ASTRONOMIE

VERHALEN
Tussen Poolster en Dierenriem
DRAAK:

Grieks: Herakles en de gouden appels van de Hesperiden.
Draak = Ladon
Christelijk: Onnozele Kinderen (zie verhaal in Rinkkrant 815)
Egypte: Het Nijlmonster bij het wegen van het hart.
Bijbel: slang in het aards paradijs

KLEINE BEER:

was oorspronkelijk de vleugel van de Draak.
gevormd naar analogie met de Grote Beer (Kleine Beer = Fenicische
Beer)
Grieks: nimf Cynosura die Zeus verzorgde na geboorte op Kreta.
Cynosura = Polaris = Poolster = Kochab
Christelijk: aartsengel Michaël (met weegschaal en zwaard): verhaal
de val van de engelen - uitdrijving uit het Paradijs (cfr Apocalyps van
Johannes)
Bijbel: de wagen die Jozef van Farao had gekregen om zijn vader
Jakob naar Egypte te brengen of de wagen waarin de profeet Elia
ten hemel voer.

GROTE BEER:

Grieks: Callisto
Christelijk: het Schip van Sint-Pieter of aartsengel Michaël
Indisch: de zeven Rishi’s
Bijbel: de wagen die Jozef van Farao had gekregen om zijn vader
Jakob naar Egypte te brengen

PERSEUS:

Grieks: Perseus (volledig verhaal)
Perzisch: Mithras
Bijbel: David met in zijn hand het hoofd van Goliath
Christelijk: Apostel Paulus met zwaard en boek in de hand

CEPHEUS:

Grieks verhaal: Perseus
Bijbel: Koning Salomo
Christelijk: De heilige Stefanus (La Légende Dorée - Wim Zaal - Van
der Linden - Butler - Schauber) (Handelingen van de apostelen-Lukas)

CASSIOPEIA:

Grieks verhaal: Perseus
Bijbel: Batseba, vrouw van David, moeder van koning Salomo
Christelijk: Maria Magdalena

ANDROMEDA:

Grieks verhaal: Perseus
Bijbel: Abigaïl (in boek van Samuel)
Christelijk: het Heilig Graf (graf van Christus)

PEGASUS:

Grieks verhaal: Perseus

Bijbel: paard van Nimrod
Christelijk: de ezel waarop Christus Jeruzalem binnenreed
of: engel Gabriël
BOÖTES:

Grieks: 2 verhalen : Dionysos (en boer Ikarios) en Arcturus (Arkas =
jager)
Bijbel: profeet Amos
Christelijk: Paus Silvester

VOERMAN:

Grieks: verhaal Capella (zie geboorte Zeus) - Hoorn des Overvloeds.
Bijbel: aartsvader Jakob
Christelijk: heilige Hiëronymus (verhaal Hiëronymus en de leeuw)
(Rinkkranten 805 en 806)

ZWAAN:

Grieks: Zeus in de gestalte van de zwaan
Bijbel: Witte Uil (een van de onreine dieren uit lijst van Leviticus)
Christelijk: Helena met kruis

LIER:

Grieks: lier van Orpheus
Bijbel: harp van David
Christelijk: kribbe van Jezus

HERCULES:

Grieks: Herakles
Bijbel: Simson (Samson)
Christelijk: Driekoningen

De Dierenriem
Bij de christelijke figuren: een afbeelding van het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci
voorzien.
De steen verwijst naar de 12 edelstenen die de joodse hogepriester op de borst draagt (zie Oud
Testament boek Exodus 28)
(bij christelijk of bijbels verhaal : vet gedrukt heeft voorkeur)

RAM:

Grieks: De Argonauten (Gulden Vlies)
Christelijk: Petrus (laatste avondmaal vanaf links: 5e (tussen Judas en Johannes)
Bijbel (Oud Testament): Gad of Naphtali (zonen van Jakob) of ram
die Abraham offerde in plaats van Isaac.
Steen (mineralogie): smaragd
smaragd (v. Gr. smaragdos), een van de kostbaarste edelstenen, een doorschijnende groene
variëteit van het mineraal beryl. De kleur wordt veroorzaakt door een zeer gering gehalte aan
chroom. De voornaamste vindplaatsen van smaragd zijn Colombia (Muzo, Chivor), de Oeral en
Zimbabwe. Smaragd was reeds in de oudheid een gewilde edelsteen. Hij was het symbool voor
macht, onsterfelijkheid en eeuwige jeugd. Smaragd werd in de oudheid al gedolven in Egypte,
Pakistan (transport via de zijderoute) en Oostenrijk.

op borstplaat hogepriester: eerste rij van links onderaan.
Rinkkranten 318-319-320-321

STIER:

Grieks: Zeus en Europa
Christelijk: Andreas (laatste avondmaal vanaf links: 3e) (Rinkkrant 812)
Bijbel (Oud Testament): Ephraïm (zoon van Jozef, kleinzoon van
Jakob)
Steen (mineralogie): topaas
topaas, mineraal behorend tot de silicaten. Het mineraal kan sherrygeel, kleurloos, lichtblauw,
bruin of roze zijn. Veel ‘topaas’ in de handel is in feite geel kwarts (citrien).

op borstplaat hogepriester: eerste rij van links midden.
Rinkkranten 323-324-325

TWEELINGEN:

Grieks: Castor en Pollux (Polydeukes)
Christelijk: Jacobus de Meerdere (laatste avondmaal vanaf rechts: 5e) (Rinkkrant
635)
Bijbel (Oud Testament): Kaïn en Abel of Simeon en Levi (zonen van
Jakob) zie ook Vissen of David en Jonathan
Steen (mineralogie): robijn
robijn, rode variëteit van het mineraal korund, een van de kostbaarste edelstenen.

op borstplaat hogepriester: eerste rij van links boven.
Rinkkranten 326-327-328-329-330

KREEFT:

Grieks: Herakles en de Hydra (2e opdracht van Herakles)
Christelijk: Johannes de Evangelist (laatste avondmaal vanaf links: 6e)
Bijbel (Oud Testament): Issachar (zoon van Jakob)
Steen (mineralogie): jaspis
jaspis, een ondoorzichtig samengroeisel van kwartskristallen. Jaspis is een halfedelsteen die
voorkomt in allerlei kleuren: rood, bruin, groen en geel.

op borstplaat hogepriester: tweede rij van links onderaan.
Rinkkranten 331-332-333-334

LEEUW:

Grieks: Herakles en de Nemeïsche leeuw (1e opdracht van Herakles)
Christelijk: Thomas (laatste avondmaal vanaf rechts: 6e)
Bijbel (Oud Testament): Juda (zoon van Jakob)
Steen (mineralogie): saffier
saffier, heldere, blauwe variëteit van het mineraal korund, hoog gewaardeerd als edelsteen.
Belangrijke vindplaatsen zijn: Birma, Sri Lanka, India en Thailand.

op borstplaat hogepriester: tweede rij van links midden.
Rinkkranten 413-414-415-422-423-425-426

MAAGD:

Grieks: Demeter en dochter Kore (=Persephone) en Hades
Christelijk: Jacobus de Mindere (laatste avondmaal vanaf links: 2e)
Bijbel (Oud Testament): Aser (zoon van Jakob)
Steen (mineralogie): karbonkel
granaat, hoogrode kleur

Rinkkranten 427-428-429-430

WEEGSCHAAL:

Grieks: Themis
Egyptisch: weegschaal van Maät (het dodengericht)
Christelijk: Philippus (laatste avondmaal vanaf rechts: 4e)
( ook aartsengel Michaël met weegschaal)
Bijbel (Oud Testament): Daniël (profeet)
Steen (mineralogie): amethist
amethist of amethyst, een violette edelsteen, variëteit van kwarts

op borstplaat hogepriester: derde rij van links onderaan.
Rinkkranten 431-432-607-608-609
SCHORPIOEN:

Grieks: Orion
Christelijk: Bartolomeus (laatste avondmaal vanaf links: 1e)
Bijbel (Oud Testament): Dan (zoon van Jakob)
Steen (mineralogie): agaat
agaat, naam voor variëteiten van chalcedoon die bandjes met kleurschakeringen vertonen. Agaat
komt voor als een opvulling van natuurlijke holten in vulkanische gesteenten. Bij verweren
daarvan komen de agaatknollen vrij. Agaat dient o.a. als siersteen. De kleuren van de banden en
zones zijn te danken aan verontreinigingen van het kiezelzuur.

op borstplaat hogepriester: derde rij van links midden.
Rinkkranten 609-610-611-612-613-614
BOOGSCHUTTER:

Grieks: Herakles: het Erymantische everzwijn (4e opdracht van
Herakles)
Christelijk: Matteus (laatste avondmaal vanaf rechts: 3e)
Bijbel (Oud Testament): Manasse (broer van Ephraïm)
Steen (mineralogie): hyacint
doorzichtige bruinrode zirkoon

Rinkkranten 617-618-619-620-621

STEENBOK:

Grieks: Typhon
Christelijk: Simon de Zeloot (laatste avondmaal vanaf rechts: 1e)
Bijbel (Oud Testament): Benjamin (zoon van Jakob)
Steen (mineralogie): onyx
onyx, een soort agaat met afwisselend zwarte en witte lagen

op borstplaat hogepriester: vierde rij van links onderaan.
Rinkkranten 624-625-626

WATERMAN:

Grieks: Ganymedes
Christelijk: Judas Taddeüs (laatste avondmaal vanaf rechts: 2e)
Bijbel (Oud Testament): Ruben (zoon van Jakob)
Steen (mineralogie): kornalijn
carneool of kornalijn, oranjerode tot vleeskleurige variëteit van chalcedoon.

op borstplaat hogepriester: vierde rij van links midden.
Rinkkranten 627-628-633-634-635

VISSEN:

Grieks: Typhon (Aphrodite en Eros)
Christelijk: Mathias (vervanger van Judas Iskariot) (laatste avondmaal vanaf
links: 4e = Judas iskariot)

Bijbel (Oud Testament): Simeon en Levi (zie ook Tweelingen)
Steen (mineralogie): chrysoliet
chrysoliet, een mineraal, de meest voorkomende olivijn, als siersteen peridoot genoemd; in de
siersteenhandel wordt de naam chrysoliet ten onrechte gebruikt voor diverse gele tot geelgroene
sierstenen.

op borstplaat hogepriester: vierde rij van links bovenaan.
Rinkkranten 704-705-706-707

Ten zuiden van de Dierenriem
ORION:

Grieks: Orion
Egyptisch: Osiris
Bijbel: Nimrod of Jakob worstelend met de engel (= Israël)
Christelijk: de heilige Jozef
Rinkkranten 713-717-718-719-720-721-722-724-725-726-727-728729

GROTE HOND:

zeer korte verwijzing naar de helderste ster en meest nabije ster (na de
zon): Sirius

