
 
 

 

 

BLOED MAAN PROFETIE … 
Waarheid, fictie, hysterie of gewoon de volgende hype? 

 

 

Een woord vooraf 

Aangeraden wordt eerst de studie “Eindtijdbeleving binnen het 

Grieks en Hebreeuws denken” te lezen”. 

In deze studie wordt uitlegt hoe bloedmanen in patronen kunnen 

verschijnen in samenhang met de Bijbelse feesten, en de andere 

verschijnselen die in de Bijbel gepaard gaan met een bloedmaan 

worden behandeld.  Aan de hand van twee valse leerstellingen 



rondom de vier bloedmanen, die achter elkaar verschenen in 

2014 en 2015, worden de valkuilen van het Grieks eindtijd denken 

duidelijk toegelicht. 

 

Inleiding  

Joel 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in 

bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.  

 

Nieuwsgierig geworden door bovenstaande tekst uit Joel 

raadpleegde Mark Blitz de website van de NASA waar je alles over 

komende bloedmanen vindt. Een bloedmaan is een soort eclips.  

Een eclips is een verschijnsel waarbij twee of meer hemellichamen 

in één lijn komen te staan, waardoor de schaduw van het ene 

hemellichaam het andere verduistert. 

Een bloedmaan treedt altijd op bij volle maan, omdat de zon, de 

aarde en de maan zich dan op één lijn bevinden met de aarde in 

het midden van de zon en de maan. Blitz vond op de website van 

NASA dat er in 2014 en 2015 in totaal vier bloedmanen zouden 

optreden. Dat noem je een tetrad: vier bloedmanen die in een 

vast ritme elkaar opvolgen met steeds vijf volle manen tussen de 

ene bloedmaan en de daaropvolgende bloedmaan. Oftewel zes 

volle manen tellend van de ene bloedmaan tot op de volgende 

bloedmaan. Bovendien bleken de vier bloedmanen exact samen 

te vallen met de eerste dag van de Bijbelse (Joodse) feesten 

Pesach en Sukkot, de laatste bij ons beter bekend als het 



Loofhuttenfeest (zie Lev.23 e.a.) Dat is voor Pesach de 15e van de 

eerste maand, dat is de maand Nissan. En voor Sukkot de 15e van 

de zevende maand, dat is de maand Tisjri. 

In veel publicaties lees ik ten onrechte dat er steeds zes volle 

manen tussen de ene en de volgende bloedmaan plaats vinden. 

Maar als de bloedmaan plaatsvindt bij de volle maan in de eerste 

maand en bij de volle maan in de zevende maan dan mag het 

voor iedereen die rekenen kan duidelijk zijn dat er dus steeds vijf 

volle manen tussen zitten. 

Hieronder een overzicht van de data van de door Blitz ontdekte 

patroon van vier bloedmanen:: 

 

1) Pesach – Nisan 15 5774 - (15 April 2014) 

2) Sukkot – Tisjri 15 5774 - (8 October 2014) 

 

3) Pesach - Nisan 15 5775 - (4 April 2015) 

4) Sukkot - Tisjri 15 5775 - (28 September 2015) 

 

(Het jaar 5774 binnen de Joodse jaartelling – voor ons 2015 – geeft 

het huidige jaar aan tellend vanaf het begin van de schepping) 

Dat moest wel de vervulling zijn van Joel 2:31. En binnen de 

eindtijdleer zoals die door Blitz geloofd wordt gaat aan de 

wederkomst van Jezus Christus een zevenjarige Grote Verdrukking 

vooraf. In 2008 begint Blitz te prediken dat de Grote Verdrukking in 

dat jaar zou aanbreken en dat Jezus terug zou komen bij de 

laatste van de vier bloedmanen, dus op 15 Tisjri. 



Toen uiteindelijk de gevreesde Grote Verdrukking niet uitbrak, 

haalde Blitz het artikel snel van zijn website. Al gauw wordt er door 

Johan Hagee, als een soort vervolg, weer een nieuw leer over de 

bloedmanen de wereld in gestuurd. Het wonder van een Tetrad 

blijkt namelijk sinds het begin van de christelijke jaartelling al zeven 

keer eerder voorgekomen zijn. Nu luidt de leer opeens dat de 

tetraden (meervoud van tetrad) die samenvallen met de Bijbelse 

feesten altijd zouden samenvallen met ingrijpende gebeurtenissen 

in de Joodse geschiedenis. God zou de tetraden gebruiken om 

het Joodse volk een teken te geven en hen door middel van deze 

verschijnselen aan de hemel waarschuwen voor ingrijpende 

gebeurtenissen die hun zouden overkomen.  

Laten we bij het horen van dit alles, denken en handelen zoals de 

Bereanen uit de vroege tijd van de gemeente die dagelijks de 

Schriften nagingen of alles wat hun door Paulus en anderen 

verkondigd werd wel waar was. En als de grote Paulus daarbij niet 

gespaard mocht worden en door Gods keuringsdienst van waren 

moest, moeten we dan de heren Blitz en Hagee ook niet aan een 

kritisch onderzoek onderwerpen? 

Daarom geldt nog steeds wat de apostel Paulus aan de 

gemeente van de Thessalonicenzen schreef: “raak niet te snel 

verschrikt door een woord of een brief alsof de dag van Christus al 

aangebroken zou zijn” (2 Thes.2:2) en “toets alle dingen, behoud 

het goede “(1 Thess.))5:21). 

In deze tijd waar we bijna omwaaien door alle wind van leer, 

zouden we toch niet alles met een (soms niet gelezen) Bijbel in de 

hand zomaar kritiekloos moeten aannemen? 



Wat is er allemaal aan de hand en wat is er mis mee? Is er nog 

een ware en waardevolle kern in de hele zaak of is het de 

zoveelste zeepbel? 

Heeft God ons deze keer echt iets nieuws te zeggen door de 

bloedmaan profeten? Of is er opnieuw niets nieuws onder de zon? 

Gewapend met de Bijbel in de ene hand en een aantal duidelijk 

wetenschappelijke feiten in de andere hand gaan we zien wat er 

allemaal wel of niet van waar is. 

 

Zijn bloedmanen een teken dat Jezus Christus 

op 15 Tisjri 5775 (28 september 2015) 

terugkomt?  

 
Het is waar de tekst uit Joel 2:31 een profetie is met betrekking tot  

de wederkomst van de Christus en het is juist dat de zon dan 

veranderd zal worden in duisternis en de maan in bloed. 

Maar bij het uitleggen van de Schrift moeten we ons echter aan 

bepaalde (hermeneutische) regels houden  Op de eerste plaats 

dat we elke Schrifttekst moeten verstaan binnen de context van 

de hele Schrift. 

Want de tekst van Joel 2:31 komt nog wel tien keer in bijna 

dezelfde bewoordingen in de Bijbel voor, waarvan twee 

notabene zelfs in Joel zelf. In Joel nog geen 21 verzen ervoor (hfst. 

2:10) en nog geen 16 verzen erna (hfst. 3:15). Uit deze en uit alle 



andere teksten blijkt dan dat niet alleen de zon verduisterd zal zijn 

en niet alleen de maan in bloed zal veranderen, maar ook de 

sterren blijken hun licht niet meer te laten stralen. De sterren 

worden verduisterd en ze trekken hun glans in. Tegelijk vindt er een 

heel grote aardbeving plaats en is er radeloze angst onder de 

volken. Hieronder geef ik alle teksten waarin de bloedmaan aan 

de orde komt. Hier is duidelijk te zien dat het dus geen op zich 

staand fenomeen is.   

 

‘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.’ (Matt. 24:29 HSV) 

 

‘Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd 

worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. (Marcus 13:24 

HSV) 

 

“ 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.  (Lk. 21:25 HSV) 

 

‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, 

voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 

(Acts 2:20 HSV) 

 



Bij die aanblik siddert  de aarde, beeft de hemel. Zon en maan 

worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. (Joel 

2:10 HSV)  

 

`De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, 

voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 

 (Joel 2:31 HSV) 

 

`Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben 

hun schijnsel ingetrokken. (Joel 3:15 HSV) 

 

‘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.’(Jes. 13:10) 

 

‘Alle lichten die aan de hemel stralen, zal Ik omwille van u in het 

zwart hullen. Ik zal duisternis over uw land brengen, spreekt de 

Heere HEERE.’ (Ez. 32:8 HSV) 

 

‘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.’ (Op. 6:12) (vgl. Op. 8:12) 

 

Het is duidelijk dat de hele schepping geschud zal worden op de 

dag dat Christus terugkomt, en daarbij zal Hij voor sommigen 

komen als een dief in de nacht. Er zal sprake zijn van een 

complete verduistering van heel het heelal, gelijk dat gebeurde 



van het zesde tot het negende uur toen Jezus Christus aan het 

hout genageld was. (Lukas 23:44-45). 

Het is dus niets meer en niets minder dan onzin om vanuit het 

voorkomen van slechts alleen een bloedmaan of tetrad te 

concluderen dat Jezus Christus zal terugkomen.  

 

Zijn bloedmanen en tetraden wel zo zeldzaam 

als beweerd wordt?  

 

Hoewel er sprake is van een echte tetrad en ze alle vier inderdaad 

samenvallen met de Bijbelse feesten Pesach en Sukkot moeten we 

ons door MARK en JOHN niet gek laten maken, het hoofd koel 

houden en hun leer gelijk iedere andere leer aan de Bijbel toetsen 

en daarnaast in dit geval – omdat de heren Blitz en Hagee daar 

zo graag aan refereren -  toetsen aan werking van het heelal en 

de feiten.  

Op de eerste plaats moeten we vaststellen dat eclipsen, 

bloedmanen en tetraden niet zo zeldzaam zijn als de heren Blitz en 

Hagee ons willen doen geloven. Dezelfde NASA waar de heren 

naar verwijzen,  heeft vastgesteld dat er vanaf 3000 v. Chr., tot 

3000 n. Chr. maar liefst 14.255 zonsverduisteringen plaats vinden, 

708 bloedmanen aan de hemel te zien zijn, waarvan er 177 als 

een tetrad door het hemelruim trekken. 

Dat zijn toch maar even gemiddeld 3 zonsverduisteringen per jaar, 

ook al zijn ze niet overal te zien.  Daarnaast haalt gemiddeld één 

keer in de 8 jaar een bloedmaan de voorpagina van de krant. 



Omdat de zon, de maan en de planeten zich bewegen volgend 

vaste wetten en regelmatige ritmes en patronen, treden er met 

een zekere regelmaat ook tetraden op. Dat is even normaal als 

de zon die opkomt en die ondergaat, op de ene plaats vroeger 

en in een later seizoen later. Het is even normaal als de 

aanwezigheid van de sterrenbeelden die op sommige tijden wel 

en op andere tijden niet te zien zijn. Het is even normaal als de 

seizoenen die die elkaar in een vast ritme opvolgen. Het is even 

normaal als het ritme dat de menselijk geest tijdens slaap beroerd. 

Tetraden komen binnen één eeuw vrij vaak voor en in een andere 

eeuw soms juist helemaal niet. Maar dat is even normaal als een 

landschap waar heuvels en dalen elkaar afwisselen. Het gebeurd 

in zo’n vast wetmatig en steeds terugkerend ritme dat de NASA 

met terugwerkende en vooruitwerkende kracht kan berekenen 

wanneer                                                                                                                     

de tetraden hebben plaats gevonden of zullen plaats vinden.  

Binnen de Christelijke jaartelling, dus gerekend vanaf de 1e eeuw 

tot nu toe, hebben er totaal 62 tetraden plaats gevonden. Dat is 

gemiddeld om de 32 jaar.  

Van de 62 tetraden die er vanaf het begin van onze christelijke 

jaartelling   zijn geweest vallen er echter   8 tetraden samen met 

de Bijbels/Joodse feesten. En dat is volgens Blitz en Haggee een 

onverklaarbaar Gods wonder. 

Hebben we in dat geval dan toch met een heel bijzonder en 

speciaal door God gecreëerd wonder te maken wanneer een 

tetrad precies samenvalt met de 1e dag van Pesach en met de 1e 

dag van Sukkot, op de 15e van de eerste en de zevende maand?  



Een wonder dat afwijkend is van de normale wetmatigheden en 

ritmes die God bij de schepping van de wereld in het leven heeft 

geroepen en welke werking natuurlijk een wonder op zich is.  

Ook hier moet ik tot een heel ontnuchterende conclusie komen. 

Het Bijbels/Joodse jaar verloopt namelijk binnen een 

MAANKALENDER en niet zoals bij ons binnen de gregoriaanse 

ZONNEKALENDER. Binnen het Bijbels/Joodse jaar dat de cyclus van 

de maan volgt, begint de maan op elke 1e van de maand te 

wassen. En op elke 15e van de maand is het volle maan.  

Aangezien de bloedmaan alleen bij volle maan optreedt, valt de 

bloedmaan binnen de Bijbels/Joodse kalender dus altijd op de 15e 

van de maand.   

Een tetrad wordt gevormd door 19 manen, waarvan er 4 

bloedmanen zijn en er tussen de ene bloedmaan en de volgende 

bloedmaan steeds vijf gewone volle manen zijn. En wel als volgt: 

eerste bloedmaan – vijf volle manen – tweede bloedmaan – vijf 

volle manen – derde bloedmaan – vijf volle manen – vierde 

bloedmaan.  Totaal dus negentien volle manen, waarvan er vier 

bloedmaan zijn. 

Misschien heeft u het al in de gaten maar Pesach en Loofhutten 

vallen in de 1e en de 7e maand. Er zijn dus vijf maanden tussen de 

eerste en de zevende maand. Maar ook vijf maanden tussen de 

7e maand en de 1e maand van het volgende jaar (namelijk de 8e, 

9e, 10e, 11e en 12e maand). Dus de Bijbelse feesten Pesach en 

Loofhutten vertonen hetzelfde patroon als de tetrad.  



Omdat een tetrad bestaat uit een patroon van 19 volle manen en 

dus 19 maanden beslaat, valt een tetrad altijd binnen het 

tijdbestel van twee aaneengesloten jaren. 

Zoals we in onderstaand schema van mogelijkheden zien, is er dus 

een kans van 1 op 6 dat een tetrad samen zal vallen met de 

Bijbelse feesten Pesach en Sukkot/Loofhutten.  

Dit zijn de tetraden die mogelijk zijn binnen twee aaneengesloten 

jaren: 

 

1) 1e maand - 7e maand/ 1e maand – 7e maand 

2) 2e maand - 8e maand/ 2e maand –  8e maand 

3) 3e maand –  9e maand/ 3e maand – 9e maand                                                                                                                                                                               

4) 4e maand - 10e maand/ 4e maand – 10e maand 

5) 5e maand - 11e maand/   5e maand – 11e maand 

6) 6e maand – 12e maand/ 6e maand – 12e maand 

 

Na Christus zijn er tot nu toe 62 tetraden geweest. Als het een kans 

is van 1 op 6 dat een tetrad samenvalt met de Bijbelse feesten, 

dan is bij het voorkomen van 62 tetraden het samenvallen van 8 

tetraden met de Bijbelse feesten Pesach en Sukkot dus een 

normaal te verwachten gegeven.   

We zouden eerder verbaasd en verwonderd moeten zijn als de 

tetraden NIET met de Bijbelse feesten zouden samenvallen, dan 

wanneer dat WEL gebeurd, want het gegeven ligt verankerd in de 

werking en de wetten van het heelal. 

 



Zijn de tetraden echt een waarschuwing voor 

het Joodse volk als ze samenvallen met de 

Bijbelse feesten?  

 

Omdat het samenvallen van tetraden met de data van de 

Bijbelse feesten Pesach en Sukkot dus een gewoon wetmatig deel 

van de werking van het heelal is, dan zou God de geschiedenis 

determineren als ze als aanduiding en waarschuwing voor het 

Joodse volk bij belangrijke gebeurtenissen in hun geschiedenis 

zouden zijn gegeven. 

Dan zou een mens en ook een heel volk geen vrije wil meer 

hebben en zou God bewust alle ellende creëren en zijn de 

mensen slechts marionetten die mee moeten bewegen en 

handelen naar de wetmatigheden van het heelal. Dan is ieder 

mens en ieder volk niets meer dan een mechanisch onderdeel 

van een grote machine. 

Maar er is noch meer kritiek te leveren op deze theorie. Wist u dat 

er van de vier bloedmanen in 2014-2015 drie niet eens in Israël te 

zien zijn en de laatste slechts heel vaag. En God waarschuwt de 

Joden? 

Dit zijn de acht tetraden die samenvallen met Pesach en 

Loofhutten: 

1) 162-163 n.Chr. 

2) 795-796 n.Chr. 



3) 842-843 n.Chr. 

4) 860-861 n.Chr. 

5) 1493-1494 n.Chr. 

6) 1949-1950 n.Chr. 

7) 1967-1968 n.Chr. 

8) 2014-2015 n. Chr. 

Er valt echter nóg meer kritiek te leveren. Blitz en Hagee claimen 

namelijk alleen de laatste vier als tetraden die samenvallen met 

belangrijke gebeurtenissen in de Joodse historie. De interpretatie 

van de twee bloedmanen die in 2014 reeds zijn geweest is 

daarnaast ver gezocht en bestaat hoofdzakelijk uit 

eindtijdspeculaties, die in de meeste gevallen ook nog in strijd zijn 

met elkaar. 

De tetraden 1 t/m 4 weerspreken de bloedmaan theorie omdat er 

geen belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis 

gebeurden op dat moment. 

Daar komt bij dat de twee meest belangrijke en meest ingrijpende 

gebeurtenissen voor de Joden de verwoesting van de tempel en 

van Jerusalem in 70 na Christus en de Holocaust (Shoah) zijn. Toen 

vonden er geen tetraden plaats. Laat God het opeens afweten of  

is de bloedmaan theorie niet waar? Het antwoord kunt u zelf wel 

bedenken. 

Laten we tenslotte de drie tetraden bekijken die Blitz en Hagee in 

hun theorie wél hand en voeten hebben gegeven en we zullen 

zien dat die ook volledig mankgaan. 



1e) DE TETRAD VAN  April en 25 september   1493   met 22 maart   

en 15 september 1494 n Chr. 

 

Deze zoude samenvallen met de Spaanse inquisitie van het 

pausdom waarbij de Joden in Spanje werden gedwongen om 

Rooms-Katholiek te worden.  De Joden werden daar verdreven of 

afgeslacht.  

- De Spaanse inquisitie duurde van 1 Nov. 1478 tot 15 Juli   

1834 

Als de tetraden een waarschuwing van God zijn voor het Joodse 

volk om ze te waarschuwen voor belangrijke gebeurtenissen in de 

Joodse historie, dan was God hier 15 jaar te laat. Dat is te absurd 

om te kunnen geloven! God is altijd op tijd en Hij is nooit te laat.   

 

2e) DE TETRAD VAN 13 april en 7 oktober 1949 met 2 april en 25 

september 1950 

 

Deze tetrad zou overeenkomen met de erkenning van de 

Verenigde Naties van Israël en de overwinning van de Strijd voor 

Onafhankelijkheid. Dit vond plaats in december 1948. 

 

Als de theorie juist zou zijn, dan zou God in dit geval een jaar te 

laat zijn. Ook mag je verwachten dat een waarschuwing van God 

voor een historische gebeurtenis eerder komt dat het gebeuren 

zelf. 

 



3e) DE TETRAD VAN 24 april en 18 oktober 1967 - met 13 april en 6 

oktober 1968  

 

Deze tetrad zou samenvallen met de Zesdaagse oorlog met 

betrekking tot de strijd om Jeruzalem, de hoofdstad van het oude 

Israël. 

- De Zesdaagse oorlog vond plaats van 5 juni tot en met 10 juni 

1967. 

Bij het geval dat God tetraden gebruikt om een belangrijke Joods 

historische gebeurtenissen aan te kondigen of ervoor te 

waarschuwingen dan holt Hij hier met de laatste drie bloedmanen 

vanaf 18 oktober 1967 wel ver achter de feiten aan. Kunt u zich 

dat van Uw God voorstellen? Ik niet. 

We moeten dus op de eerste plaats vaststellen dat de theorieën 

van Blitz en Hagee niets meer zijn dan één grote zeepbel.  

Dan mogen we ons afvragen waar deze dingen vandaan 

komen? 

En daar ga ik mijn artikel mee beëindigen. 

 

 

Waar komt deze leer in de kern vandaan?  

 

De eersten die verbanden zochten tussen gebeurtenissen aan de 

hemel en wat er op dat moment plaats greep op aardewaren de 

Babyloniërs.  Zij bestudeerden de beweging van de planeten, 

zonsverduisteringen en maansverduisteringen (bloedmanen). Men 



zocht in het Babylonische rijk voortdurend naar “omens” 

(voortekenen).   

Dit leidde later tot het eerste georganiseerd systemen van de 

astrologie: de Babylonische astrologie. De belangrijkste geschriften 

die hieruit voortkwamen zijn die van Enuma Anu Enlil waarvan de 

inhoud bestond uit 70 tabletten van 7.000 geregistreerde 

verschijnselen in het heelal betreffende oorlogen, hongersnoden 

en dergelijken die het gevolg waren van de afgoden. 

 

Bij de bloedmaan profetie gaat het allang niet meer om de echte 

dingen van God. In de bloedmaan profetie beweging, die begon 

met de vraag wanneer de wederkomst van de Messias zou zijn, 

gaat het alleen nog maar om allerlei eindtijdspeculatie gevuld 

met historische en politieke gebeurtenissen en gaat het niet meer 

om geopenbaarde waarheid van God. 

Laten we dit artikel daarom besluiten met een stukje waarheid uit 

de Bijbel zelf en tegelijkertijd eindigen met de vraag waar het hele 

verhaal oorspronkelijk mee begon: Wanneer komt Jezus terug? 

In Mat. 24: 3 en 36 geeft Jezus op de vraag van zijn discipelen 

“Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren?” het volgende 

antwoord:  

 

“Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de 

engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader”.  

 

God is heel duidelijk over hoe wij met dergelijke dingen om moet 

gaan of niet: 



Jesaja 47:13 “Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu 

opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren 

waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u 

overkomen zal. 

Jer. 10:1-3 “Hoort het woord, dat de HERE tot u spreekt, huis van 

Israël!  Zó zegt de HERE: Gewent u niet aan de weg der volken en 

schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken 

daarvoor schrikken. Want het gebruiken van die volken zijn 

onzinnig “  

 

Drs. Charles van den Berg 

PaRDeS BIJBELSTUDIES 
(voorheen Logos Bijbelstudies) 

 

2015 Alle rechten voorbehouden 

 

Het is toegestaan dit artikel verder te delen, 

mits gratis, ongewijzigd en met vermelding van de 

auteursrechtelijke bron. 

 

Je kunt je op bovenstaand emailadres Voor het regelmatig toe 

laten zenden van gratis Bijbelstudies kun je je inschrijven op het 

volgende emailadres: 

pardesbijbelstudies@outlook.com 

 

 

 


