
 

De astronomische loop van de Zon 

 

Er bestaan nogal wat verwarring en onduidelijkheid over de astrologische berekening van de 

Zon en haar gang door de sterrenbeelden, en de berekeningen van de astronomen die de Zon 

naar haar werkelijke loop bekijken. 

Om hier duidelijkheid in te scheppen is het noodzakelijk de beide stromingen astrologie en 

astronomie beter te begrijpen. 

‘Astrologie’ komt van het Griekse astra-logos. Astra betekent ‘ster’, logos betekent ‘woord’. 

Vrij vertaald is astrologie ‘de leer van de sterren’. Deze leer duidt op de wijsheid van de hoge 

astrale Wezens die in de sterrenwereld leven. (zie het boek De mens tussen aarde en Kosmos 

van Guurtje Kieft). Het gaat hier om een geestelijke kwaliteit. 

‘Astronomie’ is afgeleid van het Griekse astra-nomos. Astra is ‘ster’, nomos betekent 

‘wetmatigheid’. Bij astronomie gaat het om wetmatige bewegingen van de planeten, de Zon 

en de sterren ten opzichte van elkaar. De berekeningen hiervan zijn van een aardse kwaliteit; 

het gaat altijd om het moment in het nu. 

Beide kwaliteiten zijn nodig om tot één inzicht te komen. Astrologie vertegenwoordigt een 

geestelijke waarheid, de wijsheid uit de kosmos. Deze wijsheid kan tijdens het berekende 

moment van astronomen op aarde worden ontvangen. Echter, astrologen berekenen de 

horoscopen nog steeds naar de constellaties van ongeveer 1200 v. Chr. 

Je kunt de twaalf zonnekwaliteiten leren waarnemen als je door het jaar heen de 

astronomische loop van de Zon door de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem volgt. Haar 

dagelijkse beweging langs de sterren heeft een directe invloed op alles wat leeft, groeit en 

bloeit op aarde.  

De overgangstijden van de Zon van het ene naar het andere sterrenbeeld staan vermeld in Het 

juiste moment – werkagenda voor het land en de tuin. 

Een beschrijving van de twaalf zonnekwaliteiten staat in het boekje Twaalf zonnekwaliteiten 

geschreven door Guurtje Kieft.  

De werkagenda, De mens tussen aarde en kosmos en Twaalf zonnekwaliteiten zijn 

verkrijgbaar bij stichting de Zonnetuin. www.dezonnetuin.org 
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