
Het Hebreeuwse alfabet ,  
Verbonden met de sterrenbeelden 

" Een paar ideeën verschillend gecombineerde vorm van alle voorwerpen van de zintuigen , 

als de letters van het alfabet vormen woorden . " - Berkeley principes van de menselijke 

kennis.  

"Namen zijn foto's van dingen, elke letter heeft enige gelijkenis met de naam het ding. " - 

Plato in de Cratylus.  

De woorden die als namen aan de Hebreeuwse alfabet kan leveren voorbeelden , elke letter 

een idee bij te dragen , en de naam dus definiëren van het object.  

Sterrenbeelden  
Zelfstandig naamwoord,  

Naam van de figuur van de brief.  

Werkwoord,  

Van de actie 

uitgedrukt .  

Verwijzing 

naar de 

teksten 

waar de 

wortel is 

zo 

gebruikt. 

Stier  ) Aleph, Bull , Psa 08:07  Als Lead  Gen 35:15  

Tweelingen  b Beth, House, Gen 7:01  Te bevatten  Gen 2:01  

Kanker,  g Gimel , Camel , Gen 24:11  Te belonen  Isa 35:4  

Leeuw  d Daleth , deur, Gen 19:6  Om Lift  Amos 6:03  

Maagd  h Hij, Zijn, Gen 1:28  To Be  Exo 03:14  

Weegschaal  w Vau , Hook , Exo 27:10  Om Join  Exo 27:10  

Schorpioen  z Zain, Armour, 1 Koningen 22:38  Te omvatten  
1 Koningen 

22:38  

Boogschutter  x Cheth , Animal, Gen 1:30  To Live  Gen 3:20  

Steenbok  + Teth , gedood Slachtoffer, Isa 53:7  Om te zinken  Psa 09:16  

Waterman  y Yod , Hand voren gebracht , Exo 07:19  
Uit te zenden ( 

Arab. )  
Oba 11  

Vissen  k Caph , Hand grijpen, Exo 04:04  Om Hold  Exo 33:23  

Ram  l Lamed , Ox - prikkelen, rechters 3:31  Om Teach  Deut 04:05  

Eridanus , de rivier  m Mem , Water, Gen 7:17  
Uit te breiden ( 

Arab. ) , 

Vermenigvuldigen  
Eze 07:11  

Zuid- Fish  n Nun , Vis (Syrisch)  
Voor het 

verlengen Out  
Psa 72:7  

Band van de 

Vissen  s Samech , Band houdt stand, Psa 71:6  In stand te houden  Isa 63:5  

Pleiaden  ( Ayin , Ogen, Isa 06:05  
Om te handelen 

op basis van  
Psa 66:7  



Hyaden ,  

monding van 

Taurus  
p PE, Mouth , Deut 32:1  Het openen van  Lam 3:38  

Orion  c Zaddi , Komende vanaf , Psa 68:7  Om Advance  Hab 03:12  

Gordel van Orion  q Koph , Band omgorden , Isa 03:24  Om Bind  Isa 3:24  

Sirius  r Resh , hoofd , Psa 110:7  
Van oorsprong , 

als eerste  
Psa 118:23  

Procyon  # Shin , tand, Gen 49:12  
Nogmaals, als 

tweede  
1 Koningen 

18:34  

Zuiderkruis  t Thau , Boundary , Gen 49:26  
Om Bound , 

Finish , Limit  
Psa 78:41  

Er lijkt geen natuurlijke reden voor de volgorde waarin de letters van het alfabet worden 

geplaatst. De volgorde in het algemeen nog steeds voorkomt lijkt te zijn afgeleid van het 

Hebreeuwse . Als deze volgorde werden gehaald uit de reeds bestaande regeling van de 

profetische typen in de sterrenbeelden , is een reden gepresenteerd. De namen van de 

Hebreeuwse letters , zal het gezien worden , overeenkomen met die betekenis van de 

sterrenbeelden , waarvan namen of beschrijvende benamingen zijn de initialen .* Het 

merendeel van de oosterse alfabetten op soortgelijke wijze zijn gerangschikt , dat de oude 

Arabisch was , zodat kan worden blijkt uit het cijfer bevoegdheden van de brieven . De 

uitvinding van de brieven wordt toegeschreven aan de familie van Seth door de oude Joodse 

en Arabische schrijvers , ** alsmede van de emblemen van de bol.  

* " De sterrenbeelden werden vroeger aangeduid met de Hebreeuwse letters , dan tweeentwintig-vierenveertig 

met twee gecombineerd, na die , met drie , en de brieven werden in plaats van dieren. " ( Gaffarelli. ) 

** Verwijzingen naar deze autoriteiten kunnen worden gevonden in Dr Gill 's uitleg van de Schriften . Deze 

betekenis van de namen van de letters het algemeen over eens zijn met die in Gaffarelli , Curios. Lit. , die 

verwijst naar Reuchlin en Bellarminus , ook voor Rab . Kapol , genoemd door Southey als geschreven over de 

"Astral Alfabet , " en zei door Gaffarelli te zijn geweest van de grootste Joodse astronoom.  

Het is bekend dat de oude Joden de twaalf tekens onderscheiden door de twaalf eerste letters 

van hun alfabet. Zij worden gezegd te hebben toegepast de resterende brieven aan andere 

sterrenbeelden , waarschijnlijk om die , zoals hierboven vermeld, met hen overeengekomen in 

de betekenissen en initialen . De oude Perzen betekende ook de twaalf tekens met de twaalf 

eerste letters : als de moderne Perzen zijn gezegd wordt te doen . De zestien Runen tekens zijn 

naar verluidt vernoemd naar de sterrenbeelden , en gewijd aan goden .  

LET OP runen 

De Runen Runen vermogen of voldoende gelijkenis met de Samaritaanse en andere oude 

oosterse alfabetten om aan te geven dat ze afkomstig waren uit een gemeenschappelijke 

origineel. Groot oudheid wordt toegeschreven aan hen. Mallet toont aan dat ze werden 

gebruikt door de noordelijke dichters lang voor de christelijke jaartelling. Door deze oude 

autoriteiten waren ze zeiden te zijn uitgevonden door Odin. Odin was een titel van 

waardigheid, als Don in de moderne tijd , het was toegepast op de oppergod van de vroegste 

tijden . Het werd overgenomen door Sigge , held, veroveraar , en Bard , ongeveer 70 voor 

Christus introduceerde hij en de gebruikte Runen, en hem de uitvinding wordt soms 

toegeschreven , maar Olaus Rudbeck geloofde hen te zijn doorgegeven door Magog , de zoon 

van Jafeth , om Tuisco , de Duitse leider, over de AM 1800. Mallet denkt dat de naam 



afgeleid van een Runes Gotische woord, te snijden , maar uit hun toegelaten oudheid en hun 

gebruik als het voertuig van de poëzie , het is meer waarschijnlijk uit ranah of runah , Hebr. 

en Arabische , te zingen , zoals in Job 38:7 .  

  

OP de oudheid van de SQUARE CHARACTER 

Van de Hebreeuwse 

Er wordt erkend dat de Joden deze mooie karakter meegebracht met hen uit de Babylonische 

gevangenschap , voorafgaande aan die zij leek tijdens de regeerperiodes van de koningen van 

Juda , te hebben gebruikt , op hun munten ten minste een personage meer gelijkt op de 

Samaritaanse . In de resten van het Babylonische rijk, waarin wetenschap en kunst werden 

gekweekt uit de vroegste periode van de afwikkeling ervan , een heel ander karakter is nu 

gevonden en gelezen , zonder enige record van zijn oorsprong andere dan de universele 

traditie dat Seth was de uitvinder van alfabetische karakters. Van Seth, door middel van 

Noach en Abraham , lijkt het zeer eenvoudig om hun bestaan met de Hebreeën op te sporen 

en onder alle andere kinderen van Noach. In sommige stammen hun migraties geperverteerd , 

en vele uiteindelijk verloren gaan, kostbaarste uitvinding. De Hebreeën zijn zelfs veel gezegd 

te zijn verslechterd is; vóór of na de tijd van Mozes er is geen doorslaggevend bewijs. Als het 

oorspronkelijke karakter werden gebruikt door Mozes , indien zij werden opgespoord op de 

tafels van de wet, het is nog steeds mogelijk dat in de heilige boeken alleen al bleef het tot in 

de perfectie ; hun gewone karakter had misschien dezelfde gelijkenis met dat het schrijven 

van de analfabeten in dit land kunnen hebben op onze drukletter .  

Elke waar het eerste karakter van een poging om de gehoornde hoofd van de stier , de leider, 

de Aleph , (het spoor van wiens naam nog steeds bij ons in de naam van het hoofd van de 

beesten te vertegenwoordigen behoudt , de olifant, ) maar in de Samaritaan en West- alfabet is 

het omgekeerde . De ( van het Hebreeuws, de O van veel andere talen , is nog terug te vinden 

in de naam van de ogen, en in het beeld dat de brief presenteert het orgaan van het zicht , de 

Hebreeuwse vertegenwoordigen beide ogen , de meeste andere alfabetten slechts een , hetzij 

O vol als in de joodse munten, of in profiel , zoals in de Samaritaan. De Syrisch en moderne 

Arabisch, wordt confessedly meer recente uitvindingen of aanpassingen , zoals onze steno, 

kan geen beroep worden aangetekend als enige autoriteit , hoewel hun Aleph kan 

vertegenwoordigen een hoorn , hun O of Ayin , ene oog , net als onze Europese O. In de elke 

vierkante tekens is een verkorte beeld van het object waar het zijn naam ontleent. De rabbi's 

zijn bewaard gebleven zoals de traditie dat hun bedoeling was . In het verloop van eeuwen , 

en de corruptie van het Hebreeuws leren in de Talmudische fabels, is het mogelijk een kleine 

verandering heeft plaatsgevonden , ze zijn echter bewaard gebleven van de sleutel, die allen 

zullen openmaken , ze verwijzen naar een Astral Alfabet, zelfs voor de perverse dienst van 

astrologie, maar wijst naar de werkelijke oorsprong van de Oude Alfabet . In sommige 

gevallen, zoals bij de Ieren, had de rondzwervende stam kennelijk verloren , maar de traditie 

dat de geluiden van de menselijke stem na was aangewezen door bepaalde merken, en was 

derhalve , om ze opnieuw uitvinden voor zichzelf , en een zwakke uitvinding vinden we ze 

licht op . In het Iers is gezegd dat de eerste letters van de namen van de bomen van het land. 
De Ogham en de Runen , & c. , zijn imperfecte substituten voor de oorspronkelijke 

overeenkomst van de belangrijkste ideeën van de menselijke geest onder de vorm van 

zichtbare objecten houdende hen , die vinden we in de oude of Hebreeuwse letter . Dat deze 

zichtbare voorwerpen was eerder geselecteerd voor ideeën van dezelfde aard in de twaalf 



tekens van de dierenriem en tien andere sterrenbeelden nauw met hen verbonden te uiten, zal 

worden gezien in de vorige tabel .*  

* De Beth van de vroege alfabetten lijkt te vertegenwoordigen met een stand , in latere leeftijd , als onze eigen , 

een twee - verdiepingen huis , B , of zou kunnen worden , een dubbel dak maar een.  

Hoe meer bijna elke letter uit het alfabet benaderingen van het beeld van de oorspronkelijke 

voorwerpen uit de brieven die zijn genoemd , de oudere moet lijken te zijn. Als Seth worden , 

zoals de traditie heeft hem noemde, de vader van brieven , en de auteur van het plein karakter, 

ook bewaard door de Hebreeën of de Chaldeeën , de portretten van de dingen die het namen 

zijn gemakkelijk te worden verantwoord . Adam was goddelijk aangezet om zichtbare 

objecten naam door het overdragen van namen de ideeën die deze objecten werden 

gemonteerd te brengen , zoals kan worden gezien door de oude Hebreeuwse namen bewaard 

gebleven in de eerste boeken van de Schrift.  

Als de Sinaitisch opschriften even oud als de Exodus , tonen zij aan dat een aantal brieven die 

van het plein lijkt karakter waren dan misschien gebruikt worden door die " gemengde 

menigte " die zich ging met Israël uit Egypte . Sinds de Babylonische pijl in het hoofd of 

spijkerschrift karakter is te lezen, kan elk idee van de Joden geleerd te hebben het plein 

personage in Babylon worden opgegeven .  

OPMERKING op Babylonische 

Sir H. Rawlinson zegt nu dat zelfs dat personage werd oorspronkelijk picturale , dit is niet 

meer moeilijk voor te stellen dan dat onze moderne Engels karakter was zodanig, dat 

niettemin kan worden aangetoond dat het geval is. Hoewel de Hebreeuwse letter Aleph , ) was 

altijd vastgehouden aan de kop van een stier te vertegenwoordigen , in de meeste talen de 

gelijkenis is traceerbaar ; de Europese A is de kop en ondersteboven horens . Een van de 

Egyptische hiërogliefen lezen als een staat aan het hoofd van de Apis , de Bull , met de 

wereldbol tussen de horens.  

  

Betekenis van het Hebreeuwse alfabet ,  
VAN OUDE Joodse autoriteiten .  

( GAFFARELLI , Cur . Lit. )  

            
Teksten waar zo 

gebruikt. 

)  Aleph  
Significat Viam , sieve 

institutionem  
Een weg , of een 

begin *  
Job 33:33 

b  Beth  Denotat domum  Een huis  Job 01:13 

g  Gimel  Retributionem  Vergelding  Gen 50:15 

d  Daleth  Ostium  Een deur  Gen 19:6 

h  Hij  Demonstrationem  Demonstratie  Gen 47:23 

w  Vau  Uncinum retortum  
Een nagel gebogen 

rug  
Exo 26:32 



z  Zain  Arma  Armour  1 Koningen 22:38 

x  
Heth of 

Cheth  
Terrorem  Terreur  Gen 35:5 

+  Teth  Declinationem  Declinatie  Exo 15:4 

y  Yod  Confessionem Laudis  Bekentenis van lof  Gen 29:35 

k  Caph  Volam  Holle hand  Gen 40:11 

l  Lamed  Doctrinam  Leer  Deut 04:01 

m  Mem  Aquas  Water  Gen 1:06 

n  Non  Filiationem  Verwantschap  Gen 21:23 

s  Samech  Oppositionem  Oppositie  Eze 24:2 

(  Ayin  Oculum  Een oog  Num 14:14 

p  Pe  Os  Een mond  Exo 04:10 

c  Tzaddi  Latera  Zijden  Gen 6:16 

q  Koph  Circuitum  Een circuit  Psa 19:6 

r  Resh  Paupertatem  Armoede  10:15 Prov 

#  Scheenbeen  Dentem  Een tand  Exo 21:24 

t  Thau  Signum  Een teken  Eze 09:04 

* Aleph wordt vertaald met " leren, "als toonaangevend in de manier.  

Iets van een symbolische en zelfs een heilig karakter lijkt gegeven aan het alfabet door het 

gebruik van de toespeling op Alfa en de Omega in de Apocalyps. Alpha is duidelijk de Aleph 

van de oorspronkelijke alfabet, zoals in de oude oosterse alfabetten, de leider , chef , eerste, 

het begin. De Omega van de Grieken de geleverde plaats van Thau , de laatste letter van de 

oude serie, die oorspronkelijk cijfers als een kruis, zoals onze moderne T , T. Het woord 

betekent Thau in die dialecten een merk, Zoals in Ezechiël 09:04 ; een grens , zoals in Genesis 

49:26 . Door het schrappen van de prefix Th , het geeft het geluid van Omega . De Arabische 

betekenis van het woord Thau is een merk in de vorm van een kruis, waarmee de Arabieren 

hun stempel op deze dieren.  

De eerste en laatste letters zijn dus symbolisch gebruikt in de Schrift , lijkt het waarschijnlijk 

dat alle tussenliggende brief een aantal gelijke strekking had , eens met die van het 

sterrenbeeld waartoe ze behoren .  

Faber zegt dat sommige van de oude rabbi dacht dat de huidige Hebreeuwse letter was de 

oorspronkelijke , Assurith genoemd , "gezegend ", omdat God schreef daarin de tabellen van 

de wet. De Joden konden niet hebben aangenomen van de Chaldeeën , want in Babylon , als 

in Assyrië, de pijl -headed teken verschijnt uitsluitend zijn gebruikt. Sommige Arabische 

schrijvers kenmerk van de uitvinding van de Hebreeuwse letter van Seth , evenals veel van de 

oude Joden .  



Plato ( in de Cratylus ) lijkt aan het feit dat elke letter een idee , als die overbrengt L is het 

tegenovergestelde van hardheid, R een ruisende op, beweging, en dat ik verzwakt , zegt ook 

dat " een naam als een schilderij is een nabootsing . "  

In het Hebreeuws de moeder - klinkers en andere serviles geven de ideeën in de meest 

voorkomende vordering . Het ontbreken van het onderscheid tussen radicale en slaafse 

verwart Plato's argument met betrekking tot de Griekse . In het Arabisch wordt een 

onderscheid gemaakt wordt erkend , schijnbaar zelden vermeld in de grammatica . Het is 

traceerbaar , met enkele variaties , in alle talen , zoals in het Engels * de klinkers en de letters 

L, M , N , S, T , Y zijn serviles . De ideeën overgebracht door de Hebreeuwse serviles , indien 

gebruikt als serviles , kan dus worden uitgedrukt . Aleph afkomstig, Beth omgeeftHij is, Vau 

verbindt, Yod individualiseert, Caph grijpt, lamed transfers, passeert op, Mem voegt hieraan 

toe , verhoogt, Nun vermindert, Shin punten wat volgt, Thau grenzen , beperkt.  

* Athenaeum , augustus 1856. De heer Nasmyth , spreken van een verband tussen de Assyrische en Engels 

alfabetten , Dr Hincks zei werd vastgesteld dat A was het hoofd van een stier en een T- kruis; Rawlinson zei het 

spijkerschrift karakter was een serie foto's . B was een huis , en in de Hamite karakter vertegenwoordigd door 

een vierkant. Barsip , ook Hamite , waarschijnlijk " weedy meer. " Moge het niet liever Bars Sippa , de toren van 

de lip , de verwarring van de lip , is er plaats. Meten, wat is etennl is een voorbeeld van m slaafs wordt in het 

Engels.  

Er wordt gezegd door Alfred Jones op een correcte namen: " De Joden Henoch beschouwd als 

de uitvinder van de letters , en dat Noach in de ark had een boek van ' visioenen en profetieën 

"van Henoch. "  

Namen zijn niet zomaar willekeurige combinaties van letters. In de oorspronkelijke taal die ze 

sprak de aard van hun onderwerp, een idee van elke letter. De namen opgenomen in de eerste 

hoofdstukken van Genesis bewijzen dat de eerste voornamen waren bedoeld om te 

beschrijven dat waarop ze werden gegeven. Cadmus wordt gezegd te hebben gebracht zestien 

brieven uit Fenicië , waarschijnlijk Hebreeuwse medeklinkers , het weglaten van de Shin , sh, 

Een onbekend geluid naar Griekenland. Om Cadmus , wiens naam betekent de man van het 

Oosten , het is bekend Europa dankt het alfabet. In de oude Cufic , zoals in het moderne 

Arabisch, en in de Griekse en Romeinse karakters , kan enige gelijkenis te herleiden tot de 

Hebreeuwse en de Samaritaan.  

Silvestre de Sacy plaatsen het bestaan van het Arabische alfabet nu in gebruik tweehonderd 

jaar vroeger dan de gebruikelijke datum , ongeveer 325 van de Hidsjra . " De passage van de 

Cufic aan de Neshki lijkt niet te zijn plotselinge , en vóór de Cufic was een karakter lijkt op 

beide. " Forster leidt hieruit af dat de Neshki of moderne Arabische karakter, zoals de 

Hamayarite , behoorde tot een vooraf en primitieve alfabet, en dat de selectie, niet uitvinding, 

was het kantoor van het alfabet - makers van na tijden . - Forster Een primitieve taal . De 

Hamayarites wordt gezegd dat ze een letter hebben zo vroeg als de tijd van Job . (Univ. Hist. )  

Bonomi zegt dat Rawlinson is van mening dat ' alle tekenen van de Assyrische inscripties had 

ooit een syllabische waarde, als de namen van de voorwerpen die ze vertegenwoordigd, maar 

die vervolgens zijn gebruikt , meestal in de eerste geleding, om een loutere gedeelte van een 

uitdrukkelijke lettergreep ; ook, dat de Babylonische en Assyrische talen zijn beslist 

Semitisch. " ( Bonomi 's Nineve. )  



Kol Mure van mening dat het Griekse alfabet * van de Fenicische Semitische oorsprong, zoals 

blijkt uit de analogie van de vier eerste letters met Aleph , Beth , Gimel , Daleth . ( Oud- 

Griekse taal-en letterkunde . )  

* Forster Een Prim . Lang. zegt: "De Celtiberian alfabet lijkt op de Semitische . " Het alfabet van de mens, net 

als zijn taal en zijn godsdienst , was oorspronkelijk een .  

  

De Southern Cross 

Deze opmerkelijke constellatie wordt gezegd voor te stellen een ieder het idee van een kruis , 

met name wanneer bij het bereiken van de meridiaan de bovenste en onderste ster zijn 

loodrecht op. Hoewel nu niet meer zichtbaar is in het noorden gematigde zone , was het daar 

gezien vanaf de tijd van Adam en Seth met dat van de christelijke jaartelling . Het lijkt 

onmogelijk dat een dergelijke constellatie van glans en duidelijkheid had moeten worden 

weggelaten in het begin van de opstelling van de emblemen , maar daalt geleidelijk in hoogte 

van een aanzienlijke stijging, tot aan de bovenste ster verdwijnt onder de horizon van de 

breedte van Jeruzalem, over de tijd van de verschrikkelijke offeren uitgebeeld . Dit feit , en dit 

alleen , redelijk goed voor de oude traditie , dat wanneer de zuidpool constellatie moet worden 

ontdekt, het zou blijken te zijn in de vorm van een kruis ( Dupuis , & c. ). De oude Perzen 

vierden een feest van het kruis een paar dagen voordat de zon ingevuld Ram, wanneer deze 

constellatie zou briljant te zijn tussen de sterren van de nacht. Haar verdwijning kan dus 

worden kort toegelicht. Door de grotere dikte van de aarde op de evenaar, dat een deel van de 

aarde komt elk jaar een beetje vroeger naar wat zijn de equinoxen genoemd , de punten waar 

de ecliptica kruist de evenaar, dus de noordpool beweegt elk jaar een beetje verder op in de 

cirkel beschrijft in de noordelijke hemel . Zo is geleidelijk teruggelopen van de Southern 

Cross . Deze beweging wordt bekend dat ongeveer 50 " in een jaar, de plaats van de sterren in 

de oudheid kan worden nagegaan door het ( Humboldt Cosmos , Herschel , & c. ).  

Het is bekend dat het kruis was een heilig embleem in de Egyptische mythologie. De 

Arabieren en de Indiërs ook , vóór de komst van Christus , vereerd dit embleem . Er is in het 

British Museum een grote zilveren kruis, overgenomen uit de mummie van een Egyptische 

priester . Sozomenes , AD 443, vertelt dat "er werd gevonden in de tempel van Serapis het 

teken van het kruis, omringd door hiërogliefen , wat betekende dat het leven te komen . " De 

laatste letter van het Hebreeuwse alfabet , Thau, Was oorspronkelijk in de vorm van een kruis 

, en haar naam betekent grens, te beperken, afwerking (zoals in Genesis 49:26 ), zoals het 

werk van de Messias , zoals toen Hij zei: "Het is volbracht . "  

Wanneer deze constellatie begon te zinken onder de horizon in het noorden gematigde zone , 

en de vorm ervan is niet langer duidelijk is, zijn geheugen lijkt er te zijn verloren, en zijn 

plaats onder de decans te zijn geleverd door de deling van een aantal andere embleem. 

Ptolemeus gesubstitueerde de half - paard, om make-up het nummer van de sterrenbeelden 

achtenveertig : een onverstandige uitvinding nog steeds bewaard op onze globes. Ea, 

vertegenwoordigd door verrekening als afzonderlijke sterrenbeelden de Pleaides -en Zuid- 

Kroon, en het maken van het aantal negenenveertig of meer , gooide in verwarring van de 

oorspronkelijke overeenkomst van drie decans aan elk teken .  



Dante , die was een groot astronoom en dichter, veronderstelt zich bij de tegenvoeters van 

Jeruzalem, en beschrijft wat hij zou er zeker gezien hebben, deze " vier sterren , maar nog 

nooit aanschouwd door de vroege ras van de mens. " Humboldt vermoedens dat hij hen had 

gezien op de Arabische globes : maar op het moment dat hij schreef het zuiden van reizigers 

hadden gebracht in het verslag van hen , maar als ze gezien hadden nog maar vier .  

" In de vierde eeuw de christelijke kluizenaars in de Thebaid zou zien het Zuiderkruis op een 

hoogte van 10o. "" Het zal opnieuw verschijnen in de noorderbreedten, maar na verloop van 

duizenden jaren " (Humboldt ).  

In een recente brief uit Australië , een werkende man schrijft naar huis met veel bewondering 

van de Southern Cross , noemde het "onze constellatie "," het sterrenbeeld van Australië . " 

Moge de voorteken worden voldaan !  

Toch moet eraan worden herinnerd, dat zelfs dit embleem , zoo dierbaar aan het hart van de 

christelijke , is , zoals de koperen slang van het oude , maakte een object van bijna idolate 

verering. Die slang moet zijn opgeheven op een kruis, geen enkele andere vorm zou steunen , 

zelfs als onze Heer Zelf werd opgetild , dat wie op Hem aanziet kunnen leven : maar als de 

mensen wierook aangeboden , moeten worden gebroken, als Nehushtan (2 Koningen 18:4) , 

slechts een stuk messing. Om deze schitterende sterrenhemel symbool geen eer ontheiligen 

lijken te zijn aangeboden . Beschouwd als een gedenkteken van ons geloof , kan het heel 

waardevol om onze broeders Armeniërs in het buitenland , en hen eraan herinneren dat de 

gekruisigde Zaligmaker zal aanwezig zijn , naar Zijn belofte , waar ' twee of drie "van hen 

vergaderd zijn in Zijn naam , in deze Australische wildernis , zoals Hij is naar hun voorouders 

uit het noorden waarvan de hemel zijn schoonheid zo lang vertrokken.  

Uit de berekeningen van de moderne astronomie leren we dat de sterrenbeelden van onze 

hemel , althans de belangrijkste daarvan , als we vervoerd naar het dichtstbijzijnde vaste ster , 

gezien zou worden in dezelfde groep als van de aarde . Dit feit is merkwaardig interessant om 

de Southern Cross . Mag niet het offer aangeboden op aarde aan het kruis uit te breiden tot het 

universum van de sterrenhemel werelden? Het moet lijken zo uit wat Paulus zegt: " Het 

maken van vrede door het bloed van Zijn kruis, door Hem alle dingen tot Zichzelf te 

verzoenen , door Hem , of die op de aarde of dingen die in de hemel. "  

NOOT Ik 

"Het kruis is het symbool van de aanbidding van de hoogste oudheid in Egypte en Syrië , zei 

tegen het leven aan . Champollion komen betekent interpreteert het ondersteuning, of de 

Heiland. "" Het is een van de ruïnes van Palenque met een kind hield er in aanbidding. "( 

Prescott Mexico. )  

OPMERKING II 

Kennicott dacht dat " instrumenten van wreedheid in hun woningen "(Gen. 49:5 ) in verband 

profetisch aan het kruis van Christus: de spijkers , de gesel , en speer kunnen worden 

opgenomen . Het kruis komt hier als derde Decan of begeleidende sterrenbeeld Weegschaal. 

Op de borstplaat van de hogepriester de naam van Levi en het teken Weegschaal lijken te zijn 

gegraveerd op dezelfde steen. In de derde Decan van de Weegschaal de Perzen , volgens 

Albumazer , had de naam Arbedi , een gevoel van die " te dekken ', zoals in Spreuken 30:22 . 

Dit kan wel worden afgeleid uit de traditioneel openbaring, dat op het kruis van de liefde, de 



liefde , het offer van de Verlosser mag dekking een menigte van zonden . De Southern Cross 

is direct onder het slachtoffer, het zoenoffer .  

OPMERKING III 

Mocht iemand willen volgen , over de moderne hemelbol , de positie is toegewezen aan deze 

constellatie in vroegere eeuwen , zal het nodig rekening te houden terug de precessie van de 

equinoxen om de benodigde tijd , een wijziging van de grenzen van de tekens, de positie van 

de colures en van de pool van de aarde. Terwijl de pool van de ecliptica, in verwijzing naar de 

sterren , die verdeeld zijn, is vastgesteld, wordt de pool van de evenaar heeft een motie ten 

gevolge van die van de equinoxen. Ongeveer 6000 jaar geleden zou het wijzen op de helderste 

ster in de staart van de draak , die moet worden beschouwd als de poolster , in de pogingen 

om de wereld voor die tijd te corrigeren. Dit moet gebeuren voor N. Lat. 36o of daaromtrent , 

waarin de sporen van het oude astronomie zijn gedacht aan te geven dat wanneer de eerste 

waarnemingen werden gedaan . Deze wordt de situatie van de bronnen van de rivier de 

Eufraat, deze veronderstelling is het eens met wat er wordt gezegd in Genesis 2 als de 

oorspronkelijke woning van de mensheid , de fonteinen blijkbaar op zijn minst van de grote 

rivieren niet zijn veranderd door de zondvloed . De Southern Cross zal dan worden gevonden 

om de stijging van ongeveer 16o boven de horizon toen op de meridiaan ; deze hoogte 

geleidelijk afnemen , zal de grootste ster te zien te zijn verdwenen uit de breedte van 

Jeruzalem over de tijd van de kruisiging van onze Heer.  

OPMERKING IV 

" Als gevolg van de precessie van de equinoxen de sterrenhemel voortdurend wisselende hun 

aspect van elk deel van het aardoppervlak . De vroege rassen van de mensheid zag in het 

noorden de glorieuze constellatie van het zuidelijk halfrond aanleiding voor hen , die, na 

resterende lange onzichtbaar, zal opnieuw verschijnen in deze streken na verloop van 

duizenden jaren . In Berlijn , en in de noorderbreedten, de sterren van het Zuiderkruis , 

evenals  en  Centauri , zijn terugwijkende meer en meer uit het zicht . De Southern Cross 

begon te onzichtbaar is geworden in 52o 30 ' noorderbreedte , 2900 jaar vóór onze jaartelling . 

Volgens Galle het misschien eerder bereikte een hoogte van meer dan 10o... Ik ben dank 

verschuldigd aan de mededelingen van mijn vriend Dr Galle , door wie Le Verrier planeet 

werd voor het eerst ontdekt in de hemel , voor alle berekeningen met inachtneming van de 

zichtbaarheid van de sterren in het zuiden van noorderbreedten . " (Humboldt , Cosmos . )  

"De constellatie van de Southern Cross heeft verworven, een eigenaardig karakter van belang 

vanaf het begin van de zestiende eeuw , als gevolg van de religieuze gevoelens van de 

christelijke zeevaarders en zendelingen die hebben bezocht in de tropische en zuidelijke zeeën 

, en zowel de Indië. De vier voornaamste sterren worden vermeld in de Almagest , en werden 

beschouwd in de tijd van Adrian en Antoninus Pius als delen van het sterrenbeeld van de 

Centaur . Op het moment van Claudius Ptolemaeus de mooie ster aan de voet van de Southern 

Cross nog steeds een hoogte van 6o 10 ' op haar meridiaan passage in Alexandrië , terwijl in 

de huidige dag culmineert er meerdere graden onder de horizon . Met het oog , om op dit 

moment (1847) , zie  Crucis op een hoogte van 6o 10 ' is het noodzakelijk , rekening 

houdend met de breking , moet 10o ten zuiden van Alexandrië in de parallel van 21o 43 ' 

noorderbreedte . In de vierde eeuw de christelijke kluizenaars in de woestijn Thebaid zou het 

kruis hebben gezien op een hoogte van 10o. Dante zegt in de beroemde passage in het 

Purgatorio :  



' Io mi volse een man Destra , e positie mente  

Alle ' altro polo, vidi e quattro stelle ,  

Niet viste mai fuor ch ' alla prima gente . "  

En Amerigo Vespucci , die op het aspect van de sterrenhemel van het Zuiden, eerste geroepen 

om deze passage op zijn derde reis geest, pochte dat hij zag er nu op de vier sterren nooit 

gezien tot dan toe door , maar de eerste menselijke ras. "  

Dit sterrenbeeld is genoemd door christelijke missionarissen en navigators als " een prachtige 

cross heerlijker dan alle sterrenbeelden aan de hemel. "  

Acosta vermeldt dat in de Spaanse nederzettingen van tropisch Amerika de eerste kolonisten 

gewend waren , zoals nu gebeurt , aan de Southern Cross te gebruiken als een hemelse klok , 

rekenen het uur van haar verticale of hellende positie.  

Humboldt zegt, " de Perzische , Kaswini , en andere Mohammedaansche astronomen heeft 

trachten te ontdekken kruisen in de dolfijn en de Draak. " Dit is waarschijnlijk om rekening te 

houden voor het feest van het Kruis waargenomen in het oude Perzië .  

Humboldt zegt van de Divina Commedia , " De filosofische en religieuze mystiek die de grote 

samenstelling van Dante verlevendigt kent aan alle objecten naast hun werkelijke bestaan een 

ideaal is, lijkt het bijna alsof we twee werelden zagen weerspiegeld in elkaar. " " De ideale 

wereld is een vrije schepping van de ziel , het product van de poëtische inspiratie. "  

   

OUDE Namen van de zon, maan,  

En aarde,  
Verklaard vanuit hun primitieve ROOTS  

Profetieën & c. , 

die 

overeenkomen 

met de namen  

DE ZON  

Teksten waar het 

woord wordt 

gebruikt in deze 

zin in de 

Hebreeuwse 

Bijbel  

Hebreeuwse 

wortels 

Gen 1:14  

Mal 4:02  
Hebr. , Shemish , minister (zoals van 

het licht)  
zon  Isa 60:20  # # m 

Rom 15:8  

Hebr 08:02  
Hebr. , ( Chald. en Syr . )  diende  Dan 7:10    

Isa 18:4  

Jer 31:35  
- Chres , het geven van warmte  

zon  

verbranding  
08:13 Rechter  

Deut 28:22  
SRH  

  

Handelingen 

26:13  

1 Cor 15:41  

- Chamah , waardoor beweging. Arab. 

zin, verontrustend  

verontrustende 

zon  

hot 

ongenoegen  

Song 06:10  

Deut 09:19  
HMX  

  

Psa 72:5  

Psa 84:11  
Arabier. , Shemish , Chres , Chamah , zoals hierboven  

Psa 19:4  

Psa 89:36  

Kopt . , Pi- othiri , * de afzender weer van warmte, 

als Ra  
Deut 07:04  ZKH 



Psa 136:8  Egypte, Ra, het geven van warmte. Arab. zin, 

warmte, aangestoken  

   

Sansc . , Suraya , als Ra . Aditta , 

glorieus  
heerlijkheid  Hab 03:03  DWH 

- Heli, schijnend  scheen  Job 31:26  lh 

Cingalesche , Irida , als Ra  

1 Cor 15:41  
Scandinavische, Sonne, schijnend, 

Arab. zin  
scharlaken  Josh 02:18  yn # 

   

Gr . , Helios , zoals Heli  

Lat. , Sol , die uitblinkt, Met s 

voorafgegaan  
glans  Job 41:18  lh 

Ierse , ** Sam , zoals Shemish  

- Greian , zoals Chres  

- Re, als Ra  

- Sol , als Sol  

THE MOON  

Deut 33:14  

Psa 08:03  
Hebr. , Yareah , zonden  

als regen  

maan  
Hosea 10:12  

Jozua 10:12  
hry  

hry 

Isa 60:19  

Isa 30:26  
- Lebana , wit  

wit  

maan  
Exo 16:31  

Song 06:10  
NBL  

  

Psa 72:7  

Psa 104:10  

Psa 89:37  

Arabier. , Al Kamar , de rode maan, 

Arab. zin  

- Lebana , zoals hierboven , wit  

smerig  

   
Job 16:16  

   
rmx  

  

Job 31:26  
Kopt , Pi- cochos , die kringen, 

Arabische zin  
cirkel  Isa 40:22  GWh 

Psa 121:6  Egypte, Aah, aangesloten  broer  Job 30:29  x ) 

   

Sansc . , Chandra , van Chadi , schijnt, Arab. zin, 

uitschieten  
Jer 50:14  HDY 

- *** Hima en Soma , verbonden , (s)  met  Gen 18:23  M ( 

Perzisch, Mah , zoals Aah  

Cingalesche , Handou , zoals Chandra  

Scand . , Mone , Mond , Monat , nummering  Dan 5:26  ) Nm 

Gr . , Mane , als Mone , Selene, die 

schijnt, de (s)  
schijnt  Job 25:5  lh 

Lat. , Luna en Lunus , zoals Lebana (LevANA)  

Ierse, Luan , zoals Lebana  

DE AARDE  

Gen 1:10  Hebr. , Aretz , gebroken, gekneusd  brakest  Psa 74:14  

CCR Gen 6:11,13  

Gen 18:18  
Chald . , Arya , dezelfde  gekneusd  Isa 42:3  

Deut 32:22  Arabier. , Aradt , dezelfde  



Job 38:4,6  Egypte?  

08:31 Prov  Sansc . , Gauh , kapot  rem  Job 38:8  XG 

Psa 102:25  Scand . , Hertha en Erde , zoals Aretz  

Isa 45:2  Gr . , Ge, als Gauh  

Jer 51:15  - Era , zoals Arya  

Hosea 2:22  Lat. , Terra , zoals Arya  

Hab 02:14  

Matt 5:05  

2 Peter 3:10  

Ds 20:11  

   

* Pi is de mannelijke artikel , Egyptische en Koptische , die in de Griekse namen. 

** De Ieren zijn op het gezag van Thaddeus O'Connellan .  

*** Het Chinese karakter voor de maan , geredupliceerd , vormen die voor metgezel , associate.  
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Verklaard vanuit hun primitieve ROOTS  

Profetieën & c. 

overeenkomt 
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URANUS  
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het woord wordt 
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Hebreeuwse 

Bijbel  

Hebreeuwse 

wortels 

   
Burman, Rahi , Rahini , bij gebreke, 

Arab. zin.  
bang  Isa 44:8  HHR 

SATURN  

Hebr 4:1-9  

Deut 12:10  

Isa 11:10  

Hebr. , Sabbatei , rusten.  

of  
rest  Gen 2:02  # tb 

Isa 58:12  

Eze 16:53  

- Sabbath, woning  wonen  Deut 12:10     

- Sabbath, herstel  verkwikt  
Psa 23:3  

Isa 58:12  
b # 

Exo 33:14  Arabier. , Zohal , verbergen , schuilend  schaduw  Arrest 9:15  lc 

Isa 58:12  - Refan , rusten  speling  Josh 10:06    

Mal 4:02  

Deut 32:39  
Kopt . , refe , Refan , Remphan , herstel  

of  
geneest  Exo 15:26  ) pr 

Isa 53:5  Egypte. Seb, als Sabbatei  

Handelingen 1:6  Sansc . , Aspujat , zoals Sabbatei  

   - Sani , Arabier. zin, verstoppen , schild  1 Sam 17:7  Hnc 



verdediging  

   Perzisch, Kivon  Chiun  Amos 5:26  Nwyk 

Psa 31:20  

Isa 16:3  
Scandinavische, Satur, verbergen  bescherming  Deut 32:38  rts 

Exo 34:7  
Gr . , Phainon , bekleding, schuilplaats. 

( Arab. zin, rest. )  
vergeven  Gen 50:17  ) n ) 

   - Kronos , rustig  koel  17:27 Prov  RQ 

Psa 17:8  Lat. , Saturnus, verbergen, Zoals Satur  

JUPITER  

Jer 23:6  

Handelingen 3:14  

Handelingen 7:52  

Hebr. , Zedek , net, Isa 45:21  

Hebr. , Zedek , waar, Isa 41:26  
rechtvaardig  

   
Isa 53:11  

   
QDC  

  

Num 24:19  

Deut 01:15  
Arabier. , Al Moshtari , onder heerschappij  Job 38:33  r + # m 

   - Gad, geluk  

Micha 5:2  
Kopt . , Picheus , glorieus, Arab. zin.  

of  
   

Jer 10:10  

Johannes 14:6  
Egypte. , Ammon waar  waarheid  Isa 65:16  Nm) 

Col 1:15  
Sansc . , Brahaspati , van oorsprong  

Sansc . , Brahaspati , onthullend, Zoals 

hieronder  

creëren  

   
Gen 1:01  

   
) rb  

  

Eph 5:23  - Urishaspiti , chief , hoofd  eerste  Exo 13:13  r + p 

   
Scand . , Thor, die breuken of 

kneuzingen , geslepen, Arab.  
scheermes  Num 06:05  r ( t 

Psa 22:28  

Hand. 5:31  

Gr . , Pheton of Phaeton, komst  kwam  Isa 41:5  H) ) 

- Dis, * tweede. Chald . , du , twee  

Exo 03:14  

Johannes 8:58  
Lat. Jupiter, die is  

Lat. Jupiter, onthullend , interpreteren  
Jah  

   
Psa 68:4  

Gen 40:8  
hy  

RHP 

MARS  

Exo 12:22  

Isa 63:2  
Hebr. , Adom , rood, bloedvergieten  bloed  Josh 20:3  Md 

Ds 19:13  - Madim , gemaakt als bloed, Arab. zin  verwond     

   
Arabier. , Melekh , zoals Melokh  

Pers. , Azar , bloed stroomt, Arab. zin  nood  Gen 35:3  HRC 

Gen 3:15  
Kopt . , Melokh , gebroken, gekneusd.  

of  
wringen  Lev 01:15  QLM 

Isa 53:4,5  

Zech 13:6  
Egypte, Chons , verwond. (Hercules )  getroffen  Isa 53:4  hkn 

Matt 28:18  Sansc . , Khonda , zoals Chons  

   - Angareka , verwond  getroffen  Isa 53:4  ( gn 



- Mangala , dezelfde  

Isa 49:25  Scand . , Tuisco , streven  streefde  Gen 26:20  q # ( 

   - Tyr , Tys , als Mars  

Hebr 12:03  Gr . , Pirois , blauwe plekken of  gekneusd  Isa 42:3  

CCR 
   

- Puroeis , brand kleur  

- Ares, als Mars  

Lat. , Mars, gekneusd of breaker  brakest  Psa 74:14  

VENUS  

Isa 60:19  Hebr. , Nogah , helder  schijnend  Isa 04:05  ( gn 

Song 06:10  - Hillel , zeer helder  Lucifer  Isa 14:12  LLH 

Ds 20:11  

Rev 21:5  
Arabier. , Al Zoharah , helder  glans  Dan 12:03  rhz 

Isa 14:12  Kopt . , Surath , morgenschemering  morgen  Song 06:10  rx # 

   - Athor , komen of licht brengen  licht  2 Sam 23:4  RW) 

Isa 60:3  Egypte. , Athyr , zoals Athor  

Song 01:05  

Song 06:10  
Sansc . , Sikra , dageraad , schemering  aanbreken  Josh 06:15  rx # 

   - Sivah , helder  helderheid  Dan 2:31  Wyz 

Song 4:1-7  
Scand . , Freya of Frigga , eerlijke, 

heldere  
verheerlijkt  Isa 60:9  r) p 

   Gr . , Heosphorous , Hesperus, mooi  gegarneerd  Job 26:13  # rp 

Psa 97:11  - Fosfor , licht- brenger of mooi  

   

- Aphrodite , die is vruchtbaar  

- Hera, die draagt  

Lat. , Lucifer, licht- brenger. Vesper , zoals Hesperus  

Song 04:10  

Eph 5:27  
- Venus , heerlijk  genade  01:09 Prov  Nh 

KWIK  

Job 23:6  

Psa 24:8  

Psa 98:9  

Hebr. , Catab , krachtig, sterk  

Hebr. , Catab , die komt  
macht  

komt  
Num 14:17  

Psa 96:13  
xk  

Onder b) 

Johannes 14:3  

Handelingen 1:11  
- Cochab , komst als in een cirkel  ster  Num 24:17  bkwk 

Psa 02:08  

Psa 72:8  

Ds 19:15  
Arabier. , Otared , komst  heersen  Num 24:19  hdr 

Ds 01:07  
Kopt , Thaut , komst  

of  
komen  Deut 33:2  H) ) 

Psa 113:4  - Pi- ERMES , die komt  beweegt  Gen 9:02  md # 

Hab 02:03  Egypte. , Thoth , zoals Thaut  Isa 06:01  De heer 



Hebr 10:37  

2 Thess 2:1,8  Sansc . , Bouta , of Budha , komst  komst  Mal 3:02  Onder b) 

Psa 110:2  Scand . , Woden , komst  voorbij  Job 28:8  HH ( 

Ds 01:14  
Gr . , Stilbon , wie is helder  

of  
wit  Dan 12:10  NBL 

   - Hermes , zoals hierboven Pi- ERMES  

Mark 08:38  

Johannes 14:3  

Judas 14  

2Thess 02:08  

Ds 22:20  

Lat. , Mercurius , sterk, Arab. zin  God  Dan 2:47  ) rm 

Lat. , Mercurius , wederkomst , terugkerende , cirkelend, Arab. zin 

* De Grieken lijken te hebben vergist DIS, De tweede planeet, voor de Dis, de God .  

AUTORITEITEN 

Birmese , Sir W. Drummond , & c. Hebreeuws, Buxtorf , Seb . Munster, Gaffarelli , & c. Arabisch, Freytag en 

Wilmet 's lexicons, & c. of Egyptische Koptische , Montucla , Histoire des Mathematiques ; Bunsen 's Egypt , & 

c. Sanskrit , Wilson's Lexicon , Sir W. Jones, & c. Scandinavische, Verstegon , & c. Grieks en Latijn , diverse 

dichters en astronomen . Recent ontdekte Egyptische namen , de heer W. Ellis. D wordt altijd gemaakt door T in 

de Egyptische : de andere lichte veranderingen in de daarmee verwijzend deze namen te Semitische wortels zijn 

volgens Bunsen 's Woordenschat , & c.  

"Sommige tabletten hebben onlangs (1856) is ontdekt in Egypte, met planetaire inscripties in het Demotisch 

karakter. Deze tabletten werden ontdekt door de heer Stobart , en onderzocht door de heer Brugsch , van Berlijn. 

" Van deze rekening worden gehouden met de in de bijlage de namen van de planeten. De heer Ellis, van de 

Greenwich Observatory , heeft geconstateerd dat de tabletten die de posities van planeten volgens de Egyptische 

kalender , de uitbreiding van AD AD 105 tot 132.  

      
Teksten waar de 

wortel optreedt  
Hebreeuwse 

wortels 

1. SATURN  
Hor -ka , Hor, planeet  

Hor -ka , Hor, Ka, traag  
reiziger  

zwaarte  
2 Sam 12:04  

Isa 61:3  
xr )  

HHK 

2. JUPITER  
Hor -sat , of Hor- p -za , Hor, planeet  

Hor -sat , of Hor- p -za , Hor , za , net , waar, Arab. Sadak , zoals Zedek  

3. MARS  Hor- tos , of Hor -tas , blauwe plekken  dorsen  Isa 28:28  # d 

4. VENUS  
Pe - neterti , * heldere , eerlijke, Song 

04:01  
glorieus  Exo 15:6  RD) n 

5. KWIK  Sewek , of Sowek , komen snel  lopen  Isa 33:4  q # 

* Volgens de woordenschat Bunsen 's , Pe was een Egyptische naam of epitheton voor de hemel , de beurs, de 

heldere , de mooie , net als de Griekse Ouranos , de plaats van het licht. Maar de Hebreeuwse en Arabische 

Shamayim , de set-up , Exodus 40:8 , zoals in orde, goed geordende , geeft een hogere en meer 

wetenschappelijke definitie van de aard van die hemelen wier orde en regelmaat zijn prachtig evenwichtig aan 

het licht gebracht door de onderzoeken van moderne sterrenkunde , en toch lijken genomen voor verleend in 

deze oudste appellatie. Pe - neterti zou de glorieuze , of glorie van de hemel.  

De namen in de vorige tabellen werden conjecturally gegeven door Bunsen , berk en andere Egyptologers , maar 

eerder als namen van planetaire goden dan die van de planeten ; nog steeds als ze lijken op de oude Hebreeuwse 

, Koptische of Sanskrit , kan ervan worden uitgegaan werden ze ook namen op de planeten op verschillende 

tijdstippen en op verschillende plaatsen , vooral omdat de leidende gedachte van de overige namen is opgenomen 



in hen . De verwantschap tussen de oude Egyptische en de Semitische dialecten lijkt toegelaten . Bunsen zegt: " 

De bakermat van de Egyptische mythologie en taal Aziatische is . "  

Diodorus Siculus zegt: " De bewegingen en de periodes en de stations van de planeten waren goed bekend bij de 

oude Egyptenaren . "  

Edinburgh Review op Ancient Delambre de sterrenkunde  

" We vinden vijf van de genoemde planeten zo vroeg als de tijd van Eratosthenes , meer dan een eeuw voor onze 

jaartelling . Hij spreekt van ' Jupiter of Phainos , groot. Phaeton, niet groot . De derde is Mars , of Puroeides , de 

kleur van brand , niet groot . Phosphorus of Venus, een witte kleur , en de grootste van alle sterren . Het vijfde 

Mercury , of Stilbon , briljante, maar klein. ' Phaeton, zegt M. Delambre, kan alleen worden Saturnus.  

"Achilles Tatius , die schreef een commentaar op Aratus ongeveer 300 jaar voor Christus, spreekt dan ook van 

de namen en de volgorde van de planeten bij de Egyptenaren . " Het is door eufemisme dat de Egyptenaren 

Saturn Phainon gesprek schijnbaar, want het is de meest obscure van de planeten , het Egyptenaren noemen het 

ook wel Nemesis. De tweede planeet Jupiter, die de Grieken noemen Phaeton, en de Egyptenaren Osiris. De 

derde is Mars , die onder de Grieken is Puroeis , en bij de Egyptenaren de ster van de Hercules . De vierde is 

Mercurius, Stilbon bij de Grieken , en de ster van Apollo bij de Egyptenaren . De vijfde is de planeet Venus, 

waar de Grieken noemen Heosphorus . "  

"Hier is het waarneembaar dat Eratosthenes en Achilles Tatius de namen van Jupiter en Saturnus uitwisseling . 

Cicero noemt Saturnus, Phainon ; Jupiter, Phaethon ; Mars, Puroeis ; Mercurius, Stilbon , en Venus, Fosfor en 

Lucifer.  

"Aristoteles de COELO , zegt: 'Die Italianen die worden genoemd Pythagoreeërs bevestigen dat Pyr is in het 

centrum , en dat de aarde is zelf een van de sterren cirkelen en draaideuren over dat centrum nacht en dag 

produceert . "  

" Plutarchus Pyr beschouwd als synoniem met Helius , en vermeldt Pythagoreïsche docenten als volhouden dat 

de aarde om de zon draaide .  

" Mene was een vroege Griekse naam van de maan .  

"De ster, die genoemd is in een keer bij de namen van Phainon en Kronos neemt altijd als de plaats van de een 

naast dit , vervolgens, dat met de naam van de Phaeton, door de titel van Zeus ook wel , vandaar Pyrois , die 

genoemd wordt zowel door de namen van Heracles en Ares , en de volgende Stilbon , wie sommigen noemen 

gewijd aan Hermes, maar anderen aan Apollo , na wie de ster, Fosfor , wie sommigen noemen de ster van 

Aphrodite , en anderen de ster van Hera . " - Van het traktaat ( onterecht) toegeschreven aan Aristoteles. De 

Mundo, Cap. ii .  

   

   

NAMEN VAN Egyptische goden ,  
Verklaard vanuit hun primitieve wortels, en verwees naar de planeten en tekens dat 

overeenkomt  

   
De Acht GODEN van de 

eerste orde  

Teksten waar het 

woord of de 

wortel wordt 

gebruikt.  

Hebreeuwse 

wortels 

Zon  Ra ( Helios) , Screenen weer licht en warmte . Arab. zin  hry 

MOON  Neith , uitgezonden, veroorzaakt te komen  kwam  Deut 33:21  ) t) 



KWIK  Aroeris , komst en wederkomst  reiziger  2 Sam 12:04  xr ) 

VENUS  Mut , de moeder; Leto en Latona , die voortbrengt  hdly 

   Buto , de dochter  dochter     tb 

MARS  
Khem , rood, boos. (Pan , als toornige ? of 

bruine , behaarde ?)  
woede  

bruin  
Gen 27:44  

Gen 30:32  
   

Mx 

JUPITER  Za, nu vastgesteld op een naam van Jupiter worden  

SATURN  Kneph , of Ka , traag  zwaarte  Isa 61:3  HHK 

URANUS  Amon , verborgen, zo vaak onzichtbare  

De mythologie van de Egyptenaren hadden dezelfde bron als die van de andere naties , de primitieve openbaring, 

die in de cijfers van de sterrenbeelden werd voor het eerst geperverteerd tot Sabianism , en vandaar naar 

afgoderij. Osiris, de man, de prins, Isis, de vrouw, Horus, het beloofde zaad , Hij die komt . Deze primaire doel 

van de profetie , met wat er was gezegd van hen , afkomstig van de verschillende vormen van Egyptische goden 

en al hun vele namen , de slang, niet aanbeden , werd voortdurend bedacht als begeleiding . "Hij zal vermorzelen 

en worden gekneusd, " was het onderscheid van de verwachte Great One. Het woord Saph , * tot blauwe plekken 

of geliquideerd , is bijna met betrekking tot Sapha , een lip. Een Egyptische godheid, ** over het algemeen een 

kind, is vertegenwoordigd met de vinger aan de lip, de beloofde nakomelingen die kneuzen en worden gekneusd 

. Anderen , de volstrekte mystificatie van alle explainers , een stamper en vijzel , werktuigen van blauwe 

plekken, op hun hoofd, de vrouw , evenals de man die hen , als de moeder van Hem, die moet worden gekneusd 

en de slang de kop vermorzelen . Velen dragen een dorsvlegel, het instrument waarmee 'brood -maïs is gekneusd. 

" De ploeg - aandeel is een Egyptische embleem, het gebeurt in de buurt van de paal in de planisfeer van 

Dendera . De Hebreeën . naam van het Ath ( Isa 2:4) , inhoud, die afkomstig is van Atha , kom naar , ook , het 

gekneusd de grond, zoals verwoord in het woord Charash , om ploeg, Om verpletteren de grond.  

* twijfelt echter aan deze woorden lijken te worden vernietigd door de Romeinen 16:20 , de Vulgaat van Genesis 

3:15, en twee Arabische zinnen van het, te verwonden en te bijten . 

** In het algemeen de naam Harpocrates , die kunnen worden gemaakt , die komt , die moet worden afgesneden 

; uit ara, Die komt, als in, 2 Samuël 12:04 en carath, afgesneden , Jeremia 11:19 , met de mannelijke artikel , Pi , 

ingevoegd .  

Het hoofd van het RAM-geheugen (of mannelijke lammeren van het offer ) wordt vaak op het lichaam van een 

man of een leeuw , een verbastering van het engelachtig vormen .*  

* De engelachtig hoofden overheersen in de vormen van de Egyptische afgoden , maar de ibis -Mercurius hoofd 

wordt vaak gezien . Ibis betekent Hij zal komen: de vogel genoemd ibis kwam na de inundatie , en was de vijand 

van de slang, waarvan werd verondersteld dat zij werd vereerd, maar ook oorspronkelijk waarschijnlijk als een 

symbool van Hem die komen aan de overwinnaar van de slang worden . Ibis is geschreven in hiërogliefen IB of 

Eb, zonder dat de Griekse beëindiging is, aldus dichter bij IBA, Hij zal komen . De havik, de adelaar vervangen , 

blijkbaar onbekend in Egypte, de leeuw, de runderen gezicht, vaak van een kalf of koe, en de hoge pluimen op 

de hoofden die de vleugels , zijn kennelijk ontleend aan de cijfers engelachtig . 

Dupuis zegt: "De Egyptenaren aanbaden de havik voor de zon, de ibis voor de maan.  

"Sterrenkunde is de ziel van al hun religieuze systeem .  

" De Egyptische priesters gaf de ontwerpen voor de beelden van de goden uit de sferen, de astronomische cijfers 

van de hemel. " ( Orig. des Cultes . )  

" Chaeremon en de meest geleerde priesters van Egypte waren van mening met de oude Egyptenaren dat de 

enige goden waren de zon , maan en planeten , en ook de andere sterren, die samen de dierenriem , en al degenen 

die door hun stijgende of instelling het merk organisatieonderdelen van de tekens, hun onderverdelingen , de 

horoscoop en de sterren die zij voorzit , en die noemen ze machtige opperhoofden van de hemel ; deze oude 



Egyptenaren beschouwden de zon als een grote god, architect en heerser van het universum , waarin alle hun 

religieuze fabels door de sterren . " ( Dupuis. )  

Lucian zegt dat de Egyptische religie geheel is gebaseerd op de hemel.  

In de mythologie van Egypte is dus te achterhalen van de universele traditie van de vrouw die het zaad moet 

dragen, en haar kind , de God die geboren moet worden , en die als mens moeten lijden en te sterven. We leren 

van Herodotus dat Isis en Osiris waren de enige goden aanbeden in Egypte , Horus opgenomen te zijn in Osiris 

vereerd , maar hij zegt ook de Egyptenaren hadden drie beschikkingen van de goden , natuurlijk inferieur aan 

mensen die alleen waren vereerd. De eerste bestelling van acht , waarvan hij zegt alleen dat Pan en Latona waren 

onder hen , de tweede orde, van twaalf , waarvan Hercules was een , en die had enkele verbinding met de twaalf 

maanden van het jaar , hij zegt niet hoeveel de derde orde bestond . Deze orders zijn naar verluidt planetaire en 

het astrale . Zoals Plato zegt dat de Egyptenaren bekend dat ze niet van oorsprong , maar nam hij de naam die ze 

gebruikt, en dat zij hun astronomie toegeschreven aan de Chaldeeën , in dat dialect , of zijn verwante Hebreeuws 

en Arabisch, de betekenis van die namen moeten worden gezocht.  

   

   
De twaalf goden van de 

tweede orde  

Teksten waar 

het woord of de 

wortel wordt 

gebruikt in 

deze zin in de 

Hebreeuwse 

Bijbel  

Hebreeuwse 

wortels 

ARIES  
Sebak , die onderwerpt , Egyptische [ Bunsen ] , de 

meeste in de oudheid met een ramskop , die zich 

gevangen, Zoals Mesartim , de gebonden, in Ram .  
Gen 14:14  HB # 

TAURUS  

Mau , Mu , of Mui , soms met het hoofd 

van een stier, en riep overwinnaar , sterke. 

Soms ook wel En- pe , leider van de hemel, 

Misschien wanneer de lente-equinox was 

in Stier .  

vast  Exo 17:12  s ) 

GEMINI  
Atmu , of Atum , met een jeugdige 

menselijk hoofd , de tweeling.  

Hij heet Nefer en Nefru , het bijkantoor  

   

bloesem  
Gen 25:24  

Isa 5:24  
M ) t  

XRP 

KANKER  
Pecht , een godin met een kat -head , MUT 

, moederEn Menhi , veel ( Arab. zin)  
aantal  Dan 5:26  hnm 

LEO  Tefnu , de leeuw -headed godin  smiting  Nahum 2:08  Ph 

VIRGO  
Nutphe , de moeder van de goden, de 

meesteres van de hemel , voorgesteld als 

een kind zogen  
zuigeling  Gen 34:29  P + 

LIBRA  Ma , waarheid, gerechtigheid  waarheid  Isa 65:16  M) 

SCHORPIOEN  Khunsu , genaamd Hercules , soms met een palmtak . Chons , Kopt . sterkte  

BOOGSCHUTTER  

Muntu , Mandulis , een havik of arend in 

het hoofd . De constellatie van de Adelaar 

in het teken Boogschutter, uitzenden, Zoals 

pijlen  

schieten  Jer 50:14  HDY 

Steenbok  

Tet , Thout , Hermes, ibis - leiding . Een 

menselijke figuur met ibis - hoofd staat op 

Steenbok in de Dendera zodiak . Hij zal 

komen , hij komt  

kwam  
Gen 49:10  

Deut 33:2  
) Door  

) t) 



AQUARIUS  

Seb , een menselijke figuur , met een gans 

op zijn hoofd , misschien verwijzen naar 

het water, die draait , keert terug, Zoals de 

zonnewende  

terug  Gen 8:03  b # 

PISCES  
Hather , Athor , Aphrodite, de vruchtbare , 

overvloedige. Een godin met het hoofd van 

een koe .  
overvloed  Isa 15:7  rty 

" De Egyptenaren verdeelden de jaren in twaalf delen . In dit bevestigen dat zij de sterren te zijn geweest hun 

gidsen. Eerst de uitvinder van de namen van de twaalf goden , en van hen de Grieken ze geleend . " Herodotus .  

" Herodotus uitdrukkelijk bepaald dat er twaalf , het aantal van deze goden was heilig , waarschijnlijk afkomstig 

uit de twaalf maanden van het zonnejaar . " ( Bunsen 's Egypt . ) Bunsen attributen voor hen " een astraal te 

importeren. "  

Volgens de oude lexicons, de Egyptische naam van Hercules was Chons . Het sterrenbeeld Hercules is in 

Schorpioen .  

____________________ 

Zoals Herodotus meldt dat Isis en Osiris alleen werden vereerd in Egypte , de scharen van andere namen en 

cijfers genoemd godheden , die Perplex moderne onderzoekers , alleen werden vergoddelijkt attributen , of deze 

twee goden onder verschillende aspecten. Isis, de vrouw , zij, die moet voorzien zijn van de beloofde zaad ; 

Adam had de vrouw met de naam Isha of Isa , vanwaar Isis; Virgo heette Isis in de tijd van Eratosthenes . Osiris, 

de Prins , de heerser , die was om te sterven en weer opstaan , hij was soms ook wel de echtgenoot , soms de 

broer van Isis. Het kind in het bezit van Virgo , toen beschouwd als de nakomelingen van Isis, Horus genoemd 

werd , hij, die komt , een goddelijke persoon, geboren uit de vrouw. Dat was het begin van de traditie van de 

Egyptenaren van deze oude patriarchale geloof, de religie van hun voorvader Noach. Daarna volgde de 

vergoddelijking van de eerste orde van acht goden , blijkbaar de zon , maan, planeten en zes , dan is de tweede 

van twaalf , de tekens van de dierenriem; na deze derde , van zeven , die kan de zon, maan , en vijf planeten , na 

de Uranus was vergeten .  

  

De derde, genaamd The OSIRIS BESTELLEN 

Wat waren de goden van de derde orde lijkt zeer onzeker. Als ze de planeten , of liever , zoals gezegd , voogd 

genii van de planeten in de orde van de dag van de week , waarvan gezegd wordt van Egyptische afkomst , ze 

kunnen dus worden geregeld :  

   
De derde, genaamd The 

OSIRIS BESTELLEN  

Teksten waar het 

woord of de 

wortel wordt 

gebruikt in deze 

zin in de 

Hebreeuwse 

Bijbel  

Hebreeuwse 

wortels 

Zon  Osiris, als de zon -god , de heerser  chef  Gen 21:22  r # 

MOON  Isis, als " meesteres van de maan ", de vrouw  Gen 2:23  h #) 

MARS  Harpocrates , die komt, de cut -off  
reiziger  

afsnijden  
19:17 arrest  

Dan 9:26  
xr )  

TRB 

KWIK  Aroeris of Hor- haar, of uren , een havik in het hoofd , komen en terug, als de adelaar  



JUPITER  Stel , za, zo Zedek , net , waar  

VENUS  
Nephthys , de zus van Isis, opening, 

waardoor het 's ochtends  
breek uit  Jer 01:14  htp 

SATURN  
Anupu , of Anubis, rusten, Gen 5:20  

komst  

rest  

komt  
Exo 23:12  

Psa 96:13  
xwn  

Onder b) 

Deze zeven zijn gezegd door Herodotus uit te gaan van de eerste orde ( de acht ). De vijf grote goden van deze 

orde, niet op de zon en de maan , maar de vijf planeten , wordt gezegd te zijn geboren op vijf achtereenvolgende 

dagen , ontdekte in die volgorde en op die dagen . Wanneer de dagen van de week werden het Uranus was 

vergeten .  

"Sirius De Egyptenaren noemden Anubis, en aanbad hem onder de vorm van een hond of Schachal . " 

Waarschuwing als het blaffen van een hond, een betekenis van de wortel worden te blaffen ( " Latrator Anubis, " 

Ovidius. ) foreshowing , waarschuwing.  

De Hawk, de Egyptische plaats voor de adelaar was een symbool van de zon als opgaande en neergaande in de 

hemel. Het Ibis-hotel werd een embleem van de maan, als afkomstig , terugkerende , ) Door.  

Hier kan worden getraceerd de opkomst van Sabaism , de aanbidding van het heir des hemels , en de geleidelijke 

perversie in de bruto- vormen van afgoderij waarvoor Egypte werd een spreekwoord onder de heidenen . De zon 

werd vereenzelvigd met Osiris, de maan met Isis , de profetische typen van Hem die was te komen tot het licht 

van de wereld, en Zijn Kerk, de montage van de naam , Zijn bruid , ook wel Zijn zuster -echtgenoot , waardoor 

de boekhouding voor de verwarring in de relatie van Isis en Osiris, zoals die van de Jupiter en Juno van de 

Grieken .*  

* De Egyptenaren gaven elke godheid een consort , vandaar de veelheid van godinnen .  

Met betrekking tot de hoge ouderdom door sommige schrijvers , oude en moderne , toegeschreven aan de 

monarchie van Egypte , natuur, uitgelegd door de geologie , lijkt te brengen binnen de grenzen van die geclaimd 

voor andere oude volkeren. De Franse wetenschappelijke mannen, die vergezeld Buonaparte , geloofden dat ze 

had vernomen van de diepte van het slib of storten van de overstroming , dat de Nijl stroomde had iets minder 

dan 6000 jaar. Onder dat deposito is het zand van het aangrenzende woestijn, en daaronder weer mariene 

formaties , hoewel Wilkinson en Newbold lijken te hebben opgedragen meer diepte aan de deposito's van de 

overstroming , maar Hugh Miller ( Getuigenis van de rotsen) spreekt van deze " chronologie " zoals in " 

legitieme verband met de recente introductie van de menselijke soort . " Alle geologen lijken nu 

overeengekomen dat er geen oudere sporen van de mens ( typische vormen , & c. ). De theorie dat de Egyptische 

mythologie van de profetie ontleent , verwijst het naar de openbaring aan Adam, van wie enkele nu vast dat het 

hele menselijke ras dat afstamt . Een bewijs van de vele andere zijn de gelijkaardige traditie onder alle volken 

van het zaad van de vrouw , de overwinnaar van de slang.  

" Chaeremon getracht de Genii commando in de naam van Hem die zit op de Lotus , vervoerd op een schip , die 

lijkt verschillend in elk teken van de dierenriem. "In de Egyptische planisfeer van Dendera enkele cijfers met een 

mystiek attributen zitten op de Lotus , en anderen zijn als afkomstig van boten. De Brahma van de Indiase 

mythologie zit op de Lotus . Het woord Lotus , uit de Semitische wortel, zou betekenen verborgen, als het water 

- lelie onder het water , de bloem in de knop, de beloofde Verlosser nog niet gekomen.  

" Champollion lezen op de Dierenriem van Dendera de titel van Augustus Caesar , op dat van Esneh de naam 

van Antoninus . " Dat kan zijn de data van de gebouwen , zoals de figuur van de Ibis -headed Mercurius, of 

Steenbok, waar het hoofd van de geit toetreedt tot het lichaam van de vis, kan aangeven , maar het onthoofde 

paard, als de klimmende knoop van de ecliptica ( de winterse zonnewende) is bedacht , wordt geplaatst boven , 

toont een veel vroeger tijdperk voor de Dierenriem .  

Dupuis , die de datum van de planisfeer berekend vanaf 4000 voor Christus , het beste lijkt te hebben begrepen. 

De Zodiac nu gebruikt is die van de tijd van Ptolemaeus, wat later dan die van Augustus , maar de kathedraal van 

Canterbury en andere gebouwen waarop onze voorouders gegrift Het zijn dus niet van die leeftijd. * De 



Egyptenaren afgebeeld de oude patriarchale Zodiac als hij gekomen was naar hen toe te voegen emblemen die 

hebben toebehoord aan hun eigen tijd.  

* Sir G. Wilkinson zegt , "We willen niet te zien in de kinderschoenen als een natie . " " Van deze kunnen we er 

zeker van zijn , dat noch de Hindoes ontleend aan de Egyptenaren , noch de Egyptenaren van de Hindoes . " " De 

Aziatische oorsprong van de Egyptenaren rekeningen voor eventuele analogie met de Oosterse volkeren. " 

Reviewer voegt hieraan toe , " is er nog niets ooit ontdekt om de positie van de Egyptenaren toen zij emigreerden 

in de vallei van de Nijl te illustreren. "  

Vorig | Inhoud | Volgende 
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