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Inleiding
Saturnus is volgens oude kennis in vroeger tijden onze zon geweest, onze
heerser, die op een bepaald tijdstip stierf, donker werd. Naar dit voorval is
een cult vernoemd, de ‘Saturn Death Cult’. In feite Sol Invictus.
Vanaf de aarde -op de Noordpool- bestond er een koepel waaruit een
plasmazuil omhoog verrees naar Saturnus. Die
lichtgevende zuil werd gehouden voor de
levensboom, ook wel voor de Jakobsladder, dus een
sterrenpoort. Men noemde deze plasmazuil ook wel
de Birkenland-stroom. Er waren rond Saturnus 8puntige sterpatronen zichtbaar. Boven de gloeiende
zuil was een halo te zien, bestaande uit
vleugelachtige manen. Hiervandaan heeft men de
dubbelkoppige adelaar in de heraldiek
binnengehaald. De totempalen zijn afbeeldingen van
deze Saturnus-zuil. De zuil vormde de verbinding
van de aarde met de hemel, met het universum zo
men dacht. Saturnus heeft een spiraalvormige baan, zodat deze
onherroepelijk eens weer de huidige zon zal naderen. Het contact van
Saturnus met de zon in het verleden veroorzaakte allerlei rampen. Het
zorgde tussen de planeten onderling voor oorlog.
Op de Noordpool van de aarde verscheen eerst een dome, een koepel van
licht, een halo vanwege de aurora-activiteit. De dome leek op een berg,
wat men de berg Olympus noemde, waarop de Griekse goden woonden.
Vanuit deze ‘berg’ zouden de krachtmetingen plaatsgevonden hebben
tussen de goden (de planeten). Hiervandaan zijn de Olympische Spelen
ontstaan, als krachtmetingen tussen atleten. Plasma-ontladingen en St.
Elmusvuur werden in de oude culturen gehouden voor slangengoden.
Saturnus werd de god van de duisternis. Dat is in oud Egypte Osiris. Het
symbool van Saturnus is de kubus, de zwarte steen of Kaaba in Mekka.
De in het zwart gestoken christelijke en joodse geestelijken zijn in wezen
aanbidders van de zwarte god Saturnus.
Saturnus wordt in Handelingen 7:43 Moloch of Kiyyun genoemd, dat is
Remphan of Baäl. In Babel werd hij Sjamash genoemd, en bij de Grieken
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heette hij Kronos. Rond Saturnus zag men een soort wiel met 8 spaken
erin. Dat noemde men het ‘kosmische wiel’. De stralen waren X-stralen,
als een krans, de hemelse heerlijkheid.
Kijk maar op Internet bij: Saturn
in ancient times.
Saturnus werd aanbeden als ‘The
Lord of the Rings". Saturnus
heeft schitterende ringen rondom
zich heen, waarvan onze
trouwringen afkomstig zijn. Isis
wordt gezien als de oudste zus
van Saturnus. Semitische
samenlevingen verwijzen naar El
als Saturnus. Van Saturnus zijn
magische vierkanten gemaakt, Een Saturnus-zuil
met de som 15.
Osiris is dus Saturnus, met het Alziend Oog. De 7e dag van onze week is
naar Saturnus genoemd, de saturdag, zaterdag. De eerste dag van de week
is de dag der Zon, de zondag, en de tweede dag is maandag, de Maan. De
derde dag is dinsdag, naar Mars vernoemd. De vierde dag is woensdag,
naar Mercurius vernoemd. De 5e dag is donderdag, naar Jupiter
vernoemd. De 6e dag is vrijdag, maar Venus vernoemd. Het Kerstfeest is
eveneens naar Saturnus genoemd, saturnalia. De planeet Saturnus wordt
geassocieerd met een steen, waarop een geitenbok staat, dat is de bok van
Mendes, alias Baphomet. Opvallend dat Saturnus met de 7e dag der rust
wordt geassocieerd, want na de rust komt de nieuwe periode. Ook wordt
en werd de uitstralende energie van Saturnus geassocieerd met de heilige
Geest van JHWH.
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De Saturnus-dienst
De vereerders van Saturnus zijn o.a. te herkennen aan een kruis-symbool.
Het Saturnuskruis is samengesteld uit één piramide met de punt naar
boven, en erboven een piramide met de punt naar beneden, zodat een
soort uurglas ontstaat. Dit symbool wijst naar een plasma-ontlading tussen
de planeten Mars en Venus. Het uurglas (zandloper) is hiervan het
symbool, waarbij men de bovenste
driehoek de naam shakti heeft gegeven,
het vrouwelijke, en de onderste heet
Shiva, de mannelijke. De mystieke
vereniging van deze twee wijst volgens
de aanhangers van de Saturnus-dienst
naar het ontstaan van de schepping.
Wanneer de twee driehoeken zich
verenigen ontstaat de zogenaamde
Davidster, wat dus het symbool is van
Saturnus.
Deze twee driehoeken
kunnen wij zien als zijnde de twee
benen waarop Europa staat, en of als de twee voeten waarop het
Romeinse Wereldrijk loopt. Het gaat in deze om het koningschap én
priesterschap, om de keizer en de paus, de twee grootmachten.
De god Zeus richtte echter zijn bliksem op het christendom in Europa, dit
om het op een zijspoor te plaatsen. Dat gelukte hem wonderwel. U kunt
over deze actie van Zeus veel nalezen in boeken en op Internet, o.a. de rol
van Culpurnius Piso inzake Jezus en het Nieuwe Testament. Kijk ook bij
Jospeh Attwil, Timothy Freke, etc.
Keizer Constantijn werkte samen met de christelijke kerk om het
christendom op een doodlopend spoor te plaatsen, o.a. via de heidense
zondagsviering, en door heidense rituelen en feesten een christelijk tintje
te geven. Via brood en spelen, magie en sprookjes, houdt men het volk
bezig en in bedwang. De spelen zoals deze in Griekenland ontstonden,
laten een bijna mystieke religieuze vorm zien ter ere van de goden op de
berg de Olympus. Alles wijst naar de oude mysterie-godsdiensten, waarin
het vrouwelijk-goddelijke centraal stond. Hierin stonden niet de
christelijke idealen van naastenliefde en zelfovergave centraal. Europa
werd in de mythe dan ook als vrouw voorgesteld zittend op een stier.. Zij

4 Saturnus-verering

No. 646

was afkomstig uit Fenicië, dat is Tyrus. De vader van Europa was Agenor,
koning van Tyrus. De naam Europa wijst naar het Fenisische woord erab,
dat is de plaats waar de zon ondergaat. De naam Phoenicië, Phoenix of
Fenix wijst naar purper, de kleur
waarin vorsten en hoogheden
zich gaarne vertoonden in hun
hoogmoed, zie Ezechiël 28. De
plaats dus waar de mythische
naam Europa vandaan komt,
wordt in de Bijbel scherp
veroordeeld vanwege haar
slechte leefwijze. Wanneer in
het werelddeel Europa dezelfde
leefwijze als in Phoenicië
(Tyrus) wordt gezien, valt dat
onder hetzelfde strenge Godsoordeel. Het is eenzelfde leefwijze als in
oud-Atlantis, oud-Egypte, Sumerië en Kanaän. Daarin spelen de Nefilim
als nazaten van de gevallen engelen een belangrijke rol. Hun leefwijze
komt neer op hoogmoed des harten, foutief economisch denken, uitbuiting
en seksuele perversie.
Ooit zou de aarde een satelliet van Saturnus zijn
geweest, de planeet die aan de noordelijke hemel
stond, en eruit zag (ziet) als een oog vanwege zijn
ringen. Mars en Venus stonden ervoor. Opvallend
dat Saturnus daarbij ook nog een soort oog heeft
op z’n oppervlak op de zuidpool, dat naar twee
kanten uitwaaiert in pi- en phi-spiralen, net als in
een zonnebloem.
In de Ridderzaal in Den Haag zit een glas-in-lood
venster, waarin diverse zwarte vierkanten zijn te
zien. Die vierkanten wijzen naar Saturnus, net als de Kaaba in Mekka.
Het gaat hierbij om het fenomeen van het vierkant maken van de cirkel,
wat nooit voor 100% gelukt. Ook het Philips-logo wijst hier naar toe. Phi
= 0,618 en Pi is 3,14. Lips komt van ellips, van Isis, de elektra-godin, die
het vierkant rond maakt. Philips is kunstlicht, zoals van Lucifer, en het

5

Saturnus-verering

No. 646

6 Saturnus-verering

No. 646

afhankelijk van de electrische energieën vanuit de kosmos, vanuit de
planeten, met name de Zon en Saturnus. De energie ter ontwaking en
bewustwording van de vortex in onze pijnappelklier komt eveneens van
de Zon en van Saturnus, wat op 21-12-2012 een zeer groot potentieel had.
Gelijktijdig vond er op die dag een kruising of bevruchting plaats van het
hart van de aarde, en het hart van de zon en het hart van de Melkweg (het
Galactische kruis). Een vortex heeft de vorm van een trechter, van een
piramide en uurglas.

Tijdens de Paralympics in Londen 2012

symbool van het kruis, de kruisridders. In het raam dat in de Ridderzaal
zit, zie je ook de twee pilaren Jakin en Boaz, waartussen een boog, een arc
of vlamboog, een dome. Dat wijst naar Isis. De ene pilaar wijst naar El als
Saturnus, de andere naar Ra als de zon, en de boog wijst naar Isis. Het
geheel vormt merkwaardig genoeg de naam Is-Ra-El. Israël als
sterrenschip!
Het is Isis die de zon op verborgen wijze voedt door middel van fusie van
de twee plasma-pilaren. De planeten draaien rond elkaar en zijn
elektromagnetisch. Dat werkt als een dynamo of generator. Daardoor
ontstaat er tussen de Zon en Saturnus een elektromagnetische vlamboog,
een arc, wat men wel een verbond (verbinding) noemt. In Israel werd de
Ark daarom de Ark des Verbonds genoemd. De Ark verbond JHWH met
het volk Israel. In de Ark werkten dezelfde fenomenen of krachten die in
het heelal werkten tussen de planeten. Het gaat hierbij om elektra! Dat
noemden de oude Egyptenaren MER, dat is zee, een vortex.
Ons gehele universum is elektromagnetisch geladen. Het gaat om elektra,
aangezien elektra de levensbron is van alles dat in het universum bestaat
en leeft. Wij mensen zijn dan ook elektromagnetische wezens en

Saturnus wordt wel de 2e zon
genoemd, ook wel de zwarte
zon, die door demonen wordt
aanbeden. De naam Saturn
komt van het Latijnse satum,
iets in heilige grond diep
neerleggen, zoals zaadjes. De
Europese vorstenhuizen zouden
onder dit Saturnus-licht vallen,
en niet onder het normale
zonlicht.
De
zon
vertegenwoordigt de zichtbare
levenskracht, en Saturnus vertegenwoordigt de zon zichtbare kracht in de
materiële wereld. Die materiële wereld is echter een schijnwereld, ze lijkt
vol maar is leeg, een illusie. Immers, de atomen waaruit de materie is
opgebouwd zijn min of meer leeg. Zie: structuur materie Wetenschapsforumwww.wetenschapsforum.nl › ... › Fysische chemie en
structuurchemie
14 maart 2010 – Moleculen zijn opgebouwd uit atomen en grote brokken
materie zijn ... van het atoom, dus dan zou 99,9999999999% van een
atoom leeg zijn.

Saturn bull god of the bible
http://www.youtube.com/watch?v=Umyy4arPAoI
http://www.youtube.com/watch?v=07ccV8Hm7l0

7

No. 646

Saturnus-verering

8

Saturnus-verering

No. 646

Een informatieve website over
Saturnus:
http://www.quofataferunt.com/index.p
hp?option=com_kunena&func=view&
catid=27&id=302&limit=15&limitstart
=570&Itemid=120#42060

http://mysteryoftheinquity.wordpress.c
om/olympic-madness/opening-closingparalympic-ceremony-pt-1-of-2/

De nieuwe Freedom-toren in New
York is een Saturnus-plasmazuil

http://saturndeathcult.com/crimes-of-the-saturn-death-cult/stanley-kubric
k-and-the-saturn-death-cult/
Planetaire chaos en oorlogvoering, zie:

De zon = Saturnus

http://saturndeathcult.com/the-sturn-death-cult-part-1/doomsday/
http://www.yahuahreigns.com/saturn%20and%20the%20occult.html

http://illuminatiwatcher.com/?paged=4

Geboorte van Venus in Par-isis
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http://saturndeathcult.com/the-sturn-death-cult-part-1/a-timeless-age-in-apurple-haze/

Tijdens de paralympics 2012 in Londen
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Oorsprong van de oude natuurreligies
Oudtijds verlangden de volkeren naar de wedergeboorte van Saturnus als
zon. Zij brachten daartoe zelfs mensenoffers. Er vonden namelijk in het
verleden planetaire rampen plaats. Men zag de planeten aan voor goden,
die soms onderling oorlog voerden en elkaar rake klappen uitdeelden. De
neerslag van zo’n strijd was op aarde heel goed merkbaar via rampen als
aardbevingen, vloeden, etc. Saturnus zou ooit in het verre verleden een
soort zon in het Noorden zijn geweest. Men richtte mysteriescholen op
om de kennis aangaande Saturnus als zon levend te houden. Een
doorzichtige pilaar of jakobsladder verbond in het Noorden de aarde met
Saturnus, zie afbeeldingen in deze brochure. Het was een soort
plasmazuil. Op petroglyphen (rotstekeningen) zijn diverse afbeeldingen te
zien van deze zuil. Wanneer Saturnus met zijn elliptische baan in contact
kwam met de aarde en Mars, ging dat gepaard met catastrofale
gebeurtenissen als vuurstormen en vloeden, etc. De planeet Mars heeft
verschillende malen oorlog gevoerd
met Venus en de aarde. De mensen
destijds waren heel benauwd voor deze
planeten-oorlogvoering. Vandaar de
offerfeesten, om de goden gerust te
stellen. De plasmazuil die van de aarde
naar Saturnus reikte veroorzaakte een
aurora-lichtkoepel, die op een berg
geleek, de berg der goden, de
Olympus. Om rampen te kunnen Botsing van planeten
overleven werden er mysteriescholen
opgericht, waarin de priesters de rampen omschreven en de tijden
berekenden wanneer er weer een planeten-oorlog aanstaande was. Men
gaf er instructies hoe men zich kon voorbereiden op dergelijke grote
calamiteiten. Men zocht destijds in de grond naar spelonken en
onderaardse gangen, of naar boten om de rampen te kunnen overleven.
De priesters zelf namen het ervan en zagen de angst bij de mensen,
waardoor zij hun kans schoon zagen om de mensen hun geld af te
troggelen. De priesters richtten een soort banksysteem op, en een stelsel
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dat waarborg stond voor maten en gewichten. Geld-goud werd hierbij al
spoedig een machtsmiddel in het handelsverkeer. Corruptie tierde welig,
waardoor er zich een macht-elite kon vormen. Het Babel-geld-rente
systeem was geboren.
Op een bepaald moment in het verleden verdween de plasmazuil; in het
Noorden. De mensen bleven beangstigd. Om het nageslacht een
handleiding te geven hoe men komende planetaire oorlogen kon
overleven, bedacht men mythen. De natuur is hard, en de oorlogvoering
der goden was nog veel en veel harder. De vraag was, hoe men de goden
rustig en tevreden kon houden.
De priesterkaste wist daar wel raad op. Zij voerden een op schulden
gebaseerd monetair geldsysteem in, waarvan men tevoren wist dat het
eens onder z’n eigen last in elkaar zou storten. Zo’n wereldwijde
economische crisis zou alsdan een einde maken aan de wereldhandel.
Mensen en volken zouden erdoor gaan
nadenken en zelfvoorzienend worden. Zo is
destijds Babel ingestort, en andere
wereldrijken, en zal ook het moderne Grote
Babylon instorten. De illuminati willen kostwat-kost het op schulden gebaseerd
geldsysteem overeind houden. Zij zijn
momenteel druk bezig een vervangend
digitaal systeem in te voeren, waarbij ook
opnieuw geld uit niets wordt gecreëerd,
waarin de mensen zullen geloven.
Om mensen tijdelijk aan hun angsten te laten
ontsnappen werden drugs en drank op grote
schaal aangeboden tegen woekerprijzen. De
Saturnus eet zijn eigen
opiumhandel leverde en levert grof geld op.
zoon op
In een crisistijd en tijd van rampen willen de
mensen graag even alle narigheid vergeten,
en nemen zij hun toevlucht tot drank, seks en drugs. De priesters wilden
zichzelf en het volk alle geneugten des levens niet onthouden en voerden
tempelprostitutie in. Seks-handelingen werden gehouden als middel om
de goden tevreden te stellen, ook kinderoffers. In de mythen zien we dat
de oude man (Saturnus) een jonge bruid neemt (Venus) tot gemalin. Zo
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boven zo beneden, zodat de priesters en illuminati het ook op
zedelijkgebied niet zo heel nauw
nemen. Porno en kinder-seks zijn aan
de orde van de dag bij de top-politici en
clerus. Saturnus verslond als Kronos
zijn eigen kinderen. Die incestueuze
goden toch! Het resultaat was: een
verworden samenleving gelijk Sodom
en Gomorra, waar kannibalisme,
kinder-prostitutie (pedofilie) en
bloedoffers niet bij ontbreken, ook in onze tijd. Het is de tijd die
getypeerd wordt met eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterft
men. Ook de blauwbloed-koningshuizen nemen deel aan dergelijke
afschuwelijke satans rituelen, zie onze brochure 666.
Huidige wereldchaos
Technologie is zo goed als zeker het enige gebied waarbij men iets kan
voorspellen. Politiek gezien kan men niets voorspellen, want wat vandaag
een vredige situatie lijkt, kan morgen in een revolutie veranderen. Wij
kunnen de toekomst niet voorspellen, maar moeten nu al zelf aan een
betere toekomst werken, om van onze aarde een vreedzaam paradijs te
maken. Wel dienen wij de geschiedenis goed te bestuderen, om van de
gemaakte fouten te leren en deze te vermijden.
Technologie is een hulpmiddel om het leven te veraangenamen, om zwaar
werk lichter te maken, om grote afstanden te overbruggen, etc. Techniek
moeten we niet overschatten, maar ook niet onderschatten. De voorzitter
van de Britse Carriag Builders Association hield destijds een lezing over
de auto die pas was uitgevonden en zei: "Wie durft te ontkennen dat de
automobiel ook maar enige invloed zal hebben op het gebruik van het
paard, zal een dwaas zijn". De beste man zou nu eens moeten zien hoe de
wereld overvol is van auto’s!
De tijd is momenteel aangebroken dat schone, en gratis energie voor elk
mens beschikbaar komt. Alle grote oliemaatschappijen houden dit nog
tegen, maar het einde van de fossiele en nucleaire energie is bijna ten
einde. Hoe de toekomst er over enige jaren uit zal zien weten wij niet.

16

Saturnus-verering

No. 646

Ons welslagen hangt af van het feit hoe wij ons opstellen om onvoorziene
situaties te beheersen. Wij dienen niet beangst te zijn voor planetaire
rampen en oorlogen, maar moeten ze het hoofd bieden en overwinnen.
Wij mogen de techniek inzetten ter
overleving. Wij zien het aankomen dat de
op schulden gebaseerde economieën
zullen omvallen, aangezien ze op bedrog
en lucht zijn gebouwd. Een economie die
op ongelijke intrinsieke waarde gebaseerd
is kweekt ongelijke rijkdom en armoede.
De wereldleiders in de oudheid werden
mede door eigenbelang aangezet om hun
economieën op goud te baseren. Zij
verloren daarbij niet uit het oog dat een
vrij en eerlijk eco-systeem óók het belang
dient van de burgers. Zij lieten een vrije markt economie toe, wat nog het
beste van alle slechte systemen blijkt te zijn. Alle andere systemen
mislukten immers. Er moet dan ook opnieuw een vrij systeem komen,
liefst zónder geld, en zeker zonder schulden en rente. De belangen van de
kleine man dienen niet geschaad te kunnen worden. Wij kunnen een
dergelijk vrije markt systeem niet van de illuminati verwachten. Zij zullen
altijd hun eigenbelangen voorop stellen, om de mensheid in hun
machtsgreep te houden. De burgers worden wereldwijd wakker en willen
zich ontdoen van hun corrupte leiders. Wat we tot nog toe zien is dat de
revoluties niet lukken, aangezien de nieuwe machthebbers even corrupt
zijn als de oude. Kijk maar naar Roemenië Ceacescu, en in Egypte van
Mubarak naar Morsi. De regerende elite wil niet dat wij zelfbewust
worden, dat wij onszelf in eigen behoeften kunnen voorzien. Kissinger zei
dat, wanneer men het voedsel in handen heeft, men daarmee de
wereldbevolking kan controleren.
De regerende elite vormt het
Internationale zionisme, bestaande uit 13 satanische bloedlijnen,
koningshuizen, superrijken en intellectuelen, zowel Joden, Arabieren,
Aziaten of anderszins. Zij willen absolute macht over de wereldbevolking.
Zij zullen zeker binnenkort weer een Black Swan Event laten
plaatsvinden, een gebeurtenis die nog erger zal zijn als 9/11 in New York.
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Zij willen een doomsday creëren om de mensheid sterk te decimeren en
daarna op de nog overlevende een strenge slavencensuur te leggen.
Wij zagen uit het voorgaande dat het voor de mensheid in vroeger dagen
een zeer harde strijd was om te overleven. Men had er goed en bloed voor
over, zelfs de eerstgeborenen werden ervoor opgeofferd aan de Moloch.
Wij kunnen ons dat maar moeilijk voorstellen. De rituelen die de priesters
uitvoerden waren o.a. om toch vooral goede contacten te leggen tussen de
goden die de harde natuur in handen zouden hebben en de mensen. Men
bouwde voor de aanbidding van de goden de mooiste tempels en bracht de
duurste offers, alleen maar om de gunsten der goden af te dwingen. Men
dacht dat er bloed moest vloeien, aangezien de goden nog al bloeddorstig
zouden zijn. Men voerde oorlogen om maar meer bloed te laten vloeien
voor de goden. Deze waan heeft zich tot vandaag de dag voortgezet, mede
door de slimme wapenfabrikanten die er brood uit wisten te slaan. De
elitegroep vond het ook goed, want oorlog kost geld en bloed, en dat geld
was er niet, zodat er een schuldenlast door kon worden opgebouwd bij de
bankiers. Op die wijze kon men alle burgers schulden aansmeren en hoge
belastingen eisen, zogenaamd voor hun veiligheid. De mensen zullen
momenteel ontwaken en de elite-groep van zich afschudden. Er komt een
einde aan alle waan, bedrog en uitbuiting. Er hangt ons volgens Ervin
Laszlo (Het Chaospunt p.124) een immense crisis boven het hoofd,
waarvan het besef tot ons nog niet goed is doorgedrongen. Wanneer die
crisis er zal zijn, zal de mensheid ontwaken. Maar ook de elite heeft reeds
vergaande voorzorgsmaatregelen getroffen, reken daar maar wel op. Lees
dat in andere brochures van ons op www.pentahof.nl
Anderzijds gaan we een hele mooie tijd tegemoet, een tijdperk van liefde,
vrede en harmonie.
Enkele toelichtingen in het Engels:
http://thetruthisnow.com/headlines/David-icke-london-olympics-cult-of-s
aturn-video/
http://worldtruth.tv/secret-occult-of-saturn-worship/
http://fabfourdozen.proboards.com/index.cgi?board=spirituality&action=
display&thread=96&page=2
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Olympic stadion = AURORA = RING OF FIRE =
the CROWN (also related to Kronos/Chronos = SATURN = SATAN)
a CROWN means worshipping SATURN, = god Kronos (god of time and end) =
SATAN. it also depicts a HALO / nimbus which means nothing but being
illuminated from HELL becauise thats what the word is based on.
CROWN = TIARA
A tiara (from Latin: tiara, from Ancient Greek: τιάρα, itself from Old Persian:
tiy~r~) is a form of crown. There are two possible types of crown that this word
can refer to.
Traditionally, the word "tiara" refers to a high crown,
often with the shape of a cylinder narrowed at its top,
made of fabric or leather, and richly ornamented. It was
used by the kings and emperors of some ancient peoples
in Anatolia and Mesopotamia, notably the Hittites. The
Assyrians used to include a pair of bull horns as a
decoration and symbol of authority and a circle of short
feathers surrounding the tiara's top. The Persian tiara was
more similar to a truncated cone, without the horns and
feathers but more jewels, and a conic-shaped tip at its
top.
Quote: Queen Elizabeth II is said to have the largest and most valuable collection
of tiaras in the world, many of which are heirlooms of the British Royal Family.
She is often seen wearing them on state occasions. Her personal collection of
tiaras is considered to be priceless. The Queen received many of them through
inheritance, especially from Queen Alexandra. Queen Mary, consort of King
George V, purchased the Grand Duchess Vladimir tiara in the 1920s. It consists
of numerous interlocking diamond circles. Pearl drops can be attached inside the
circles or emeralds. Queen Mary had a tiara made for the Delhi Durbar held in
1911 in India. It is now on loan for wearing by the Duchess of Cornwall, wife of
Charles, Prince of Wales. Queen Elizabeth II commissioned a ruby and diamond
tiara. A gift of aquamarines she received as a present from the people of Brazil
were added to diamonds to make a new tiara

Talismans of the Magi
1. Chiun, Certainly the Planet Saturn
One planet is certainly mentioned in Old Testament, and we may safely infer that
the other four were known, since this particular planet is the least conspicuous
both in brightness and in motion, and was therefore probably the last to be
discovered. The reference to Saturn occurs in Amo_5:25, Amo_5:26 : “Did ye

19

Saturnus-verering

No. 646

bring unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of
Israel? Yea, ye have borne the tabernacle of your king (the King James Version
Moloch) and the shrine of (the King James Version Chiun) your images, the star
of your god, which ye made to yourselves.” This passage was quited from
Septuagint by Stephen in his defense,
“And they made a calf in those days, and brought a sacrifice unto the idol, and
rejoiced in the works of their hands. But God turned, and gave them up to serve
the host of heaven; as it is written in the book of the prophets,
“Did ye offer unto me slain beasts and sacrifices
Forty years in the wilderness, O house of Israel?
And ye took up the tabernacle of Moloch,
And the star of the god Rephan,
The figures which ye made to worship them” (Act_7:41-43).
The difference between the names Chiun and Rephan, is due either to Rephan
being local Egyptian name for the planet Saturn, and therefore used by the
Septuagint as its equivalent, or to an actual error of transcription in the text from
which they were translating: the initial of the word being taken as r‘sh (X) when it
should have been k~ph (K), r instead of k. The word should therefore be
transliterated Kaivan, which was the name of the planet Saturn amongst the
ancient Arabs and Syrians, while kaimanu, “constant” or “regular,” was its name
with the Assyrians. The English Revised Version in Amo_5:26 adopts the
reading of the King James Version margin, “Siccuth your king,” Moloch meaning
king; but the authority of the Septuagint and the parallelism of the text and its
general line of thought support the reading given by some of the ancient versions
and followed by the King James Version.
2. Saturn or Moloch Worship
The difficulty of the passage is that both Amos and Stephen appear to represent
the worship of the golden calf as identical with the worship of Moloch and of the
planet Saturn; yet though Kaivan is only mentioned here, the nature of the
reference would imply that this deity was one familiar both to speaker and
hearers. The difficulty vanishes at once, if the plain statement of Stephen be
accepted, that when God permitted Israel to “go after the stubbornness of their
heart, that they might walk in their own counsels” (Psa_81:12) He “gave them up
to serve the host of heaven.” The worship of the golden calf was star worship; it
was the solar bull, the constellation Taurus, in which the sun was at the time of
the spring equinox, that was thus represented. The golden calf was therefore
analogous to the familiar symbol of the Mithraic cult, the bull slain by Mithra,
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Sol Invictus, if indeed the latter did not take its origin from this apostasy of Israel.
See CALF, GOLDEN.
And Moloch the king, the idol of the Ammonites and Phoenicians, was intimately
connected both with the solar bull and the planet Saturn. According to the
rabbins, his statue was of brass, with a human body but the head of an oxclick
here . On the Carthaginian worship of Moloch or Saturn, Diodorus (book xx,
chapter i) writes: “Among the Carthaginians there was a brazen statue of Saturn
putting forth the palms of his hands bending in such a manner toward the earth, as
that the boy who was laid upon them, in order to be sacrificed, should slip off,
and so fall down headlong into a deep fiery furnace. Hence it is probable that
Euripides took what he fabulously relates concerning the sacrifice in Taurus,
where he introduces Iphigenia asking Orestes this question: ‘But what sepulchre
will me dead receive, shall the gulf of sacred fire me have?’ The ancient fable
likewise that is common among all the Grecians, that Saturn devoured his own
children, seems to be confirmed by this law among the Carthaginians.” The
parallelism of the text therefore is very complete. The Israelites professed to be
carrying the tabernacle of Yahweh upon which rested the Shekinah glory; but in
spirit they were carrying the tabernacle of the cruelest and most malignant of all
the deities of the heathen, and the light in which they were rejoicing was the star
of the planet assigned to that deity.
Moloch then was the sun as king, and especially the sun as he entered upon what
might be considered his peculiar kingdom, the zodiac from Taurus to Serpens and
Scorpio, the period of the six summer months. The connection of the sun with
Saturn may seem to us somewhat forced, but we have the most direct testimony
that such a connection was believed in by the Babylonians click here . In
Thompson’s Reports, obverse of No. 176 reads: “When the sun stands in the
place of the moon, the king of the land will be secure on his throne. When the sun
stands above or below the moon, the foundation of the throne will be secure.”
The “sun” in this inscription clearly cannot be the actual sun, and it is explained
on the reverse as being “the star of the sun,” the planet Saturn. No. 176 rev. reads:
“Last night Saturn drew near to the moon. Saturn is the star of the sun. This is the
interpretation: it is lucky for the king. The sun is the king’s star.” The connection
between the sun and Saturn probably arose from both being taken as symbols of
Time. The return of the sun to the beginning of the zodiac marked the completion
of the year. Saturn, the slowest moving of all the heavenly bodies, accomplished
its revolution through the signs of the zodiac in about 30 years, a complete
generation of men. Saturn therefore was in a peculiar sense the symbol of Time,
and because of Time, of Destiny.

