsbaan een gebied bestrijkt met meer aardbewoners dan ooit tevoren.
Nog nooit hebben zoveel mensen midden op de dag een verduistering van de zon kunnen
waarnemen als deze keer.
Het merkwaardige is ook het verloop van de verduisterde baan.
De gebeurtenis vond plaats toen de zon al hoog aan de hemel stond.
De totale tijd van de eclips van die dag duurde 3 uur en 7 minuten. (het getal 3 en 7
betekend God in al zijn volheid.)
In deze tijd legt de maanschaduw een afstand af van 14000 km.
Engeland is het eerste land waar de verduistering te zien is. Daarna trekt de schaduw
zijn baan over Frankrijk, waarbij ook België en Luxemburg worden geraakt.
In Frankrijk wordt het hele gebied waar in de vorige eeuw de grote oorlog ( 1e wereld
oorlog) zich afspeelde verduisterd.
Ook ging de verduisterde baan over de historische stad Reims. De stad die in de 3e eeuw
reeds een bisschop had. Reeds vanaf 496 na Chr. werden hier de koningen van
Frankrijk gekroond en gedoopt. Hier tekende ook de Duitsers hun capitulatie op 7 mei
1945.
Vervolgens trok de verduistering over Duitsland. Stuttgart – Augburg (waar in 1555 de
godsdienstvrede werd gesloten) Munchen – Dachau (had een concentratiekamp in de 2e
wereldoorlog) . Dan kwam Oostenrijk aan de beurt. Salzburg – Linz – Graz en zo
verder over Hongarije over het Balaton meer naar Roemenië waar de hoofdstad
Boekarest precies op de hartlijn van de maanschaduw ligt.
Dan verlaat de schaduw Europa om verder te trekken via Turkije naar India.
Zins mensenheugenis heeft er nog nooit een eclips zoveel in de belangstelling gestaan als
deze.
Heel de media heeft zich er op geworpen. Televisie, radio, kranten, tijdschriften en
internet, alles heeft iets te melden over de dag van de zwarte zon.
Heeft deze zonsverduistering iets voor de wereld te betekenen, meer dan een
hemelverschijnsel?
Wat opvalt is dat de baan van de verduistering dwars over Europa gaat.
Zowel aan de ene kant als aan de andere kant van de verduistering wonen net zoveel
mensen. Het gebeurt op een moment als de zon overdag op zijn hoogste stand staat.
Heel Europa heeft het gezien. Want ook buiten de hartlijn van de verduistering was de
bedekking van de maan waarneembaar.
Europa is een gebied welke door de Heer bijzonder is uitgekozen om daar zijn gemeente
uit te breiden.
Paulus kreeg in Troas een droom. Hij zag in een nacht een gezicht.
Er stond een Macedonische man die hem toe riep: “Steek over naar Macedonië en help
ons”. (Handelingen 16:9).
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Voor Paulus was dat het signaal om naar Europa te gaan om daar het evangelie te
verkondigen.
Historisch gezien is Europa het continent waar het Christendom zich snel verbreid
heeft. Er is een geweldige christelijke cultuur ontstaan als nergens ter wereld.
Nergens staan er zoveel kerken als hier. Overal waar men zich in Europa bevindt ziet
men de sporen van het Christendom. Zelfs het middelpunt van de kerk heeft zich
verplaats van Jeruzalem naar Rome.
De laatste helft van deze eeuw heeft jammer genoeg de Europese bevolking hoe langer
hoe meer de rug toegekeerd van de kerk en van het Christendom.
De kerken raken leeg en vele zijn zelfs overbodig geworden en worden verkocht voor
andere doeleinden.
Op dit moment is men bezig om het oude Romeinse rijk te herstellen.
Het rijk dat van oorsprong uit het heidendom is ontstaan.
Hier zien we dat de bijbelse profetieën in vervulling gaan. De schrift verteld dat deze
dingen zullen gebeuren voordat de opname van de gemeente zal zijn. Want Europa zal
een grote rol spelen in de eindtijd. Het herstelde Romeinse rijk zal straks geregeerd
worden door de antichrist. Maar vooraf zullen de oordelen Europa niet voorbij gaan.
Er is een grote “streep” dwars door Europa getrokken. Deze lijn waar de zon
verduisterd werd is een teken van oordeel. Europa zal geoordeeld worden om dat de
kerken in deze tijd hoe langer hoe meer werelds zijn geworden. De schrift noemt dit
hoereren.(Opb.17). Europa is van God afgeweken en wordt nu klaar gemaakt als het
rijk waar straks de antichrist zal regeren.
De volgorde van al deze gebeurtenissen is opmerkelijk.
1e. De kometen vertellen de komst van Jezus voor zijn gemeente.
2e Daarna de oordelen.
Deze volgorde is ook geprofeteerd in de schriften van de Bijbel.

Jezus komt spoedig
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Een bijzonder hemelverschijnsel
In de nacht van 23 oktober 2007 onderging de komeet 17P/Holmes een spectaculaire
uitbarsting. Binnen enkele uren nam zijn helderheid toe van magnitude17.1 tot
magnitude 2.5 – een factor 700.000 in het sterrenbeeld Perseus.
Komeet Holmes is een periodieke komeet d.w.z. dat hij met regelmaat zich laat zien. Hij
draait in een baan om de zon tussen Mars en Jupiter op een gemiddelde afstand van 300
miljoen km van de zon. De periode van zijn omloop bedraagt 6.9 jaar. Hij werd ontdekt
door een Britse amateur Edwin Holmes waarnaar de komeet is genoemd.
Het is geen toeval dat de toename van de helderheid gebeurde in het sterrenbeeld
Perseus. Daar zijn immers eerder passages geweest van kometen welke bijzondere
banen hebben beschreven in dit gebied aan de hemel. De 3 kometen die eerder
beschreven zijn vormde met hun banen een driehoek in dit sterrenbeeld. De laatste grote
komeet voor de overgang van het millennium Hale Bopp passeerde op 10 april 1997
precies om 7.00 uur een punt waar precies een jaar gelden de komeet Hyakutake zijn
baan trok.
Uitgerekend 10 jaar en 6 maanden en 13 dagen gebeurde het dat een komeet plotseling
700.000 maal helderder werd.
Deze gebeurtenis heeft een betekenis wat te maken heeft met de komst van Jezus.
1e het is 10 jaar later. Het getal 10 heeft de betekenis van de wet. De gehele wet werd
samengevat in 10 wetten. (Exodus 20: 1-20). De wet betekend ook het oordeel. Diegene
die zich niet hield aan de wet werd veroordeeld. Er is geen mens die deze wet kan
volbrengen, dat betekend dat een ieder veroordeeld is. Alleen Gods zoon Jezus Christus
was bij machte deze wet te volbrengen.
2e 6 maanden. Het getal 6 is het getal van de mens in zijn onvolkomenheid. De mens
leeft in zonde en is veroordeeld tot de dood.
3e 13 dagen. Dit is het getal van onze Here Jezus. Wat voor de wereld een ongeluks getal
genoemd wordt is het voor een Christen een heerlijk getal. Dit getal bestaat uit een
som van 6 en 7. Jezus was een mens, het getal 6, maar hij was volkomen, het getal 7. Het
getal 13 bestaat uit het 1, dat heeft de betekenis van de ENIGE (Zach.14:9) en 3 dat duid
op de drie eenheid van God. Telt man deze beide getallen op dan is de uitkomst 4 en dit
getal betekent de gehele schepping. Hij is de Schepper.
_________________________________________
Apollo 13.
In het begin van het tijdperk van de ruimtevaartwedloop tussen Amerika en Rusland
had Rusland een voorsprong. Spoedig haalde de Amerikanen de Russen in wat betreft
de ruimtevaart technologie en was dit land die als eerste de astronauten voet op de maan
lieten zetten. Rusland was een atheïstisch-communistisch land. God werd uit het land
verbannen. Ruimtevaart werd bedreven zonder dat men met God rekening hield.
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De Amerikanen gaven God de eer. Heel de wereld was getuige dat als de astronauten
behouden op de aarde landen, op het dek van schip dat hun vanuit zee oppikten, God
werd gedankt voor hun behouden aankomst.
Bij de Apollo 13 missie naar de maan ging het mis. Op het juiste moment plofte een
zuurstoftank.
De bemanning sprak de historische woorden “Houston we have a problem”. Daar dit
voor de maanlanding gebeurde konden de “schipbreukelingen” de maansloep
gebruiken om te overleven. Ze overleefden dit ongeval en kwamen behouden op aarde.
Dankzij dit gebeuren werd er zoveel verbeterd in de ruimtevaart technologie dat vanaf
die tijd de Amerikanen veilig ruimtevaart kon bedrijven. God gaf op deze manier de
Amerikanen een bijzonder zegen op dit gebied en liet zien hoe belangrijk het getal 13 in
zijn ogen was.
Het getal 13 betekend “Redder”.
_____________________

Het bijzondere van de baan van deze komeet is dat hij in 3 maanden tijd een halve cirkel
beschrijft in het sterrenbeeld Perseus waar de 3 vorige kometen een driehoek
beschreven. De helderheid was zo groot dat hij met het blote oog duidelijk zichtbaar
was. De driehoek heeft de betekenis van hemel. De plek waar God vertoeft.
De baan van de komeet passeert Mirfak de hoofdster van Perseus om daarna met een
boog over de ster Algol te gaan. Algol is een veranderlijke ster. Zijn helderheid
fluctueert periodiek. Zijn naam betekend duivelsster.
Na de plotselinge toename van de helderheid begon de komeet een vorm te krijgen die
op een vis leek. Dit model was met een normale verrekijker duidelijk waar te nemen.
Wereldwijd werd er over gesproken over deze bijzonder vorm.
Welke betekenis kan men aan dit fenomeen geven?
Hier laat de Heer een signaal zien dat hij spoedig komt.
De verschijning zal plotseling zijn zoals de plotselinge toename van de helderheid van de
komeet gebeurde.
Hij komt om zijn gemeente te halen en die te brengen naar de hemel. Tevens brengt hij
het oordeel mee voor de mensen die achterblijven. Dat de baan van de komeet over de
ster Algol trekt betekend dat ook dat de tijd aangebroken is dat de duivel geoordeeld zal
worden.
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Een vis gelijk.
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Voor diegenen die het willen narekenen zijn de efemeriden en de
sterrenkaarten van de 3 kometen bijgevoegd.
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