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Deel I van een samenvatting, gemaakt door Charlie Lengkeek van het boek:  

“The Comets of God”  van Jeffrey Goodmann.ISBN nr 978-0-9844891-2-1 

Zie ook www.thecometsofgod.com 

 

  
 

Inleiding 

Goodman is een Archeoloog en Geoloog.  Daarnaast heeft hij Bijbelse gegevens over 

catastrofes opnieuw onderzocht vanuit het Hebreeuws en vanuit de context van die tijd 

en zo is hij tot een aantal nieuwe interpretaties gekomen van diverse, met name 

oordeels-Schriftgedeelten. Deze nieuwe duidingen worden ondersteund door 

wetenschappelijk bewijs en de kennis en inzicht in de verschijningsvorm, kracht en 

effecten van kometen. 

Wetenschappers zeggen dat wetenschap gaat over het verstaan van de natuurwetten. 

Slechts weinig wetenschappers zullen zeggen dat God kennen of de Bijbel juist lezen zal 

helpen om de natuurwetten te begrijpen. Toch is het zo dat de bijbel veel te testen 

wetenschappelijke gegevens bevat over de natuurwetten en Gods gebruik van de 

krachten van de natuur om zijn Toorn gestalte te geven. 

Mits goed vertaald en begrepen, bevat de bijbel veel informatie over de natuur en reeds 

gepasseerde natuurrampen. Zo is de bijbel ook een boodschap voor de mensheid m.b.t. 

catastrofes die nog zijn aangekondigd voor de toekomst! 

 

Kometen zijn een van de laatste natuurverschijnselen die onderzocht zijn door de 

wetenschap. Daardoor hebben gelovigen over de aanwijzingen van kometen in de bijbel 

heen gelezen omdat ze de kenmerken ervan eenvoudigweg niet herkend hebben tot nu 

aan toe. 

De huidige wetenschap kan gebruik maken van microscopen, telescopen, camera’s, 

seismografen, zwaartekracht-meters, en meetinstrumenten in satellieten. De 

astronomische kennis is daardoor enorm toegenomen. Informatie op de aarde zelf, 

bijvoorbeeld bodemmonsters van over heel de wereld, waarvan de chemische 

samenstelling de inslag van kometen verraad, is ook heel goed te onderzoeken. 

Bovendien is door de huidige communicatie middelen al deze kennis te bundelen en 

vallen er veel puzzelstukjes op hun plek. 

 

Zo zijn er met de huidige meetapparatuur 2 gigantische inslagkraters ontdekt op de 

aarde die moeten hebben plaats gevonden in de Oud Testamentische tijd.  

http://www.thecometsofgod.com/
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Er is een krater op de bodem van de Indische oceaan en de ander in de door Saddam 

Hoessein drooggelegde moerasgebieden van zuid Irak. 

Ook in allerlei oude geschriften naast de bijbel wordt steeds meer bewijsmateriaal 

gevonden dat overeenkomt met het idee dat er in het verre verleden diverse kometen 

zijn ingeslagen. 

De wetenschap realiseert zich tegenwoordig dat niet alleen de zon een enorme invloed 

heeft op de aarde, maar dat kometen, asteroïden en meteorieten misschien een nog 

grotere bedreiging vormen voor de mensheid. 

We moeten ons gaan realiseren dat God kometen gebruikt heeft om Zijn macht te tonen 

en als een instrument om de geschiedenis te corrigeren of om zijn oordelen uit te voeren 

en dit zal zich gaan herhalen; er is niets nieuws onder de zon: Jesaja 42:8,9 Ik ben 

JHWH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de 

afgodsbeelden. De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; 

voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.  

 

Jesaja 45:11,12 Zo zegt JHWH, de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar de 

toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen – zou u Mij bevel geven aangaande het 

werk van Mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, 

Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.  

 

1 Zijn er correcte antwoorden en hoe kunnen we daar zeker van zijn? 

Vele mensen geloven en voelen aan dat we in een soort van ‘eindtijd’ leven en dat er 

grote rampen staan te gebeuren. Hoe dat precies zal plaatsvinden, daar zijn de 

meningen echter sterk over verdeeld.. Een opname van de gelovigen, demonische legers die  

losgelaten worden, opwarming van de aarde, milieurampen, kruisraketten en biologische, 

chemische of nucleaire  oorlogsvoering...?  

Hoe zal de mensheid weten en erkennen dat het God zélf is die gaat ingrijpen, net zoals 

de Egyptenaren dat erkenden bij de 3de plaag in de aanloop van de uittocht van de 

Israëlieten uit hun midden? Exodus 8:19 Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de 

vinger van God! Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals 

JHWH gesproken had. 
 

Nogmaals, er is niets nieuws onder de zon zegt Prediker 1:9 Wat er geweest is, dat zal er 

weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. 

 

Dit wordt nog eens herhaald in Prediker 3:14,15 Ik weet dat alles wat God doet, voor 

eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men 

vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat 

voorbijgegaan is.  
 

Velen geloven dat de eindtijdrampen, zoals aangekondigd in Openbaring o.a. zullen 

plaatsvinden door atoombommen. Realiseer je echter dat  de rampen die in Openbaring 

beschreven staan een veel grotere energie nodig zullen hebben dat het laten ontploffen 

van ál het op aarde aanwezige nucleaire wapentuig in één keer!  

Vroeger was dergelijk wapentuig niet beschikbaar en dan kun je je afvragen: wat is er 

nou echt gebeurt bij de doortocht door de Rode zee en bij de vernietiging van 185.000 

Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem ten tijde van Hizkia zonder dit direct af te doen 

als een bovennatuurlijk wonder? 

De natuur is net als de Bijbel openbaring van wie God is zegt de Psalmist in Psalm 19:2 

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.  
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De verdere beschrijving van de natuur in deze psalm, zoals bv de beweging van de zon.. 

interpreteren we dat niet naar wat we geleerd hebben via de wetenschap? Duizenden 

jaren is geleerd dat de aarde stilstond op pilaren en dat de zon beweegt langs de hemel 

terwijl we nu weten dat juist de aarde draait en de zon stilstaat. (Al geloven velen 

inmiddels tóch weer dat de aarde plat is en wél stilstaat).  Hoe dan ook, Einstein heeft 

gezegd: wetenschap zonder religie is verlamd, religie zonder wetenschap is blind. 

 

Het is daarom tijd om met de laatst opgedane wetenschappelijke gegevens te gaan 

kijken naar o.a Openbaring, aangemoedigd door Daniël en Jeremia: Daniël 12:4 Maar u, 

Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het 

onderzoeken en de kennis zal toenemen.                                                                                                                              

En Jeremia 23:19,20  Zie, een storm van JHWH, grimmigheid is uitgegaan, een wervelende 

storm: op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. De toorn van JHWH zal zich niet afwenden, 

tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat 

duidelijk begrijpen.      
 

De woorden “in later tijd” zijn letterlijk te vertalen met: aan het einde van de dagen en daar 

wordt dus echt de allerlaatste oordeels periode mee bedoeld voorafgaande aan de 

wederkomst van de Messias en de doorbraak van het Messiaanse Vrederijk. 

 

Jeremia 30:23,24 zegt precies het zelfde en spreekt over “de brandende” toorn van 

JHWH. De wetenschap kan ons helpen de aangekondigde waarschuwingen van JHWH 

beter te begrijpen.  

Jesjoea sprak geheel in lijn met de Woorden van de Vader: Lucas 24:27 En Hij begon bij 

Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.  

 

Jesjoea legde de Emmaüs gangers uit wie Hij was, teruggrijpend op de geschiedenis. Dat 

zelfde geldt voor het uitleggen van andere dingen m.b.t. de toekomst, zoals beschreven 

in Openbaring; die zijn deels af te lezen in archeologische en geologische vondsten die 

gedaan zijn. 

Een redelijk recente ontdekking is een inslagkrater op 3,8 km diepte in de Indische 

oceaan, genaamd de Burckle krater met een doorsnede van bijna 29 km!   

 

     Deze krater moet ontstaan zijn een kleine 

5000 jr geleden en de Tsunami’s die hierdoor ontstonden hebben op diverse plaatsen 

sedimenten opgeworpen op aangrenzende kusten tot ruim 180 meter hoog. Daarmee is 

de Tsunami bij Indonesië in december 2004 een rimpeltje geweest. In de geologische 

formaties, ontstaan door deze Tsunami’s zijn duidelijk sporen te vinden van een komeet 

die dit alles veroorzaakt heeft. 

De zondvloed heeft plaats gevonden rondom dat tijdstip en het zou heel goed kunnen dat 

de toenmalige aarde verdronken is mede door toedoen van deze komeetinslag met al zijn 

bijkomende effecten.  

Een andere ontdekte krater, de Amarah krater, gelokaliseerd in Irak met een 
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doorsnede van 3,2 km, is ook een inslag krater. Met de kracht van honderden nucleaire 

bommen bij elkaar genomen is de Meteoor die deze krater geslagen heeft daar neer 

gekomen.  

 

 Deze inslag is meer dan 1000x sterker geweest dan 

de atoombom op Hiroshima. 

 

Jesjoea zegt in Mattheüs 24:29 als hij spreekt over de grote verdrukking: En meteen na 

de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet 

geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig 

bewogen worden. 

Daar is wel iets héél heftigs voor nodig.. Bovendien roept Jesjoea daarbij in gedachten de 

zondvloed in Lucas 17:26-30 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn 

in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden 

ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en 

hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij 

aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop 

Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo 

zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.  

 

De zondvloed en de vernietiging van Sodom en Gomorra zijn tegenwoordig allen heel 

goed wetenschappelijk te verklaren door komeet- inslagen, vanuit historisch onderzoek, 

geologische waarnemingen en astronomische waarnemingen. Het valt te verwachten dat 

dergelijke rampen opnieuw zullen plaats vinden in de eindtijd omdat de Schrift dit nu 

eenmaal heeft aangekondigd mits je hier overheen heb gelezen tot nu toe. 

 

2 Sterren die uit de hemel vallen 

Laten we dan maar eens naar zo’n eindtijd aankondiging kijken in Openbaring 6:12-

14 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, 

en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel 

vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind 

wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle 

eilanden werden van hun plaats gerukt.  

 

Vele Bijbeluitleggers hebben tot nu toe niet willen denken aan komeetinslagen omdat ze 

het woord “Ster” al te letterlijk nemen. De sterren die wij bij nacht echter aan de hemel 

zien staan zijn zó groot, dat als één ster op de aarde zou vallen, de aarde geheel in damp 

zou opgaan! We moeten ons dus realiseren dat het woord “ster” een aanduiding is van 

alles wat uit de lucht kwam vallen in vroeger tijd, ook in historische geschriften naast de 

bijbel die komeetinslagen beschrijven met het woord ster.  
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De wetenschap bevestigd dat kometen zijn opgebouwd uit gigantische ijsballen met 

stenen, stof en chemicaliën zoals zwavel en methaan; het bouwafval van ons 

zonnestelsel zou je kunnen zeggen.  

Wanneer zo’n ijsbal onze dampkring binnen dringt zal deze door de wrijving ontdooien en 

tot ontbranding komt. Een grote komeet is echter in staat via de dampkring de aarde te 

bereiken voordat hij al is opgebrand in de dampkring.  

Je kunt je vervolgens vast wel voorstellen dat de inslag en vorming van een diepe krater 

een enorme stofwolk zal veroorzaken die de zon en de maan zal doen verduisteren.  

Dat kometen onze dampkring inschieten is van alle tijden. Vaak betreft het kleine 

brokken die niet eens opgemerkt worden. Vroeger werd de waarneming van een object 

aan de hemel direct geduid als een goddelijk teken en handelen. 

 

 Als er nu een serie inslagen gaat plaats vinden 

van diverse soorten kometen met specifieke kenmerken op specifieke plaatsen 

gedurende een periode van 3 en een half jaar, en dit overeenkomt met voorspellingen in 

Openbaring, is dat dan  geen bewijs dat het “de vinger van God” is in dit alles?  

Denk aan de garantie die Mozes aan de Farao gaf in Genesis 41:32 Dat de farao deze 

droom twee keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit 

te voeren.  

En bij 2 of meer getuigen staat een zaak vast volgens Deuteronomium 19:15  We 

zullen dan ook gaan zien dat de 7 bazuinen uit Openbaring 8 en 9 heel goed te duiden 

zijn als zeven inslag momenten van kometen en hun effect op de aarde. De 7 schalen die 

daar op volgen in Openbaring 16 beschrijven dan de zelfde komeetinslagen, maar 

benoemen dan het effect op de mensheid. 
 

De 1ste bazuin en schaal beschrijven een inslag in de zee; de 2de een inslag op het land, 

de 3de een inslag op belangrijke rivieren; de 4de een inslag in de dampkring, de 5de een 

inslag op land die stof doet opwerpen en ziekte brengt; de 6de een inslag specifiek in het 

gebied van de Eufraat en de 7de inslag zal zorgen voor een enorme aardbeving, het 

verdwijnen van eilanden en enorme hagelstenen.  

Dergelijke rampen als beschreven in Openbaring kunnen absoluut niet veroorzaakt 

worden door nucleair geweld. Een kernwapen oorlog kan wel enorme schade kunnen 

aanrichten maar geen bergen laten verdwijnen of doen smelten.  

 

Wetenschappelijk betrouwbaar beschreven komeet-inslagen van diverse soort 

en plaats van inslag in de Bijbel en hun effecten op de aarde 

Een nucleaire explosie kan de aarde doen trillen maar een grote komeet die met een 

snelheid van ruim 40.000km/uur neer komt zal een aardbeving veroorzaken van 

ongekende omvang. Men weet dat de atoombom op Hiroshima de aarde nauwelijks deed 

trillen. Rioolbuizen etc. braken niet eens ondergronds. In contrast daarmee durft de 

wetenschap te zeggen dat zelfs een relatief kleine inslag al kan veroorzaken dat de grond 

letterlijk als golven gaat bewegen en alles in het rond zal doen slingeren. De energie die 
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hier bij vrijkomt zal vervolgens worden omgezet in steen vergruizende- en steen 

smeltende kracht. Een grote komeet van een paar honderd meter in doorsnee kan 

inderdaad elke berg en eilanden doen verdwijnen zoals omschreven in Openbaring 

16:20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. 

 

Haggai 2:7 wordt aangehaald in Hebreeën 12:26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan 

het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, 

maar ook de hemel doen beven. 

 

Ook Openbaring 6:14 past misschien in dit plaatje: En de hemel week terug als een boekrol 

die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 

 

Een ander effect van een grote komeetinslag kan een hete wind zijn die met 400 km 

per uur alles op zijn pad verbrand over honderden kilometers rondom de inslag. 

Dat zou de betekenis kunnen zijn, behorend bij de profetie uit Zacharias 14:12 En dit 

zal de plaag zijn waarmee JHWH al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij 

zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen 

wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. 

 

Nog een voorbeeld om te begrijpen om wat voor krachten het gaat bij een komeetinslag; 

in Arizona is een krater met een doorsnee van 1200 meter en een diepte van 180 meter. 

Men heeft berekend dat dit veroorzaakt is door een komeet met een doorsnee van 

slechts 50 meter die echter met 40.000 km /uur ingeslagen is. De kracht die hierbij vrij 

is gekomen is 2000x die van de Hiroshima atoombom. 

De rookkolom die opstijgt bij een dergelijke komeetinslag zou de zon voor maanden 

geheel of gedeeltelijk kunnen verduisteren in een groot gebied er omheen. Dit past bij 

Openbaring 9:1-2 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de 

aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put 

van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht 

werden verduisterd door de rook van de put.  

Moet put hier gelezen worden als inslag krater? 

 

De verwoesting bij een inslag op het land zal enorm zijn, maar wat dacht je van een 

inslag in de oceaan? De 10 meter hoge tsunami bij Indonesië in 2004 resulteerde in 

200.000 doden. Een tsunami veroorzaakt door een inslag kan 200 meter hoog zijn en 

een snelheid van 640 km/ uur halen en kan honderden kilometers het land op slaan.  

 

   
 

Dit soort scenario’s komt angstig dichtbij als je bv Openbaring 8:8,9 leest: En de tweede 

engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee 

geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de 

zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.  
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Niet alle kometen slaan echter in op land of zee. De Tunguska-inslag in 1908 in Siberië 

ontplofte al in de dampkring. Zo’n inslag kan tamelijk onopgemerkt voorbij gaan als deze 

hoog in de atmosfeer plaats vind; een knal, wat rinkelende ramen.. maar kan ook 

tijdelijk gat in de Ozonlaag slaan met gevaar voor brandwonden, cataract en kanker. 

 

Een inslag laag in de atmosfeer zal de lucht verduisteren en alles in brand zetten op 

de locatie..  Openbaring 16:8,9 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar 

werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door 

grote hitte.  
 

De 6de bazuin wordt door velen geduid als demonische legers in Openbaring 9:14-19 

Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen* los die gebonden zijn bij* 

de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid 

gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen 

zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en 

ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden 

vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren 

als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde 

deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want 

hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen 

eraan, en daarmee brengen zij schade toe.  

Durf deze tekst eens te lezen met een andere bril op: een kometen bril.. Wist je dat in de 

oudheid kometen werden beschreven als paarden of leeuwen met harige manen?!  

De Grieken spraken over “een harige ster”.  

 

 Wetenschappers ontdekten echter pas in 1986 

door observatie van de komeet Halley vanuit een ruimteschip, dat kometen ook 

“monden” hebben. Dat zijn gaten in de ijsbal waar zwavel, vuur en rook uit spuit, 

doordat de komeet opwarmt door de zon.  

Is dit niet een mooi voorbeeld van een zeer correcte wetenschappelijke beschrijving van 

een komeet in de Bijbel, lang voordat wetenschappers bevestigd hebben dat een komeet 

er inderdaad zo uit ziet als hij aan komt suizen?!   

*Vers 14 is overigens verkeerd vertaald in veel Bijbels. Engelen is in het grieks 

“aggelos”, maar kan heel goed vertaald worden met “boodschappers”.  

*En “bij” in “op” en het Grieks “epi” kan ook vertaald worden met “voor”. Zo vertaald 

komt er in vers 14 te staan: laat de 4 boodschappers los die gebonden zijn voor de grote rivier 

de Eufraat..  

Dit sluit zo veel beter aan bij de rest van de verhaallijn.  

 

In de oudheid werden kometen altijd al  “boodschappers” genoemd van de Goden.  
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Maar hoe moeten vier kometen een leger van 200 miljoen vormen? Welnu, je kunt je 

voorstellen dat als een komeet in de atmosfeer explodeert in vele losse fragmenten, die 

brandend op aarde kunnen neerkomen als mini-komeetjes, bestaande uit steen, ijs en 

stof. Ze kunnen ook als hagelstenen tot wel 45 kg zwaar ontbrandend neerkomen, 

afhankelijk van de aanwezigheid van methaan, zavel, ammonia en carbon monoxide en 

ontstoken door de wrijving met de dampkring. 

Heel goed mogelijk dat dit aan de orde is geweest zoals beschreven in Openbaring 

16:21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond (45kg) zwaar, vielen uit de hemel op de 

mensen neer.. 

 

Kometen kunnen ook Bacteriën bevatten: Openbaring 9:1-10 En de vijfde engel blies op 

de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de 

put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put 

als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En 

uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen 

van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen 

aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de 

mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet 

om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging 

door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood 

zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen 

wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit  als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. 

En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van 

mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 

En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van 

wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, 

en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te 

brengen, vijf maanden lang.  

Het gaat hier niet om echte sprinkhanen want die eten wel degelijk het groen op en dat 

doen ze nou juist niet volgens vers 4 en Exodus 10:14 stelt dat er nooit meer een plaag 

zou zijn van sprinkhanen als toen.. Ze staan mogelijk symbool voor hun massale komst 

op de wind.. Dat past heel goed bij bacteriën.. die verspreiden zich o.a via de lucht en als 

je ze door een microscoop bekijkt zijn het angstwekkende monsters. 

 

Kometen kunnen giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld cyanide bevatten.. dit zou een rol 

kunnen spelen in Openbaring 8:10-11 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een 

grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op 

de waterbronnen. 11 En de naam van de ster was  Alsem. En het derde deel van de wateren 

veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.  
 

Ook zwavel zuur en nitrogen in de atmosfeer die verbranden tot nitric zuur zijn giftig en 

smaken bitter: Openbaring 16:2-4 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en 

er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen. En de tweede engel goot zijn 

schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En 

de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.  

 

Er zijn veel aanwijzingen in de Bijbel dat er enorme inslagen zullen plaats vinden; b.v. 

Openbaring 6:13,14 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn 

onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een 

boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 

 

javascript:note('ly000007','img000007');
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Tijdens zijn 1ste komst sprak Jesjoea over vuuroordeel.. zal dat door toedoen van 

kometen zijn? Mattheüs 3:10-12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig 

reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur 

verbranden. 

  

Dat zou goed kunnen als je een dergelijke tekst combineert met informatie uit de Torah 

en de profeten. Jesjoea citeerde de Schriften veelvuldig: Jesaja 24:18-20 Want de 

sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, 

openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 

hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, 

haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.  

 

 

 

Conclusie tot nu toe: Kometen zijn hoogst waarschijnlijk de wraak-instrumenten 

waarmee JHWH de aarde heeft geoordeeld en zal gaan oordelen; dit is Bijbels te 

beargumenteren en word ondersteund door opnieuw naar teksten te kijken met een 

andere bril op en hernieuwd te kijken naar de vertaal mogelijkheden die het Hebreeuws 

biedt. Ook historische bronnen naast de Bijbel, geologisch onderzoek, de laatste 

astronomische inzichten en de toegenomen kennis over kometen, passend bij de belofte 

van JHWH dat “in het laatst der dagen de kennis zal toenemen” bevestigen deze stellingname. 

 

3 De Heer der Heerscharen 

Jesaja 45:11,12 Zo zegt JHWH, de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar de 

toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen –zou u Mij bevel geven aangaande het 

werk van Mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, 

Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen. 

 

Als je met de tot nu toe opgedane kennis het onderstreepte woord sterrenleger en ook 

de volgende tekst leest met een andere bril.. komen die dan ook anders bij jou binnen? 

Jesaja 13:4-13 Hoor, rumoer op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, 

van verzamelde heidenvolken; JHWH van de legermachten monstert de krijgsmacht. Zij komen 

eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel: JHWH en de instrumenten van Zijn 

gramschap, om heel het land te gronde te richten. Weeklaag, want de dag van JHWH is nabij; als 

een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart 

van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen 

aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, 

hun gezichten vlammende gezichten. Zie, de dag van JHWH komt, meedogenloos, met 

verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit 

weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten 

schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten 

schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal 
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de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik 

vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het 

fijne goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar 

plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende 

toorn. 

 

Nog een voorbeeld met mogelijke aanwijzingen voor een komeet inslag in zee, bevolen 

door JHWH zelf: Psalm 77:17-19 De wateren zagen U, o God, de wateren zagen U, zij 

beefden, ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook 

vlogen Uw pijlen overal heen. Het geluid van Uw donder klonk in het rond, de bliksemflitsen 

verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde. 

 

JHWH stelt zich tegenover de afgoden 

Het Jodendom, christendom en de Islam claimen alle drie Abraham als hun geloofsvader. 

God riep Abraham uit Ur naar het beloofde land. Meer en meer manifesteerde JHWH 

zichzelf als de énige God van hemel en aarde tegenover de geloofsculturen uit de oude 

tijden. De Bijbel spreekt over de Sumariërs, uit hen ontstonden de Akkadiérs, de 

Babyloniërs en de Assyriërs. Sumer is ouder dan Egypte en de ontwikkelde tempel 

torens(ziggurats) waren de voorlopers van de Pyramides. 

Babylon is een Akkadisch woord en betekend: “toegangspoort van God”, en heeft 

mogelijk niks van doen met verwarring van Talen! 

De Sumariërs bouwden tempeltorens genaamd babylons om hun goden te aanbidden. 

De Sumariërs aanbaden de godin Inanna die ze Isthar noemden. 

Deze vrouwelijke god stond aan het hoofd van vele andere goden. Ze was de Koningin 

des hemels. Zie Jeremia 7:18 en 44:19 en 25 en is de grote afgod tegenover de Enige 

God die wij aanbidden, JHWH. 

De Sumariërs geloofden in hemelgoden die verbonden waren aan de hemellichamen.  

De Kanaänieten die het beloofde land bewoonden noemden Isthar, de Koningin des 

Hemels, Astharoth; zie 1 Samuel 7:3; 31:10 en 1 Koningen 11:5. 

Ze is ook de god van de vruchtbaarheid voor al deze volken en is zo ook nauw verbonden 

met de hoer van Babylon uit Openbaring. Isthar stond dus aan het hoofd van alle goden 

en dat lees je ook terug in Deuteronomium 4:19; 17:3; 2 Koningen 23:5; Jeremia 

8:2; 19:13; Zefanja 1:4,5 en Handelingen 7:42. 

In vele boeken naast de Bijbel is het nodige vergelijkend bewijsmateriaal hierover te 

vinden.  

Waarschijnlijk was er in de begintijd van de menselijke geschiedenis veel meer kometen-

activiteit dan nu en de mensen vreesden de enorme vernietigingskracht van Kometen en 

zagen dat dan ook als oordeel van de goden. 

Nu ga je misschien beter begrijpen dat God zelf zich aan deze oude volken juist wou 

openbaren als de God die het wérkelijk voor het zeggen heeft. 

Mogelijk dat de brandende fakkel die bij de verbondssluiting van JHWH met Abraham 

tussen de offerdieren door ging zoals beschreven in Genesis 15:17 een komeet was!  

 

De beschrijving van vuur en zwavel over Sodom en Gomarra is zéker heel goed toe te 

schrijven aan kometenactiviteit!   

 

Ook de belofte aan Abraham dat Sara die onvruchtbaar was, zwanger zou worden kun je 

zien als machtsvertoon van JHWH ten opzichte van de vruchtbaarheids-goden van de 

toenmalige volken. 

God zei tegen Abraham in Genesis 18:17 zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? 

JHWH voorzegt dus wat staat te gebeuren en dat laat zijn macht zien.  
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Zo beschrijft JHWH Zijn soevereine autoriteit ook in Jesaja 45:12 en vermeld daarbij 

concreet de ‘uitvoerende macht’: Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop 

geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger 

geef Ik Mijn bevelen.  

Dat sterren leger, veel vertalingen zeggen “heer des hemels”, dit wijst op Kometen. 

 

Je zou kunnen zeggen dat JHWH “de God van de Kometen” is..   Gaat dat niet wat ver? 

Lees echter eens de volgende verzen uit diverse schiftgedeelten; Laten we het er op 

houden dat we ons op z’n minst moeten afvragen wat of wie hier nou bedoeld wordt met 

de nieuw verworven inzichten tot nu toe: 

Jesaja 40:25,26 Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 

Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger 

voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; 

er ontbreekt er niet één. 

Jesaja 13:3-5 Ík heb opdracht gegeven aan Mijn geheiligden; ook heb Ik Mijn helden 

opgeroepen om Mijn toorn uit te voeren – zij die uitgelaten zijn over Mijn majesteit. Hoor, rumoer 

op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken; 

JHWH van de legermachten monstert de krijgsmacht. Zij komen eraan, uit een ver land, van het 

einde van de hemel: JHWH en de instrumenten van Zijn gramschap, om heel het land te gronde te 

richten. Vers 13 legt verband met de gevolgen van kometen: Daarom zal Ik de hemel doen 

sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de 

legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn. 

Daniël 4:35 Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de 

legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of 

tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?  
Psalm 103:20-21 Loof JHWH, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,  

gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Loof JHWH, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, 

die Zijn welbehagen doen. 

Heel duidelijk is Psalm 148:7,8 Loof JHWH vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe 

wateren. Vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind, die Zijn woord doet. 

 
Verbind JHWH bij deze verzen zijn Macht niet aan “de sterren” en het natuurgeweld dat 

daar uit voortkomt? 

Kometen zijn gemaakt van sneeuw/ijs/hagel.. dan gaan ook woorden leven als bv in Job 

38:22-23 Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de 

hagel gezien, die Ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd en oorlog? 

  

Wetenschappers zeggen dat kometen aan de rand van ons zonnestelsel zijn opgeslagen 

in de zo genaamde “Oord-wolk”. 

Al deze kometen roept JHWH bij naam lazen we in Jesaja 40:26, het zijn Zijn machtigen 

(Jesaja 13:3) en Zijn wapens van wraak (Jesaja 13:5), Zijn boodschappers (Psalm 

104:4) om te doen wat Hij gebied: Job 37:12 

 

Het Hebreeuwse woord voor hemelen is “shamayim”; dat is verwant aan “mayim”; dat is 

“water”. “Sham” is “daar”, dus “hemelen” is letterlijk: “daar water”. Zoals al eerder 

gezegd: veel kometen bestaan uit ijs, bevroren water.. 

 

De westerse wereld heeft een veelal eenzijdig beeld van JHWH ontwikkeld als een 

liefdevol genadig God; dat laatste is natuurlijk ook zo! Maar JHWH is ook heilig en kan 

toornen! De oude volken legden meer nadruk op een heilig respect voor wat zij duiden 

als God omdat ze Zijn hoedanigheid verbonden met de vernietigende kracht van 
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kometen. En dat was volkomen terecht. JHWH zegt dan ook dat Hij zich hult in licht: 

Psalm 104:2-4 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,  En maakt van de wolken Zijn wagen, 

wandelt op de vleugels van de wind. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de 

zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, 

Zijn dienaren tot vlammend vuur.  
Psalm 18:8-11 Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en 

daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit Zijn neus en vuur uit Zijn mond 

verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer, een donkere 

wolk was onder Zijn voeten. Hij reed op een cherub en vloog, ja, Hij zweefde snel op de vleugels 

van de wind.  

Nahum 1:5 en 6 De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor 

Zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie 

kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de 

rotsen worden door Hem stukgebroken.  

Psalm 144:5,6 Buig Uw hemel, JHWH, en daal neer, raak de bergen aan, zodat zij roken.  

Slinger Uw bliksem en verspreid hen, schiet Uw pijlen af en breng hen in verwarring.  

Psalm 46:6,7 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het 

aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem 

klinken: de aarde smolt weg.  

 
2 Samuël 22:8-16 geeft een prachtig beeld (dit wordt herhaald in Psalm 18:7-15) van 

God als “een God van kometen” net zoals de heidenvolken hun goden op deze wijze 

beschreven in hun literatuur: Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de hemel 

sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit Zijn neus en vuur uit 

Zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken. Hij boog de hemel en daalde neer, een 

donkere wolk was onder Zijn voeten. Hij reed op een cherub en vloog, ja, Hij werd gezien op de 

vleugels van de wind. Hij maakte duisternis tot tenten om Zich heen, een opeenhoping van water, 

donkere wolken. Door de lichtglans vóór Hem ontbrandden vurige kolen! JHWH deed het vanuit de 

hemel donderen, de Allerhoogste liet Zijn stem klinken. Hij schoot pijlen af en verspreidde hen, Hij 

zond bliksem en bracht hen in verwarring. De bodem van de zee werd zichtbaar, de fundamenten 

van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van JHWH, door het blazen van de adem uit 

Zijn neus.  

 

 

 
Troost 

Psalm 11:6,7 laat er ook geen twijfel over bestaan dat JHWH deze aarde met kometen 

zal oordelen. In deze verzen zie je ook weer het evenwicht met Zijn liefde en genade 

voor de geheiligden: Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een 

verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want JHWH is rechtvaardig, Hij heeft 
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rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen. 

 

De volken waren dus bang van hun God die kwam oordelen met vuur; JHWH roept zijn 

volk juist op om niet te vrezen voor Hem in Jeremia 10:2 Zo zegt JHWH: U mag u de weg 

van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de 

heidenvolken zich daardoor ontstellen.  

 

Deuteronomium 6:22 En JHWH gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte, 

aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen.  

Het Hebreeuws voor wonderen is mo-faith H4159, dat komt echter van de wortel yaw-faw 

H3302 en dat betekend helder zijn. Een actieve komeet aan de hemel is zeer helder!  

Dit versterkt het idee dat rondom de 1ste Exodus er zeker ook kometen activiteit is 

geweest die mogelijk een rol gespeeld hebben bij de plagen. Wat dacht je van de 7de 

plaag, zware hagelplaag: Exodus 9:13-28  Vuur vermengd met ijs kwam er naar! 

Namens Mozes spreekt JHWH tegen de Farao in vers 14 en 16: Want deze keer zal Ik al 

Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde 

niemand is zoals Ik. Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, 

zodat Mijn Naam* bekendgemaakt zal worden op heel de aarde.  

Zoals al eerder gezegd: zeker in die tijd associeerde alle volken kometen met oordelen 

van God zelf. 

*Naam is shem H8034 en staat ook voor geopenbaarde persoon of autoriteit. 

 
Ook Psalm 77:15,16 ondersteund de inzet van kometen die Gods almacht 

demonstreren: U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de 

volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef.  

Zo ook in Exodus 7:3 en 5, 10:1,2, 14:18, 19:4,5; Deuteronomium 4:35; Jozua 2:10,11, 

9:9; Jesaja 63:12 en Jeremia 32:20,21    

 

Zoek je verder in de Bijbel dan gaan er ineens nog veel meer ‘lampjes branden’ bij 

wonderlijke oordeels-gebeurtenissen. Zoals het verhaal waarbij JHWH strijd voor Israël in 

te Gibeon: Jozua 10:5,11 en 14 vers 11: Het gebeurde, toen zij voor Israël vluchtten en de 

helling van Beth-Horon afgingen, dat JHWH vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka 

toe, zodat zij stierven. Er waren er meer die door de hagelstenen stierven, dan die de Israëlieten 

met het zwaard doodden.  

 

En wat lezen we in het gebed in Psalm 83:9,14-18? 14-16: Mijn God, maak hen als een 

werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen 

verzengt, achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind. 

De context is vers 10: Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de 

beek Kison. Dat refereert aan Richteren 4:7 en 5:20 Vanuit de hemel streden zij, vanuit 

hun banen streden de sterren tegen Sisera. 

 

Waar de Farao de Almacht van JHWH negeerde, erkende koning Darius die almacht wél 

volgens Daniël 6:27,28  Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied 

van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is 

de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn 

heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en 

op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. 

 

Koning Nebukatnezar van het Babylonische rijk maakte 2 vergelijkbare wetten waarbij 

JHWH verheerlijkt wordt als de Elohiem die tekenen en wonderen doet aan de hemel en 
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daarmee Zijn wil volvoert door middel van Zijn (kometen)legermachten: Daniël 4:1-

3,35,37 Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen: Moge 

uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de allerhoogste God aan mij 

gedaan heeft, te kennen te geven. Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! 

Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.  Al de 

bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de 

hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan 

zeggen: Wat doet U? Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al 

Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in 

hoogmoed hun weg gaan.  

 

Zou JHWH ook kometen inzetten in het laatst der dagen zoals mogelijk herkenbaar in de 

beschrijving van de 7 trompetten en 7 zegels in Openbaring? Er staat dat deze gerichten 

bewaard zijn voor een uur, een dag, een maand en een jaar: Openbaring 9:15 

Is JHWH niet onveranderlijk en zegt Hij zelf niet dat er niets nieuws onder de zon is? 

Micha 7:15-17 Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien. 

De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand 

op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Zij zullen stof likken als de slang; als kruipende 

dieren van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar JHWH, onze God, zullen zij 

in angst komen, en zij zullen voor U bevreesd zijn. 

 

Zie ook Jesaja 2:19-21 en Openbaring 6:15-17 

Het gebruik van kometen in de eindtijd om de naties te oordelen en geheiligd Israël 

opnieuw te redden door middel van catastrofale gebeurtenissen komt overeen met 

Prediker 1:9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer 

plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.  

En Prediker 3:15 Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat 

voorbijgegaan is. 

 

De aankondiging van JHWH dat in de eindtijd kometen een rol zullen spelen lezen we ook 

terug in Ezechiël 38 en 39; Net als in de dagen van Mozes en Jozua zal de Vader opnieuw 

gebruik van maken om geheiligd Israël te redden. Vele astronomen duiden de rampen uit 

Exodus:18-25 waaronder de hagel en vuur die er waren bij de 7de plaag als een gevolg 

van Kometen-activiteit. Zo ook de grote stenen en hagelstenen die neer kwamen te 

Gibeon. (zie vorige bladzijde). 

 

Het is zeer aannemelijk dat JHWH in de eindtijd opnieuw kometen zal zenden om zijn 

macht en kracht te tonen aan de wereld. Ezechiël 38:19-23 en 39:21 geven informatie 

over de impact van een komeetinslag: vuur en schudden van de aarde: Want in Mijn na-

ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware 

aardbeving het land van Israël treffen! De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het 

veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem 

zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden 

zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard 

tegen hem oproepen, spreekt de Heere JHWH. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met 

hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en 

hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met 

hem zijn. Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken 

bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik JHWH ben. 

Ezechiël 39:21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken 

zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb. 
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Kometen activiteit in de eindtijd zien we met de kennis van andere Schriftgedeeltes die 

we opgedaan hebben mogelijk ook beschreven in Joël 2:30,31 Ik zal wondertekenen geven 

aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in 

duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 

 

Ook het Nieuwe Testament is in lijn met de aankondigingen van het oude Testament; het 

einde wordt immers van het begin verklaart. Jesjoea spreekt de volgende worden in Lukas 

21:25,26 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder 

de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen 

zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de 

krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 

 

Nog specifieker is Mattheüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel 

vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 

 

Het woord voor ster in Mattheüs 24 en Lukas 21 is in het Grieks aster en dat wordt ook 

gebruikt om kometen aan te duiden. Als een komeet in de zee neer komt zal dat een 

vloedgolf/ tsunami geven en kometen die neerkomen op het land zullen verduisterend 

stof opwerpen dat het zon- en maanlicht zal verduisteren tot een teken en dat zal een 

hoop stress veroorzaken bij de volken! 

Kies dan heden wie je dienen zult.. 2 Petrus 3:8-14 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, 

geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. JHWH vertraagt 

de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en 

wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal 

komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen 

brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus 

allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die 

de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door 

vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij 

verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en 

smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede. 
 

Vele leraren hebben jarenlang de Bijbelse rampenbeschrijvingen geduid als gevolg van 

nucleaire oorlogvoering of aanvallen van demonen maar een herhaling van de inslag van 

kometen is Bijbels veel beter te verantwoorden. Hiermee is de Schepper van hemel en 

aarde zélf geheel in controle over timing en plaatsing van zijn oordelen die ook alleen 

aan Hem toegeschreven kunnen worden als de veroorzaker er van.   

 

In hoofdstuk 4 en 5 zal opnieuw worden ingegaan op rampen die in de Bijbelse 

geschiedenis hebben plaats gevonden en die onmiskenbaar in verband zijn te brengen 

met de gevolgen van komeet-inslagen. Kometen zijn werkelijk het wraak-wapen van 

JHWH!  

 

Jesaja 64:1-4 Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor 

Uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat 

opborrelen, om Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvolken voor 

Uw aangezicht sidderen. Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten, daalde U 

neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet 
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gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat 

Hij doen zal voor wie op Hem wacht.         

                                                                                                                                                                

 
 

 

  
 
 

 

 


