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Astrologie is de ervaringswetenschap van de dialectiek, ofwel van de materiële 
en psychische wereld (de ‘lagere’ zielewereld van de mens in deze incarnatie). 
Astrosofie is de ‘wetenschap’ van de Geestopenbaringen in de wereld door de 
hoogste, de 1e hiërarchie engelen (Serafijnen, Cherubijnen en Tronen). Zij 
inspireren en bepalen de astrologie, en werken o.a. uit naar onze ‘hogere’ ziel 
(geestziel) die nog voor de mens onbewust is (evenals van al zijn vorige 
incarnaties). De mens beschikt naast een lichaam en een ik-persoonlijkheid 
(met haar 3 ‘lagere’ zielevoertuigen denken, voelen en handelen (hoofd-hart-
bekken), over een ‘hoger’ zielebewustzijn  die zich ‘beweegt’ tussen ik en geest. 
De psychologie richt zich feitelijk naar de lagere ziel omdat de hogere ziel geen 
psychologisch wezen is. De hogere ziel is onvergankelijk en verweeft met de 
lotsengel het karma van de mens, dat zich dan uit in een geboortehoroscoop. 
 
Eerst kijken wij naar de astrosofische werking van de planeten in de tijd. 
Na de val uit het Paradijs, in de tijd van Lemurië, beïnvloedden op aarde 
aanvankelijk het sterkst de Maan, Mars en Saturnus. De Maan zorgde voor de 
min of meer kinderlijke hersenontwikkeling en de eenvoudige liefde-
groepsgeest. Mars dwong die mens tot voortplanting en een enorme 
krachtsinspanning en strijd om brood op de plank te hebben, en Saturnus 
zorgde voor zware aarde-omstandigheden om te kunnen overleven.  
Vanaf de (zonde)val geldt de ‘Paradijsvloek’: vermoeidheid, ziekte en dood. 
 
Na verloop van zeer een lange voorbereidingstijd*, werd vanaf 600 voor 
Christus de gemiddelde mens rijp voor een nieuwe verdere ontwikkeling: het 
denken en het voelen/de liefde moesten op een hoger niveau gebracht worden.  
Het kinderlijk denken moest rationeel worden, en de eenvoudige liefde (voor 
gezin, stam en volk) moest tevens verhoogd worden. Kortom, de mens moest 
gaan oefenen om een redelijk-zedelijk wezen worden, die zich tevens met 
schone, mooie kunst gaat bezighouden (want dit ‘verhoogt’ de zielekwaliteit). 
Hiervoor bemoeiden zich de heren van Mercurius en van Venus met de 
ontwikkeling van de mensheid. Groten van geest namen op aarde de taak op 
zich om deze weg voor ieder vrij te maken, zoals Boeddha en Plato voor de hart 
ontwikkeling, en Aristoteles en Pythagoras voor de hoofd ontwikkeling. Zo’n 
500 jaar later worden het hoofd en het hart (de zielestromingen Kaïn-Abel / 
Zon-Maan) door Christus ‘samengevoegd’ en worden als Kracht werkzaam in 
een nieuwe hart-hoofd eenheid (o.a. uitwerkend als het ge-weten).                                                                        
(*In Atlantis werd dit reeds door de priesters voorbereid). 



Nu gaat Jupiter zijn intrede doen (ook vanwege het aanvangende Vissen 
tijdperk) en verhoogt de liefde (van Venus) tot opdracht van altruïsme, ofwel 
liefde op mensenmaat voor je naaste (dus niet alleen voor je eigen gezin en 
volk, maar onpersoonlijk, dit is zonder aanziens des persoons, voor iedereen). 
 
En na de ontdekking van de mysterieplaneten: Neptunus in begin 1600 (door 
Galilei, echter pas jaren later erkend), van Uranus in 1781, en van Pluto in 1930, 
ontstaan er voor de gemiddelde en voorlopende mensheid weer nieuwe 
opdrachten. 
 
Astrologisch verhoogt Mercurius zich in Uranus, en Venus zich in Neptunus. 
Echter astrosofisch is dit andersom! Dit komt omdat bij spirituele hart-hoofd 
ontwikkeling (dus met verhoogde liefdekracht en denkkracht), het hart zich 
astraal ‘vergroot’ tot aan het hoofd, zodat deze mens gaat denken met zijn hart 
(astrosofisch Uranus), en gaat voelen met zijn hoofd (astrosofisch Neptunus). 
 
De nieuwe opdracht voor de huidige – gemiddelde en voorlopende – mens.  
Zo is dus de opdracht van een mens – vooral na 1781 na Chr. – het denken en 
de liefde op een nog hoger niveau te verheffen, dus hoger dan altruïsme. Zoals 
al hiervoor werd aangeduid verhoogt Mercurius zich voor de ik-mens, dus de 
mens die geen aanstalten maakt om een geestziele/spirituele weg te gaan, i.c. 
de Christelijke inwijdingsweg – maar zich wel oefent in verhoogde ik-
kwaliteiten –, in Uranus. Zijn denken wordt versterkt met een zekere 
uranuskracht (spiritueel-broederschappelijk-wetenschappelijk). Idem Venus die 
zich astrologisch verhoogt in Neptunus (eenheid) c.q. astrosofisch in Uranus. 
(Verderop meer). De ‘gewetensvolle’ spirituele mens die het lot en opdracht 
van de mensheid begint te verstaan, de voorloper, of de ‘Watermanmens’, 
ontwikkelt zich bij uitstek op zieleniveau. Daar ligt zijn focus, en niet op de ik-
ontwikkeling sec. Bij deze mens geldt dat naast de (Jupiter-altruïstische)liefde 
op mensenmaat (o.a. de sociologische en humanitaire aspecten), en de drie 
Watermanprincipes [vrijheid van denken, een gelijke rechtspositie voor 
iedereen, en een broederschappelijke verdeling van de levensmiddelen 
(cultureel, politiek en economisch)], er een nieuw element bijgekomen is.  
 
Dit nieuwe element is het vinden van de lotsbestemming van je naaste - dit is 
die mens waar je echt wat mee hebt - alsmede het aanspreken op de persoon 
naar diens kwaliteiten, maar ook diens blinde vlekken. En omdat dit aanspreken 
alleen al een enorme impact maakt, leer je, c.q. dien je deze mens tevens te 
omhullen met de mantel van liefde, dus zonder waarde-oordeel.  
 



Om dit te kunnen is een diepe interesse en inspanning in die andere mens 
noodzakelijk, want anders kom je niet dichter bij de kern. Voor liefde op 
mensenmaat, altruïsme, zou je in vele gevallen nog kunnen volstaan met een 
geld- of  dienstenschenking. Maar voor deze nieuwe opdracht is dit te weinig, 
hiervoor is een veel intensievere inspanning vereist. 
Als voorbeeld neem ik een verjaardagscadeau. Vindt nu eens voor iemand voor 
een tientje een cadeau waarvan de jarige aangeeft dat hij dit cadeau echt leuk 
vind, dat je echt geslaagd bent met dit cadeau. Hoe moet je je niet inspannen 
om in te denken wat de jarige leuk zou vinden, en hoeveel winkels moet je niet 
bezoeken voordat je dat rake cadeau vindt? En dit is misschien nog maar 5% 
van de arbeid die onder de nieuwe opdracht van de mens, onder Waterman 
(en voor de voorloper dus naar voren gehaald) verricht moet worden. Het 
vinden van de lotsbestemming en de blinde vlekken van de mens is eigenlijk 
nog te moeilijk, maar dient wel beoefend te worden. En oefening baart kunst! 
 
Dus vooral de astroloog heeft er een taak bij! Naast het gegeven uit de 
horoscoop over welke levensterreinen het leven zich ontvouwt, dient ook 
gezocht te worden naar de lotsbestemming. Ergo, wat wilde de incarnerende 
ziel met dit leven ontwikkelen, wat moet o.a. doorlouterd worden en waarom? 
Wat moet geleerd worden c.q. vereffend worden van de vorige incarnaties? 
Door werkelijke interesse in de ander, en door volgehouden eigen zielescholing 
worden lieverlee steeds meer puzzelstukjes zichtbaar en weten zich aan te 
leggen aan andere reeds gevonden stukjes zodat er steeds beter een beeld 
zichtbaar wordt van de/je complexe medemens, en tevens van jezelf. 
 
Het gaat erom dat je de mens weer weet te verbinden met zijn eigen, zelf 
gestelde lot hier in deze incarnatie, die hij door de teug vergetelheid bij de 
geboorte –door gebrek aan innerlijke kracht – (terecht) kwijt geraakt is. 
 
Uit: Christus en het mysterie van de graal, pagina 108, R. Steiner, voordracht  
2-1-1914. Afkomstig van Johannes Kepler uit 1607: 
“Ja, er komt weer een tijd waarin de oude astrologie in een nieuwe gedaante, 
in een doorchristelijke gedaante tot nieuw leven mag komen, waarin men weer 
mag opzien naar de sterren en hun mag vragen naar hun geestelijke schrift, 
mits men het maar op de juiste wijze doet, mits men het doet, doordrongen 
van de Christusimpuls. De Christusimpuls is door de ziel van de aarde in haar 
aura opgenomen, en dus mag de mens die zich nu met zijn ziel ook in die aura 
van de aarde opgenomen voelt en die de Christusimpuls meebeleeft, ook weer 
opzien naar wat in de sterren geschreven staat”. 



Vervolgens kijken wij naar de grote tijdperken van de verschuiving van het 
lentepunt in de zodiakale beelden. Want ook dit is astrosofie. 
Wij kijken dan naar de grote opdrachten die voor een bepaalde periode van 
2160 jaar gelden (Een sterrenjaar van 25.920 jaar gedeeld door 12). * 
Hoewel omstreden, maar volgens mij juist, liep de precessie van de equinox 
volgens Albert Slosman (De astrologie van het oude Egypte) vóór de grote ramp 
van 12000 jaar geleden (val van Atlantis), voorwaarts. Na deze ramp, waarbij 
de aardas kantelde, liep de precessie zoals wij het kennen, achterwaarts. 
Volgens Albert Slosman zou dus de grote ramp, de laatste zondvloed waardoor 
Atlantis verging, ongeveer 10.000 jaar voor Christus gebeurd zijn**. Dit zou zijn 
geweest onder 23° Leeuw, toen volgens mij zon en aarde exact in oppositie 
stonden met het hart van de Melkweg. Alleen de oppositie geeft een kanteling, 
niet een conjunctie, zie ook verderop. Deze gebeurtenis was zo heftig dat onze 
aarde toen gekanteld is waardoor de zon niet meer in het westen opkwam, 
maar in het oosten (omdat de zon nu eenmaal als een magneet werkt is de 
aarde daardoor andersom gaan draaien; en tevens draaide daarom ook de 
tolbeweging van de aarde andersom!) Dit gaf als consequentie dat de precessie 
van de equinox omkeerde! De tolbeweging van de aarde vanaf Atlantis 
veroorzaakte een loop van ongeveer 2.160 jaar door ieder zodiakaal teken in de 
volgorde, vanaf de start van Atlantis onder 23° Waterman, naar Vissen, Ram, 
Stier, Tweelingen, Kreeft, tot de Grote Ramp onder 23° Leeuw.** 
Tevens eindigde de laatste grote ijstijd, die zijn koudste piek had ±23.000 jaar 
BC* (=ook start van Atlantis). Door de kanteling van de aarde [zie bijlagen: de 
Hopi-legende: de goden van de noordpool en de zuidpool werden toen 
verzocht te ruilen!; en de Egyptische hiëroglief waarbij het hemelgewelf - nu als 
een U, met de zon in het midden - tussen twee leeuwen in staat met de rug 
naar elkaar, met de ‘tekst’ dat eerst de zon in het westen opkwam en later in 
het oosten!] kwam het kruispunt van de ecliptica aarde met zodiak niet meer 
terug op 23° Leeuw, maar op 0° Leeuw ofwel 30° Kreeft! Dit is dus het feitelijke 
startpunt van ARYA. En, zoals uitgelegd, veranderde de loop nu terugwaarts 
(van 30° naar 0°) van aanvang 0° Leeuw = 30° Kreeft, naar Tweelingen, Stier, 
Ram, Vissen (onze huidige zodiakale periode, 6° Vissen, en straks Waterman). 
Normaal duurt een sterrenjaar 25.920 jaar. De eerste conjunctie was dus 
22.960 BC (start Atlantis). De oppositie was vanzelfsprekend op de helft, en 
veroorzaakte de grote ramp einde Atlantis = 10.000 BC. De volgende 
conjunctie is op 21-12-2012. En dit is net geen halve precessie! Er is een 
‘tekort’ van ongeveer 948 jaar! Dit heeft wellicht alles te maken met de 
kanteling destijds van de aarde en de verschuiving hierdoor van 23 graden op 
de equinox. Een nieuwe tijd van 2 keer bijna 13.000 jaar breekt nu aan. 
*Een dag bij God is wel duizend jaar op aarde (Petrusbrief). Het is dus onze manier van 
jaarberekening! Voorgaande ‘oude’ perioden beslaan dus eigenlijk miljoenen jaren. 



Geheel onderaan in de bijlagen is een wetenschappelijk bewijs van deze 
zondvloed en positieverandering van de aardas opgenomen, alsmede een 
onderzoek gepubliceerd in het boek de Orionprofetie van Patrick Geril, en de 
reeds genoemde teksten van de Egyptenaren en de Hopi’s. 
 
In 7227 voor Christus vangt dan de eerste na-Atlantische cultuurperiode van 
2160 jaar aan in Kreeft (+/- 8300BC-6150BC), genoemd de Oud-Indische 
periode (7227BC-5067BC), waarbij o.a. het etherlichaam van de mens verder 
ontwikkeld, c.q. hechter verbonden met de microkosmos diende te worden. 
[Alle cultuurperioden vallen voor ongeveer de helft in twee zodiakale Beelden]. 
Onder Tweelingen (+/- 6150BC-4000BC) kwam de Oud-Perzische periode 
(5067BC-2907BC) waarbij het dualisme, de tweeledig geopenbaarde God 
(Ormuzd en Ahriman) ontstond. Het astraallichaam moest nu verder 
ontwikkeld worden, c.q. hechter verbonden worden met de microkosmos. 
Onder Stier (+/- 4000BC-1827BC) ontstond de Egyptische periode (2907BC-
747BC) met de aanbidding van het Gouden Kalf, de vleespotten van Egypte met 
de begeerte naar materie, o.a. kudde koeien. Het tegenoverliggend Teken 
Schorpioen beduidde dat men de slangenwijsheid van Atlantis moest bewaken, 
en dat men de scheppingskracht, de Slang der wijsheid, niet moest laten 
vervallen in de lage seksuele scheppingskracht in de buik (de lagere 
Schorpioen, het serpent). De aandoeningsziel moet worden ontwikkeld en het 
astrale lichaam dient niet meer door de goden, maar door de mens zelf vervuld 
te worden (waardoor het egoïsme van Lucifer meer bezit neemt van de mens). 
 
De Egyptische priesters zagen, bijvoorbeeld in Dendera, helderziend op naar de 
sterren, en zagen zo de Hoogste Engelen, de 1e hiërarchie van de engelen, de 
Serafijnen, de Cherubijnen en de Tronen, die de Zodiak zijn in hun laagste 
stoffelijke openbaring. Hun zuivere dieraanzicht gaf de Dierenriem haar naam.  
Zij zijn o.a. het vaste kruis (zo is ook de sfinx: Stier, Leeuw, Scorpio, Waterman). 
Zij zijn de begrenzing van ons Universum, de dialectiek, de materiële wereld.  
Zij zijn de slang Ouroboros. Hierna ‘begint’ de statica, de geestelijke wereld. 
De priesters zagen helderziend, o.a. in de wiskundige patronen die deze drie 
hiërarchieën aanreikten, de opdracht voor wereld en mens individueel. Want 
onze micro-kosmos is net zo een sterrenhemel, maar in het klein. (Het is de 
Egyptische God Hermes die aangaf dat zo boven is als beneden, zo in het klein 
is als in het groot). In Egypte ontstond alzo de astrologie als heilige wetenschap. 

Onder Ram (1827BC-333AD) is dan de aanbidding van de ramsgod Ammon en 
in het Grieks-Romeinse tijdperk (747BC-1413AD) ontwikkelt zich het ik-
bewustzijn (de verstands- en gemoedsziel) omdat de mens geen groepsziel 
meer moet zijn, maar een autonome ik-persoonlijkheid met eigen 



keuzevrijheid. Wij zien het optreden van het Lam Gods, Jezus, de 
schaapsherder der ‘kudde’. Het tegenoverliggend Teken Weegschaal verwijst 
naar de rechtvaardigheid van ‘de dag des oordeels’ (waarover Jezus spreekt). 
 
Wij leven nu in het Vissentijdperk (333AD-2493AD) waarbij Jezus Christus ons 
de opdracht gaf om vissers der mensen te worden waardoor ook de kerken 
ontstonden (denk aan de bisschopsmijter die op een vissenkop lijkt), en wij de 
lusten des vlezes dienen te verzaken (figuurlijk en letterlijk!). Alleen vis is ons 
nog geschonken, en verder dienen wij vegetarisch te leven (De vleesdieren-
tijdperken Ram en Stier zijn nu voorbij!). Onze ‘Vissenles’ wordt dus - naast 
Neptunus, ook Jupiter als heerser van Vissen - tevens Jupiter=altruïstisch leven.   
De opdracht van het tegenoverliggend teken Maagd  (Maria) betekent dat de 
mens (onbevlekt) rein en zuiver dient te leven hetgeen het Brood des Levens is 
(de korenaar). Zo deelt Jezus brood en vissen uit en is dus vooral symbolisch 
bedoeld! Daarom ook dat er hiervan nooit tekort is; inzicht en liefde is altijd in 
overvloed uit te delen! Verdere ontwikkeling van de verstands-en gemoedsziel. 
Het Anglo-Teutoonse tijdperk (1413AD-3573AD) is ons tijdperk en begint in het 
Teken Vissen met haar opdracht. Echter vooral de voorlopers der mensen 
dienen na 1413 tevens de bewustzijnsziel te ontwikkelen en reeds te gaan 
leven uit de werking van de hiervoor gestelde, vanaf 1600 ontdekte 
mysterieplaneten, en met de overeenkomsten van het straks aanvangende 
Waterman tijdperk (2493-4653). (Zie hierelders de opdrachten van Waterman). 
Het grote incisie- of realisatiemoment voor deze ontwikkeling is 21-12-2012. 
Met de opdracht van het tegenoverliggende Teken Leeuw betekent dit dat een 
zelfopoffering in de mens geboren moet worden, de Zoon des Mensen, de 
Christus in ons, zodat de mens een Leeuw van Juda kan worden, een koning der 
schepping met de moed der overtuiging. De as Leeuw-Waterman is bij uitstek 
een tijd waarin Christus zich openbaart. Waterman ‘is Christus’, is ‘oogsttijd’. 
 
Het astronomische en het astrosofische in de strijd van Galilei versus de kerk. 
Rond 1600 had Copernicus de telescoop ontdekt en ook Galilei vergaapte zich 
hierdoor. Hij ontdekte o.a. dat de Zon het middelpunt was waar omheen de 
planeten draaiden. Echter de kerk hield vol dat de aarde het middelpunt was. 
Beiden hebben gelijk! Astronomisch/astrologisch draaien de planeten om de 
zon. Echter astrosofisch niet. Alleen de kerk had/heeft hierover geen kennis 
meer en kon dit dus niet meer verklaren en inquisiteerden dus vele 
andersdenkenden. Het astrosofisch/esoterisch feit wil namelijk dat geestelijk 
gezien de Aarde het middelpunt is, en niet de Zon.  
Als een mens slaapt, en bij zijn overlijden, treden zijn hogere, werkelijke 
voertuigen (astraal lichaam, ziel en geest) uit zijn lichaam. Alleen zijn stoffelijk 



lichaam en zijn etherlichaam blijven op aarde achter en verbinden zich met de 
hogere voertuigen met het ‘zilveren koord’ (dat dus bij het overlijden breekt). 
De uitgetreden voertuigen begeven zich vanaf de aarde (middelpunt dus), naar 
de Maansfeer, en afhankelijk van het bewustzijn, vandaar naar Mercurius, 
Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus, en voor de zeer ver gevorderden daarna 
naar de vaste sterren (de statica). De ziel doet daar zijn lessen op en keert weer 
bij het wakker worden, of weer bij een nieuwe incarnatie, in omgekeerde route 
terug naar de aarde, met meename van de nodige bouwstoffen van de 
planeten. Vandaar de uitdrukking dat de slaap de nuchterheid (wakker zijn) van 
de ziel is. Dit bedoelde de kerk! Maar ze wisten het niet meer zelf, maar uit 
overlevering. En omdat het de tijd van het rationalisme werd, de tijd van de 
zogenaamde Verlichting (wat ik veelal verduistering vind, louter ‘breinpluk’ 
zonder geactiveerde gewetenskrachten van het hart; zie hiervoor en hierna 
nader toegelicht), kreeg de – esoterisch –  onwetende geest-ontkennende-
breinwetenschap het voor het zeggen. En dit is zeer herkenbaar voor de 
astroloog, de spirituele mens die onder dit type mens vaak te lijden heeft! 
 
Dit brengt ons bij de belangrijke opdracht van de mens om zowel kennis van de 
materie te verkrijgen (via Mercurius) en kennis van de geest (via Mercurius 
naar/met Uranus en Neptunus), ook wel Pistis genoemd, Kennis des Heils. 
Of zoals Rudolf Steiner deze verbinding noemde: geestes-wetenschap. 
Kennis van de materie is te vergelijken met een vlot om de overkant mee te 
halen. Ben je eenmaal aan de overkant dan heb je het vlot niet meer nodig. 
Voor materiële, dialectische kennis geldt de uitspraak dat de som van alle 
weten is dat wij niets weten. En dit is terecht. Iedere mens dient, onder vele 
inspanningen, de kennisladder op te gaan, maar moet er dan min of meer in 
vastlopen zodat er ruimte ontstaat, men ‘leeg’ wordt, voor eerstehands kennis 
(hersenvrij denken): Uranus-Neptunus. Dit proces gaat als een golfbeweging, 
een soort vallen en opstaan van kleine stapjes die zich tezamen vergroten tot 
een grote stap. Dan pas wordt het mogelijk om tot het hoogste Weten te 
komen: ‘het weten van het Niets (=God) te weten’. (Ahriman heeft dit gezegde 
gecorrumpeerd door er van te maken dat ‘het hoogste weten niets te weten 
is’; hetgeen klinkklare onzin is, maar door de mensen zonder ‘kennis’ graag 
aangegrepen wordt om daarom maar lekker niets te doen, en zo deze 
incarnatie verslapen!). Vergeet in deze ook niet de uitspraak van de profeet 
Hosea, en door Christus herhaald, ‘dat mijn volk verloren gaat door gebrek aan 
kennis!’ Het hoogste Weten heeft ook alles te maken met de Waarheid. 
En het (volks)gezegde luidt: ‘de waarheid is eenvoudig’. 
Helaas heeft Ahriman ook (de uitleg van) dit gezegde gecorrumpeerd om de 
mens maar in de waan te laten dat alles maar eenvoudig is en er dus weinig 



inspanningen nodig zijn om de waarheid te vinden. Het gezegde dient te zijn: 
‘Het karma van de waarheid is eenvoudig’. Want pas als je het weet, is het 
eenvoudig! Daarom ook is de eerste inwijding de Mercuriusinwijding (kennis-
inzicht). Die vanzelfsprekend hand in hand moet gaan met de Venusinwijding 
om hoofd en hart gelijk op te laten gaan om een juist evenwicht te creëren.  
 
Alle juiste onderwijsmethoden, van zowel de vroegere kloosters, academies 
e.a., als de scholen van nu, bestaan dus uit een harmonisch samengaan van 
hoofd en hart, kennis/inzicht (IQ) en kunst/gevoel (EQ), Mercurius-Venus. 
De heer van de materie, Ahriman, wil alleen ‘breinpluk’ (de lagere Mercurius) 
zonder gevoel, en kunstmatige intelligentie. En omdat het zijn ‘tijd’ van 
openbaring is, verschraalt de opvoeding c.q. het onderwijs richting IQ 
‘leerfabrieken’ door gebrek aan ware kennis (of bewuste opzet) van de 
betrokken leidinggevenden. Zo schroeft de mensheid zich langzaam maar zeker 
af van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, de opdracht van onze tijd. 
Hoewel Ahriman niet tegen te houden is, zijn wij mensen genoeg in staat hier 
voldoende tegenover te stellen om toch de mensheidsopdrachten te 
realiseren. Een combinatie van Mercurius-Venus onderwijs, en verhoogd naar 
Uranus-Neptunus ‘spiritueel onderwijs’ voor diegenen die hier rijp voor zijn. 
Een voorbeeld voor dit type onderwijs is te zien in de film ALPHABET uit 2013. 
 
BIJLAGEN: 
Van internet: Gods Woord is altijd waar en betrouwbaar want naast de vondsten 

op de hoogste bergen op aarde zijn er nog veel meer verbazingwekkende 

ontdekkingen gedaan die bevestigen dat er een zondvloed heeft plaatsgevonden 

in vrij recente tijden. In het heuvelland aan de voet van het Himalayamassief, 

ten noorden van New Delhi, bevinden zich de 1500 tot 2000 meter hoge 

Siwalikheuvels (of de Subhimalaya) die zich over verscheidene honderden 

kilometers uitstrekken. Daar vond men de restanten van een enorm aantal dieren 

die door een gigantische vloedgolf op elkaar (b)lijken te zijn gesmakt.  

 

Diverse wetenschappers die het verhaal van de zondvloed serieus nemen 

zijn van mening dat er zich tijdens de ramp een positieverandering van de 

aardas heeft voorgedaan.  

Dit is niet zomaar een hypothese want men heeft ontdekt dat er plotseling grote 

temperatuurverschillen zijn opgetreden overal op aarde. De dikke ijslaag, die 

Scandinavië, de Britse eilanden en grote delen van Europa bedekten, zouden in 

een razend tempo zijn verdwenen. Siberië, dat tot de zondvloed een tropisch 

klimaat had gekend, kreeg plotseling te maken met hevige kou. Men stelde vast 

dat de temperatuur van het ene op het andere moment tot minus honderd graden 

moet zijn gedaald. 



 

 
In het hoge noorden van Siberië, duizend km binnen de poolcirkel in de 

Arctische oceaan vond men op de Liakhof-eilanden zo’n enorme 

hoeveelheid mammoet-overblijfselen dat het erop leek alsof het hele eiland 

bestond uit beenderen en slagtanden. Ook de Nieuw-Siberische eilanden, 

ontdekt in 1805, bieden hetzelfde beeld. De grond van de verlaten eilanden 

zit volkomen volgepakt met beenderen van mammoeten, olifanten en 

neushoorns in verbazingwekkende hoeveelheden.. 
 

Het verschijnsel van de snelle temperatuurwisseling in Siberië kan niet anders 

worden verklaard dan dat er een verandering van de aardas moet zijn 

opgetreden, zo zegt men. Onderzoekers hebben in Siberië onder een ijslaag een 

complete ‘dierentuin’ aangetroffen van allerlei goed bewaard gebleven soorten 

beesten, aldus een artikel in The Sunday Times. Grote kudden mammoeten, 

neushoorns, sabeltandtijgers en vele andere diersoorten stierven in een oogwenk. 

De regen viel dagen en nachten onafgebroken uit de hemel. Het noorden van 

Siberië was door de verandering van de aardas plotseling poolgebied geworden. 

De watermassa’s bevroren zo snel dat de mammoeten en de andere diersoorten 

volkomen gaaf in het ijs verdwenen. Inmiddels zijn in dat gebied duizenden 

mammoetresten waarvan sommige compleet met huid en haar in de bevroren 

grond aangetroffen. Een aantal ervan zijn met de nodige moeite naar boven 

gehaald. Het vlees zag er uit als pas bevroren rundvlees. De grond moet vanaf de 

dag waarop ze bedolven werden, bevroren zijn geweest en zo bleven ze 

duizenden jaren onbedorven. 

 

In het hoge noorden van Siberië, duizend km binnen de poolcirkel in de 

Arctische oceaan vond men op de Liakhof-eilanden zo’n enorme hoeveelheid 

mammoet-overblijfselen dat het erop leek alsof het hele eiland bestond uit 

beenderen en slagtanden. Ook de Nieuw-Siberische eilanden, ontdekt in 1805, 

bieden hetzelfde beeld. De grond van de verlaten eilanden zit volkomen 

volgepakt met beenderen van mammoeten, olifanten en neushoorns in 

verbazingwekkende hoeveelheden. In de magen en tussen de kiezen van de 

Mammoeten werden planten en grassoorten gevonden die niet in Siberië 



groeien. De inhoud van de magen is zorgvuldig onderzocht: ze vertoonden 

onverteerd voedsel, bladeren van bomen die heden ten dage in het uiterste 

zuiden van Siberië worden aangetroffen, duizenden kilometers verwijderd van 

de huidige vindplaatsen. Microscopisch onderzoek van de huid toonde rode 

bloedlichaampjes aan wat niet alleen op een plotselinge dood wees, maar ook 

bewees dat de dood was veroorzaakt door verstikking, vermoedelijk ten gevolge 

van water. Ook trof men op de Nieuw-Siberische eilanden enorme houtheuvels 

aan, bestaande uit drijfhout. Sommige van deze houtheuvels waren zelfs 90 

meter hoog. Overal op de vlakte liggen boomstammen in een woeste wanorde 

dooreen alsof ze daar met groot geweld vanuit het zuiden op een hoop zijn 

gesmeten. Bergenhoge golven moeten de bomen hebben meegevoerd om ze 

vervolgens duizenden kilometers verderop tot hoge heuvels op te stapelen. 

 

In Michigan, in de Verenigde Staten, ontdekte men walvisskeletten in een laag 

veen. Walvissen trekken niet over land maar toch trof men ze aan op een hoogte 

van tweehonderd meter boven de zeespiegel. Gefossiliseerde walvisskeletten 

werden eveneens gevonden op 135 m boven zeeniveau ten noorden van het 

Ontariomeer en 185 m boven zeeniveau nabij Montreal. Een walvisskelet werd 

gevonden op de top van de 915 m hoge Sanhornberg aan de Arctische kust en 

490 m hoog op het kustgebergte van Californië. De Groene Rivier Formatie van 

Wyoming, Utah, en Colorado bevat fossielen van palmen, platanen, esdoorns, 

populieren, krokodillen, vogels, schildpadden en vele andere  planten en dieren, 

van land of zee. Nabij Florissant, Colorado, zijn naast gefossiliseerde vissen, 

vogels, insecten en honderden soorten planten, ook bloesems en fruit gevonden. 

In de Morrison Formatie, een gebied  van 1,5 miljoen vierkante km in 13 staten 

van de Verenigde Staten en drie Canadese provincies zijn op honderden sites 

beenderen van dinosaurussen gevonden, samen met gefossiliseerde vissen, 

schildpadden, krokodillen en zoogdieren.                                                                                                    

In Sioux County, in de staat Nebraska, is in de Agatespring-groeve over een 

oppervlakte van vele kilometers een halve meter dikke laag van dierlijke 

beenderen gevonden waaronder dubbelgehoornde neushoorns en beenderen van 

een dier met een op een paardenhoofd lijkende kop, doch met zware poten en 

klauwen zoals vleesetende dieren hebben. Daarnaast werden beenderen 

opgegraven van een reuzenzwijn met een schouderhoogte van 1,80 meter. 

Enkele kilometers ten oosten van Sioux County trof men de skeletten aan van 

een complete kudde gazelle-kamelen. Tienduizenden van deze dieren moeten 

door een vloedgolf zijn meegesleurd en in een gemeenschappelijk graf zijn 

neergesmakt. Op vele andere plaatsen in Amerika zijn dergelijke vondsten 

gedaan. In Big-Lone-Lick, in Kentucky zijn beenderen aangetroffen van wel 

honderd mastodonten (sauriërs) en in San Pedro Valley, in Californië werden 

skeletten van Sauriërs aangetroffen die rechtop stonden, in de houding waarin ze 

waren gestorven. Grote menigten dieren, die de hele aarde bevolkten vonden 

plotseling de dood net als de mens. 



 

 



 
 
 



 
  



 



 


