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Index van categorieën (e) 
 

STRIJD EN VREDE     - 

Strijd en vrede: aanval (overweldiging, overrompeling, overmeesteren, 
overval, aanvaller) 

  1  2  3  12  15  16  22  27  32  37  
39  40  45  46  47  48  49  50  51  54  
56  59  60  61 

Strijd en vrede: aanval: term: skanda (nom. ag.) (god) (Ind.)   33  37 

Strijd en vrede: aanval: term: tilarids (‘aanvaller’) (nom. ag.) 
(runeninscr.) (Germ.) 

  40 

Strijd en vrede: aanval: term: upadrava (deel van een sāman) (Ind.)   13 

Strijd en vrede: achtervolgen   2  13  19  32  37  39  45  46  58  
59  60  61 

Strijd en vrede: afschrikken zie Karakter en gedrag: angstaanjagendheid   - 

Strijd en vrede: antagonisme (alg.) (vijand, vijandelijk, tegenstander, 
vijandschap, onvrede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  1  2  3  9  10  11  12  13  14  15  
19  21  26  27  28  29  31  32  33  34  
37  39  40  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  56  58  59  60  61 

Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand (de ene grote oervijand van 
goden en mensen) 

  1  2  8  19  21  28  32 

Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand: ‘Satan’ zie Ivn: Satan   -  

Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand: ‘Slang’, de zie Slang   - 

Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand: draak zie Slang: draak 
(slangachtig monster, vijandelijke ~, chaosmonster) 

  - 

Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand: heer der demonen zie 
Heerser: leider, demonen- 

  - 

Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand: machten des doods zie Macht 
en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad, onderwereldmonster), 
macht van de 

  - 

Strijd en vrede: antagonisme: antigod   1 

Strijd en vrede: antagonisme: Brahmanenhater (Ind.)   12 

Strijd en vrede: antagonisme: demon zie Geest: demon   - 

Strijd en vrede: antagonisme: hoogste god als antagonist   2  12 

Strijd en vrede: antagonisme: monster   2  3  12  14  15  28  31  32  37  43  
46  53  54  59  60  61 

Strijd en vrede: antagonisme: monster, slangen- (draak) zie Slang: draak 
(slangachtig monster, vijandelijke ~, chaosmonster) 

  - 

Strijd en vrede: antagonisme: monster: het ‘vierde -’ in het boek Daniël 
(Isr.) 

  61 

Strijd en vrede: antagonisme: monster: term: makara (Ind.)   15 

Strijd en vrede: antagonisme: monster: term: śarabha (1) (god) (Ind.)   37 

Strijd en vrede: antagonisme: negatieve zijde van de kosmische 
(levens)orde 

  12 

Strijd en vrede: antagonisme: opposant (tegenspeler, tegengesteld maar 
niet vijandig) 

  37  45 

Strijd en vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod, love 
death) 

  1  33  37 

Strijd en vrede: antagonisme: term: dahāka (adj.) (Campbell) (Ir.)   14 

Strijd en vrede: antagonisme: term: dólgr, Belja (‘vijand van Beli’) 
(nom. ag.) (kenning voor Freyr) (Germ.) 

  47 
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Strijd en vrede: antagonisme: term: pipru (nom. ag.) (demon) (Ind.)   12 

Strijd en vrede: antagonisme: vijand, innerlijke   14 

Strijd en vrede: antagonisme: vijandig land: term: ki-bal = kibala (Mes.)   2 

Strijd en vrede: antagonisme: wereld (alle dingen)   59 

Strijd en vrede: bedreiging (dreigen)   1  2  3  8  12  15  27  28  31  37  
39  43  46  47  48  49  50  54  59  60  
61 

Strijd en vrede: bedreiging: oorlogsdreiging   42 

Strijd en vrede: belagen (terroriseren, teisteren, onderdrukken)   1  15  27  32  33  37  59  61 

Strijd en vrede: belegeren   60  61 

Strijd en vrede: bemiddeling   2  21  45  48 

Strijd en vrede: bemiddeling: frase: ‘duas vis dispares colligavit’ (L/R)   21 

Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen, verdedigen, afweren, 
wacht, zich verzetten, verweren, stand houden, afwenden, beschutten, 
toezien op, tegenhouden, onder de hoede brengen van, toevertrouwen) 

  3  9  10  11  12  13  15  16  19  23  
26  28  31  32  33  34  37  39  40  41  
42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
54  56  58  59  60  61 

Strijd en vrede: beschermen: beschermer (bewaker) zie Beroep en 
functie: bewaker 

  - 

Strijd en vrede: beschermen: bescherming zoeken zie Reis: vluchten: 
bescherming zoeken 

  - 

Strijd en vrede: beschermen: magische afweer zie Verlossing: separ.: 
demonen 

  - 

Strijd en vrede: beschermen: term: ealgían (Germ.)   42 

Strijd en vrede: beschermen: term: gupta (part.) (alg. naam) (Ind.)   13 

Strijd en vrede: beschermen: term: gupta, citra-/candra- (part.) 
(‘beschermeling van het maanlicht’) (geest) (Ind.) 

  15 

Strijd en vrede: beschermen: term: kavaca (nom. act.) 
(bescherminsgebed of -mantra) (Ind.) 

  32 

Strijd en vrede: beschermen: term: rakṣya (‘die bescherming nodig 

heeft’) (m.b.t. jīva) (Ind.) 

  32 

Strijd en vrede: beschermen: term: śaraṇā (nom. act.) (Ind.)   32 

Strijd en vrede: beschermen: term: śaraṇa (part. praes.) (bhakti) (Ind.)   33 

Strijd en vrede: beschermen: term: śarman (nom. act.) (Ind.)   13 

Strijd en vrede: beschermen: wacht over de wereld   48 

Strijd en vrede: beschermen: wacht over de wereld: term: custodia 
mundi (L/R) 

  48 

Strijd en vrede: beschermen: weerloosheid   42 

Strijd en vrede: bevrijden zie Verlossing   - 

Strijd en vrede: bewaken (gevangen houden, passen op)   8  19  37  58  60 

Strijd en vrede: bijten (afbijten)   1  3  43  59  61 

Strijd en vrede: bijten in de rand van het schild tijdens de krijgsroep   43 

Strijd en vrede: boeien zie Werkzaamheid: binden   - 

Strijd en vrede: boogschieten (pijlschot)   32  48 

Strijd en vrede: compromis   15 

Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, verstoten, vervolgen, 
verdringen) 

  1  2  10  11  12  13  15  19  26  27  
28  31  32  33  37  40  41  43  46  48  
49  51  53  56  58  59  60  61 

Strijd en vrede: drijven: term: aj (IE)   12 
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Strijd en vrede: drijven: term: ayyamur (verbale wapennaam) (nom. ag.) 
(NW-Sem.) 

  31  61 

Strijd en vrede: drijven: term: bādhaka (Ind.)   13 

Strijd en vrede: drijven: term: yagruš (verbale wapennaam) (nom. ag.) 
(NW-Sem.) 

  31  61 

Strijd en vrede: dwingen (dwang, druk uitoefenen, aandringen, 

opdringen) [zie ook Ethiek: streven en verplichting; Karakter en gedrag: 

onvrijwilligheid (onwillig)] 

  10  13  28  33  37  40  43  47  48  
51  58  59  61 

Strijd en vrede: dwingen te zwijgen (het zwijgen opleggen, de mond 
snoeren) 

  60 

Strijd en vrede: dwingen: term: αναγκη (nom. act.) (Gr.)   26 

Strijd en vrede: gebondenheid (onvrijheid, afhankelijkheid, 
gehechtheid, verknochtheid) [zie ook Voorwerp: band; Werkzaamheid: 
binden] 

  10  16  28  31  32  33  34  37  47  
49  54  56  59  61 

Strijd en vrede: gebondenheid: term: āsaktihetu (Ind.)   33 

Strijd en vrede: gebondenheid: term: baddha (adj.) (karakterisering van 
de ziel) (Ind.) 

  32 

Strijd en vrede: gebondenheid: term: diti (godin) (Ind.)   12 

Strijd en vrede: gebondenheid: term: rāga (Ind.)   34 

Strijd en vrede: gebondenheid: term: religio (L/R)   54 

Strijd en vrede: gebondenheid: term: vadhri, sapta- (‘gebonden door 
zeven boeien (aan de ziel)’) (Ātreya) (Ind.) 

  12 

Strijd en vrede: gevangenschap (gevangenneming, opsluiting, vangen)   2  10  19  27  31  37  42  46  47  
48  54  58  59  60 

Strijd en vrede: gevangenschap: visvangst zie Werkzaamheid: ec. ~: 
visserij (visvangst) 

  - 

Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie)   1  3  12  13  15  28  31  39  42  45  
49  51  58  59  60 

Strijd en vrede: geweldloosheid zie Karakter en gedrag: geweldloosheid; 
Ethiek: gebod: ahimsa-doctrine van geweldloosheid (Ind.) 

  - 

Strijd en vrede: interventie (ook: goddelijke -; ingrijpen)   10  12  28  32  56  59 

Strijd en vrede: inval (verovering, invasie, binnendringing, bezetting)   1  2  3  9  10  12  14  15  17  21  
27  31  32  33  37  39  42  43  47  50  
51  53  58  59  60  61 

Strijd en vrede: inval: ‘vereniging der twee landen’ (Eg.)   1  21 

Strijd en vrede: inval: herovering (herwinnen, terugwinnen)   61 

Strijd en vrede: inval: term: jayā of vijayā (fem.) (godinnen) (Ind.)   37 

Strijd en vrede: inval: term: jaya of vijaya, dig- (‘verovering naar alle 
kanten’) (verslaggevende tekst) (Ind.) 

  32 

Strijd en vrede: kolonisatie (kolonialisme, in bezit nemen van land, 
gebiedsuitbreiding, kolonie) 

  12  13  17  21  32  39  46  47  48  
49  51  53  54  58 

Strijd en vrede: kolonisatie: term: term: landnám (Germ.)   40  49 

Strijd en vrede: martelen (mishandeling, verminking, martelaarschap)   11  37  51  60 

Strijd en vrede: nederlaag (verlies, verslagen zijn, verliezer)   1  10  12  15  27  31  32  34  37  
42  46  48  50  51  59  60  61 

Strijd en vrede: nederlaag, aanvankelijke   2 

Strijd en vrede: onderwerping zie Heerschappij: onderwerping   - 

Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid)   12  29  32  33  37  46  59 

Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid: term: aparājita (fem. aparājitā) 
(part.) (myth. woning/godin) (Ind.) 

  34  56 
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Strijd en vrede: ontsnapping (uitbraak, losbreken)   12  15  16  27  32  37  50  51  55  
59  60 

Strijd en vrede: onttronen (van de troon stoten) zie Wisseling: 
statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning, aftreden) 

  - 

Strijd en vrede: opmars   58 

Strijd en vrede: ordening (indamming van gevaarlijke krachten)   45 

Strijd en vrede: overgave (zich overgeven aan iets)   37  54  59  60  61 

Strijd en vrede: overgave aan God zie Cultus: persoonlijke devotie 
(toewijding, overgave) aan God 

  - 

Strijd en vrede: overwinning (verslaan, neerslaan, zege, zegevierend, 
winnaar) 

  1  2  3  8  10  12  13  14  15  16  
19  21  22  26  27  28  29  31  32  33  
34  37  39  40  41  43  44  45  46  47  
49  51  54  55  56  58  59  60  61 

Strijd en vrede: overwinning op de dood   22  33  43  47  54  55 

Strijd en vrede: overwinning, zelf-   3  28 

Strijd en vrede: overwinning: term: abhijit (adj.) (sterrenbeeld) (Ind.)   37 

Strijd en vrede: overwinning: term: búadach (boadach) (adj.) (epith.) 
(Kelt.) 

  59 

Strijd en vrede: overwinning: term: irnintu: Irnini (godin) (akk.) (Mes.)   61 

Strijd en vrede: overwinning: term: jaya, mṛtyuṃ- (‘ziekte of dood 

overwinnend’) (part.) (god) (Ind.) 

  33 

Strijd en vrede: overwinning: term: jayākhya (adj.?) (lit.) (Ind.)   32 

Strijd en vrede: overwinning: term: jayanta (adj.) (god) (Ind.)   13 

Strijd en vrede: overwinning: term: jayantī (fem. adj.) (godin) (Ind.)   34  37 

Strijd en vrede: overwinning: term: jiṣṇu (adj.) (god) (Ind.)   33 

Strijd en vrede: overwinning: term: jit, apsu- (‘overwinnend in de 
hemelwateren’) (nom. ag.) (Indra) (Ind.) 

  32 

Strijd en vrede: overwinning: term: jit, Indra- (‘veroveraar van Indra’) 
(nom. ag.) (demon) (Ind.) 

  15 

Strijd en vrede: overwinning: term: jit, Ugra- (‘geweldige overwinnaar’) 
(nom. ag.) (apsaras) (Ind.) 

  12 

Strijd en vrede: overwinning: term: jit, yudhā- (‘die overwint d.m.v. 
oorlog’) (nom. ag.) (koning) (Ind.) 

  34 

Strijd en vrede: overwinning: term: sigr (Germ.)   42  43  44 

Strijd en vrede: overwinning: term: Trh2-u-enti* (IE): tarḫu (evar.) (ppa) 

(god) (Anat.) 

  61 

Strijd en vrede: overwinning: term: ujjainī (fem. adj.) (godin) (Ind.)   34 

Strijd en vrede: overwinning: term: ujjayinī (fem. adj.) (stad) (Ind.)   34 

Strijd en vrede: overwinning: term: ujjiti (spreuk) (Ind.)   13 

Strijd en vrede: rebellie (opstand, verzet, protest, bezwaar)   2  10  28  31  37  43  44  48  51  
58  59  60  61 

Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)   2  10  12  14  15  16  27  29  31  
32  33  34  37  43  47  56  59 

Strijd en vrede: samenzweren   2 

Strijd en vrede: slachtoffer zie Offer: asp.: slachtoffer (letterlijk en 
figuurlijk) 

  - 

Strijd en vrede: slagorde   45 

Strijd en vrede: slagorde: term: svínfylking (Germ.)   45 

Strijd en vrede: sparen (in leven laten)   59  60 

Strijd en vrede: sparen: term: śeṣavat (p.p.p.) (fil.) (Ind.)   34 
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Strijd en vrede: speerwerpen   48  60 

Strijd en vrede: stoken (tweedracht zaaien)   45 

Strijd en vrede: strijd (oorlog, slag, gevecht, martiaal, vechten, 
veldtocht) 

  1  2  3  9  10  11  12  13  14  15  
19  21  22  26  27  28  31  32  33  34  
37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  
48  49  50  51  53  54  58  59  60  61 

Strijd en vrede: strijd tussen dieren   59 

Strijd en vrede: strijd tussen doden   39  59 

Strijd en vrede: strijd tussen geest en spraak   10 

Strijd en vrede: strijd tussen goden   10  48  61  

Strijd en vrede: strijd tussen goden en demonen zie strijd, kosmische   - 

Strijd en vrede: strijd tussen goden en mensen: slag bij Tailtin (tussen 
de Túatha Dé Danann en de Gael) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd tussen goden en mensen: slag bij Tailtin: strijd 
tussen de zonen van Cermait en de Gael (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd tussen goden en mensen: slag bij Tailtin: strijd 
tussen Ériu en de Gael (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd tussen goden en mensen: slag in Mag dá Cheó 
tussen Láegaire (prins) en Goll (Síde) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: Āditya’s en Aṅgirasa’s (Ind.)   10 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: Asen en Wanen (Wanenoorlog) 
(Germ.) 

  39  45  47  48  50  58  59 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: de weergod enerzijds en de zeegod 
en de berggoden anderzijds (H/H) 

  61 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: Gandharva’s en de goden (Ind.)   10 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: Heimdallr en Loki (Germ.)   48  49 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: Horus en Seth (Eg.)    54 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: slag bij Mag Cuillinn (Kelt.)   60 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: slag bij Mag Mór an Aonaigh (tussen 
Túatha Dé Danann en Fomoren) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd tussen goden: Tweede slag bij Mag Tuired (tussen 
Túatha Dé Danann en Fomoren (oorspr. goden, De Vries)) (Kelt.) 

  58  59  60 

Strijd en vrede: strijd tussen goed en kwaad (licht en duisternis)   10  14  15  28  37  59 

Strijd en vrede: strijd tussen mensen (historische oorlog) zie 
Geschiedenis: oorlog 

   - 

Strijd en vrede: strijd tussen mensen en demonen   10  45  50  61 

Strijd en vrede: strijd tussen mensen en goden enerzijds en demonen 
anderzijds 

  43  49 

Strijd en vrede: strijd tussen mensen in een myth. context: Oorlog om 
de Bruine Stier van Cúailgne (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd, culturele   51 

Strijd en vrede: strijd, eind- (tijdens de wereldondergang) zie strijd, 

kosmische 

  - 

Strijd en vrede: strijd, godsdienstige   51 

Strijd en vrede: strijd, kosmische (tussen goden en demonen, zomer en 
winter, eindstrijd tijdens de wereldondergang) 

  1  10  12  27  32  33  34  37  39  
43  44  45  46  50  51  55  58  61 

Strijd en vrede: strijd, kosmische: de weergod en Illuyanka, strijd tussen 
(H/H) 

  61 

Strijd en vrede: strijd, kosmische: Eerste slag bij Mag Tuired (tussen 

Túatha Dé Danann en Fir Bolg) (Kelt.) 

  58  59  60 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Strijd en vrede: strijd, kosmische: Gigantomachie (tussen de Giganten 
(de kinderen van Gaia) en de goden o.l.v. Zeus) (Gr.) 

  54  58  61 

Strijd en vrede: strijd, kosmische: Ninurta en Asag, strijd tussen (Mes.)   61 

Strijd en vrede: strijd, kosmische: Titanomachie (tussen de Titanen 
o.l.v. Kronos en de kinderen van Kronos en Rhea o.l.v. Zeus) (Gr.) 

  2  53 

Strijd en vrede: strijd, kosmische: Typheomachie (tussen Zeus en 
Typhon) (Gr.) 

  61 

Strijd en vrede: strijd, machts-   12  14  46  51 

Strijd en vrede: strijd, schijn- (schijngevecht)   13  43  46 

Strijd en vrede: strijd, wed- [zie ook  Drama: cultische spelen; id. spel]   10  14  15  22  27  43  46  58  59  
60  61 

Strijd en vrede: strijd, wed-: bottenwerpen   43 

Strijd en vrede: strijd, wed-: bottenwerpen: term: knútukast (Germ.)   43 

Strijd en vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd   28  46 

Strijd en vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd: term: ölsiðr (‘bierzede’) 
(Germ.) 

  43 

Strijd en vrede: strijd, wed-: eetwedstrijd   46  48 

Strijd en vrede: strijd, wed-: gewichtheffen   46 

Strijd en vrede: strijd, wed-: in het bereiden van mede   45 

Strijd en vrede: strijd, wed-: in het maken van regen   31 

Strijd en vrede: strijd, wed-: schaakpartij zie Drama: spel, schaak-   - 

Strijd en vrede: strijd, wed-: stenenwerpen   60 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met honden   60 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden (wagenrennen, 
paardenrennen, paardenstrijd) 

  12  13  27  39  41  43  46  58  59  
60 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden: Staffan-rit = 
Stefansrit (Germ.) zie Reis: zwerven: Wilde Jacht: Staffan-rit = 
Stefansrit (Germ.) 

  - 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden: strarijden (Germ.) 
zie Reis: zwerven: Wilde Jacht: strarijden (Germ.) 

  - 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren met paarden: term: hestaþing 
(Germ.) 

  41 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren tussen mensen of goden 
(hardloopwedstrijd) 

  10  46  59 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren tussen mensen of goden: ‘Heraia’ 
(Gr.) 

  43 

Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren: term: skeið (Germ.)   46 

Strijd en vrede: strijd, wed-: worstelwedstrijd   46  61 

Strijd en vrede: strijd, wed-: zwaardvechten   60 

Strijd en vrede: strijd, wed-: zwemwedstrijd   43 

Strijd en vrede: strijd, woorden-   43  49 

Strijd en vrede: strijd, woorden-: term: kappmæli (Germ.)   43 

Strijd en vrede: strijd, woorden-: term: kappmæli: mannjafnaðr 
(mannenvergelijking,  Männervergleich) (Germ.) 

  43 

Strijd en vrede: strijd: broedertwist (broederstrijd)   3  48  50 

Strijd en vrede: strijd: burgeroorlog   51 

Strijd en vrede: strijd: conflict (ruzie, twistgesprek, geschil, onenigheid, 
verschil van mening, onrust) 

  1  2  10  12  14  15  27  31  33  34  
37  47  48  51  58  59  60 

Strijd en vrede: strijd: conflict: term: twist (Germ.)   50 
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Strijd en vrede: strijd: godsoordeel zie Magie en mantiek: mantiek, 
type: op basis van een godsoordeel 

  - 

Strijd en vrede: strijd: heilige oorlog   1 

Strijd en vrede: strijd: paardengevecht zie Strijd en vrede: wedstrijd: 
wedren (wagenrennen, paardenrennen, paardenstrijd) 

  - 

Strijd en vrede: strijd: schildgevecht   46 

Strijd en vrede: strijd: steengevecht   54 

Strijd en vrede: strijd: stierengevecht zie Rite: rituele stierenspel   - 

Strijd en vrede: strijd: term: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla él’ (eig. 
‘stortbui van het schip van Ullr’, i.e. ‘hevig schildgevecht’) (kenning) 
(Germ.) 

  46 

Strijd en vrede: strijd: term: badwa-* (Germ.)   49 

Strijd en vrede: strijd: term: Cad goddeu = Kat godeu (‘oorlog der 
bomen’) (lit.) (Kelt.) 

  58  59 

Strijd en vrede: strijd: term: cath (Kelt.)   58  59  60 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Belaig Dúin Bolc (‘de slag bij Belach 
Dúin Bolg’) (lit.) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Bóinde of Cath na Bóinne (‘De oorlog 
aan de Boyne’) (lit.) (Kelt.) 

  58 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Chluain Tarbh (‘slag bij Cluain 
Tarbh’) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Mucrama (‘de slag van Mag 
Mucrama’) (lit.) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Ráth (‘De slag van Mag Ráth’) 
(lit.) (Kelt.) 

  59  60 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Tuired (‘de (tweede) strijd van 
Mag Tuired’) (lit.) (Kelt.) 

  58 

Strijd en vrede: strijd: term: Cath Maige Tuired Cunga (‘de (eerste) 
strijd van Mag Tuired bij Conga’) (lit.) (Kelt.) 

  58 

Strijd en vrede: strijd: term: cocad: Cogad Gáedel re Gallaib (‘de oorlog 
van de Ieren tegen de buitenlanders’) (lit.) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijd: term: fólk (Germ.)   48 

Strijd en vrede: strijd: term: höð- (Germ.)   48 

Strijd en vrede: strijd: term: Jərubba‘al (‘die strijdt met Ba‘al’) (verb. 

vorm) (bijnaam van Gideon) (Isr.) 

  31 

Strijd en vrede: strijd: term: nenna, *nanþjan (vb.) (Germ.)   48 

Strijd en vrede: strijd: term: vīhan* (vb.) (Germ.)   48  49 

Strijd en vrede: strijd: term: yuddha (adj.) (lit.) (Ind.)   37 

Strijd en vrede: strijd: tweekamp   43  44  46  48 

Strijd en vrede: strijd: tweekamp, oorlogs-   43 

Strijd en vrede: strijd: tweekamp, sacraal-gerechtelijke   43 

Strijd en vrede: strijd: tweekamp: holmgang (Germ.)   40  42  43  46 

Strijd en vrede: strijd: tweekamp: mannenvergelijking zie strijd, 
woorden-: kappmæli: mannjafnaðr 

  - 

Strijd en vrede: strijd: tweekamp: zwaardduel   43 

Strijd en vrede: strijd: vete   40 

Strijd en vrede: strijd: zwaardgevecht   59 

Strijd en vrede: strijder (div.) zie Beroep en functie: strijder   - 

Strijd en vrede: strijdmethode (strategie, strategisch, strijdplan)   45  60  61 
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Strijd en vrede: strijdvaardigheid (oorlogzuchtigheid, krijgshaftigheid, 
strijdlustigheid, martiaal, heldhaftigheid) 

  3  12  31  39  45  48  49  51  53  
58 

Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: anglondach: Ánglonnach (prins) 
(Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: baduhenna (subst. adj.) (tevens 
naam van een godin) (Germ.) 

  49 

Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: mavortius, martius (L/R)   12 

Strijd en vrede: strijdvaardigheid: term: nanna, nanto (PN) (Germ.)   48 

Strijd en vrede: treffen (ook overdrachtelijk; raken, slaan, afslaan, 
verwonden, gewonde, mepper) [zie ook Welzijn en ziekte: verwonding 
(wond, gewond)] 

  2  10  11  12  13  14  15  27  32  
33  37  43  45  46  47  48  50  56  58  
59  60  61 

Strijd en vrede: treffen: term: *beja-: > *ad-bej-ānos (‘hij die (op de 
harp) slaat’) > Abhean (god) (Kelt.) 

  60 

Strijd en vrede: treffen: term: coup douloureux (‘pijnlijke slag’) (nom. 
act.) (Frankr.) 

  58 

Strijd en vrede: treffen: term: coup félon (‘verraderlijke slag’) (nom. 
act.) (Frankr.) 

  58 

Strijd en vrede: treffen: term: lonnbeimenech (‘die wild slaat’) (nom. 
ag.) (god) (Kelt.) 

  58 

Strijd en vrede: treffen: term: sucellos (sucaelus) (nom. ag.) (god) 
(Kelt.) 

  58 

Strijd en vrede: trofee   2  59 

Strijd en vrede: uitdagen   37  43  60  61 

Strijd en vrede: verbond (samenwerking, bondgenootschap, coalitie)   15  21  37  55  61 

Strijd en vrede: verbond, partijen van het   14  15  21  27 

Strijd en vrede: verdedigen zie beschermen   12  31  37 

Strijd en vrede: verlossing, bevrijding zie Verlossing   - 

Strijd en vrede: vernietiging zie Dood en leven: vernietiging   - 

Strijd en vrede: verzoening  

Strijd en vrede: verzoening (gunstig stemmen, geruststellen) [zie ook 
Karakter en gedrag: welgezindheid] 

  1  12  13  15  21  22  26  28  31  
33  37  39  40  41  42  44  45  46  48  
49  54  55  56  58  59  60 

Strijd en vrede: verzoening der tegenstellingen   47  56  59 

Strijd en vrede: verzoening van Asen en Wanen (Germ.)   40  44  45  47 

Strijd en vrede: verzoening van Baldr en Höðr (Germ.)   50 

Strijd en vrede: verzoening van Bodb Derg en Ler (Kelt.)   60 

Strijd en vrede: verzoening van Bres en de Túatha Dé Danann (Kelt.)   59 

Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘de vereniging der twee 
landen’ (Eg.) 

  21  26 

Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘het verzamelen 
(organiseren) der aarde’ (Eg.) 

  21 

Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘het verzamelen der twee 
landen’ (Eg.) 

  21 

Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘Horus die twee landen 
verenigt’ (Eg.) 

  21 

Strijd en vrede: verzoening: frase: ‘Ianus faciendis foederibus praeest’ 
(L/R) 

  21 

Strijd en vrede: verzoening: term: āprī (type hymne) (Ind.)   12  13 

Strijd en vrede: verzoening: term: sādhya (-ā) (‘die gunstig gestemd 
moet worden’) (part.) (halfgoden/godin) (Ind.) 

  27 
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Strijd en vrede: verzoening: term: saṃjñapana (> saṃjñapayati 3e 

persoon) (euf. voor ‘doden’) (Ind.) 

  42 

Strijd en vrede: verzoening: term: són (Germ.)   45 

Strijd en vrede: verzoening: term: suona (vb.) (Germ.)   45 

Strijd en vrede: verzoening: vredessluiting zie Wet en orde: wet: 

contract: vredessluiting 

  - 

Strijd en vrede: verzoening: zoen(geld) zie Bezit en roof: gave: betaling    - 

Strijd en vrede: vlucht zie Reis: vlucht   - 

Strijd en vrede: vrede (alg.)   1  10  12  13  14  27  28  34  37  
39  42  43  44  45  47  49  58  59  60 

Strijd en vrede: vrede als geestelijke verbondenheid van trouw en plicht 
tot hulpverlening (Germ.) 

  39 

Strijd en vrede: vrede als heiligheid van plaats of tijd zie Religieus 
fenomeen: heiligheid van plaats (tempel, ding, offer, graf) en Religieus 
fenomeen: heiligheid van tijd (periodieke heiligheid) 

  - 

Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid van 
oorlog 

  47  59 

Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en afwezigheid van 
oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.) 

  47 

Strijd en vrede: vrede van de geest   14  34 

Strijd en vrede: vrede, gods- zie Religieus fenomeen: heiligheid van 
plaats of tijd 

  - 

Strijd en vrede: vrede, huiselijke   61 

Strijd en vrede: vrede, sibbe- zie Kracht: levens~, energie: sibbevrede 
(Germ.) 

  - 

Strijd en vrede: vrede, volks- zie Wet en orde: orde of wet, kosmische 
(levens-): vrede  (volksvrede) (Germ.) 

  - 

Strijd en vrede: vrede: term: friðr (Germ.)   39  43 

Strijd en vrede: vrede: term: śānti (lit.) (Ind.)   32  33  37 

Strijd en vrede: vreedzaamheid (vredelievendheid, zonder strijd)   3  11  14  28  31  34  37  48  51  
55  58  59  60 

Strijd en vrede: vreedzaamheid: term: śānta (adj.) (mūrti) (Ind.)   33 

Strijd en vrede: vriendschap   1  3  8  12  14  32  34  37  43  45  
46  49  60 

Strijd en vrede: vriendschap, (heilige) gast-   42 

Strijd en vrede: vriendschap: term: sakhya (methode van verlossing) 
(Ind.)] 

  32 

Strijd en vrede: weddenschap   27  37 

SYMBOLIEK     - 

Symboliek (symbool)   1  3  13  28  29  31  32  33  37  39  
43  44  46  47  53  55  58  59  61 

Symboliek: aarde als symbool van de waarheid (of werkelijkheid)   10 

Symboliek: achtbenigheid (van Sleipnir) als symbool van de snelheid 

waarmee hij voortgaat 

  45 

Symboliek: Āditya’s als symbool van de twaalf fasen van de zon (Ind.)   27 

Symboliek: Agni en de Kṛttikā’s als symbool van de zon en de Pleiaden 

(Ind.) 

  37 

Symboliek: Alaisiagae als (mogelijk) symbool van oorlog en vrede 
(Germ.) 

  49 

Symboliek: Alfa in Stier als symbool van Rohiṇī (Ind.)   37 
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Symboliek: altaar (en vuurpan) als symbool van de aarde, de atmosfeer 
en de hemel 

  10 

Symboliek: altaar als symbool van de aarde   12  15 

Symboliek: altaar als symbool van een god   10 

Symboliek: altaar als symbool van een god: vogelvorm van het altaar als 
symbool van Agni, de bliksem, die de soma uit de hemel brengt, en het 
offer dat naar de hemel vliegt 

  10 

Symboliek: Aṅgirasa’s als symbool van licht en vuur (Ind.)   27 

Symboliek: appel als symbool van vruchtbaarheid en leven   49 

Symboliek: armring of halster bij krijgers als symbool (teken) dat de 
drager nog geen vijand gedood heeft; tevens symbool van onderwerping 
en van schande 

  43 

Symboliek: as [van wiel] als symbool van het intellectuele zelf (prāṇa = 

prajñātman) (Ind.) 

  56 

Symboliek: as als symbool van de dood   37 

Symboliek: as of boom etc. zie boom of as etc.   - 

Symboliek: Astarte als symbool van de vruchtbaarheid (NW-Sem.)   31 

Symboliek: aśvattha als symbool van het Absolute (Ind.)   10 

Symboliek: attribuut (1. symbolisch of goddelijk voorwerp of begeleider, 
2. teken als symbool voor iets of iemand, 3. eigenschap zie Karakter en 
gedrag: karakter) 

  12  15  17  22  29  32  34  42  45  
46  48  49  58  59  61 

Symboliek: attribuut van Agni (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Agni: wagen zie Wagen: Agni, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Agni: zwarte kleding zie Kleding: zwarte ~ van 
Agni (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Aphrodite (Gr.)   61 

Symboliek: attribuut van Aphrodite: duif zie Vogel: duif van Aphrodite 
(Gr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Apollo (2): griffioen zie God: sfinx, griffioen-: 
griffioen van Apollo (2) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Apollo (2): lier zie Muziek en dans: lier van 
Apollo (2) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Arnuwanda: knots zie Wapen: knuppel van 
Arnuwanda (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Artemis: hert zie Dier: hert van Artemis (Gr.)   - 

Symboliek: attribuut van Artemis: zwijn zie Dier: zwijn van Artemis (Gr.)   - 

Symboliek: attribuut van Asklepios: omphalos zie Steen: heilige 
opgerichte ~ van Asklepios (Gr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Aśvins (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Aśvins: arend zie Vogel: arend van de Aśvins 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Aśvins: bizon zie Rund: bizon van de Aśvins 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Aśvins: ezel zie Dier: ezel van de Aśvins (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Aśvins: paard zie Paard: Aśvins, ~ van de (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Aśvins: wagen zie Wagen: Aśvins, ~ van de 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Aśvins: zwaan zie Vogel: zwaan van de Aśvins 
(Ind.) 

  - 
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Symboliek: attribuut van Bellona (2) (?): sikkel zie Voowerp: sikkel van 
Bellona (2) (?) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Bellona (2) (?): zwaard zie Wapen: zwaard van 
Bellona (2) (?) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: boek (Veda’s) zie Taal: tekst: boek 
van Brahmā (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: boog zie Wapen: boog van Brahmā 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: gans zie Vogel: gans van Brahmā (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: lepel zie Voorwerp: lepel van Brahmā 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: rode huid zie Huid: kleur: rood van 
Brahmā (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: scepter zie Staf: scepter van Brahmā 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: vruchtenketting zie Sieraad: ketting, 
hals-: vruchtenketting van Brahmā (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: waterkruik zie Vat: waterkruik van 
Brahmā (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brahmā: witte kleding zie Kleding: witte ~ van 
Brahmā (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Brān: ketel zie Vat: ketel van Brān (Kelt.)   - 

Symboliek: attribuut van Bṛhaspati (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Bṛhaspati: bijl zie Wapen: strijdbijl van 

Bṛhaspati (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Bṛhaspati: boog zie Wapen: boog van Bṛhaspati 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Cernunnos: hertengewei zie Hoorn: gewei, 
herten-; van Cernunnos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Charon (2): hamer zie Voorwerp: hamer van 
Charon (2) (Etr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Dagda (Kelt.)   58 

Symboliek: attribuut van Dagda: braadstel zie Voorwerp: braadstel van 
Dagda (Kelt.) 

   - 

Symboliek: attribuut van Dagda: harp zie Muziek en dans: harp van 
Dagda (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Dagda: ketel zie Vat: ketel van Dagda (Kelt.)   - 

Symboliek: attribuut van Dagda: knots zie Wapen: donderwapen: 
donderhamer of –schicht van Dagda (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van de Grote Godin van Çatalhöyük: zwijn zie Dier: 
zwijn van de Grote Godin in Çatalhöyük (Pre-Hett.) 

  - 

Symboliek: attribuut van de Hett. zonnegodin der aarde: luipaard zie 
Dier: luipaard van de zonnegodin der aarde (Hett.) 

  - 

Symboliek: attribuut van de Túatha Dé Danann: kroningssteen Lia Fáil 
zie Steen: rechtssteen: kroningssteen: ‘Lia Fáil’ in Ierland (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī (Ind.)   34 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī (Ind.)   34 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: bel zie Muziek en dans: bel 

van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 
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Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: bijl zie Wapen: strijdbijl 

van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: boog zie Wapen: boog van 

Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: discus zie Wapen: discus 

van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: drietand zie Religieus 

voorwerp: drietand van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: drijfhaak zie Wapen: 

drijfhaak van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: knuppel zie Wapen: 

knuppel van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: maan zie Maan: maanfase: 

wassende ~ van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: projectiel zie Wapen: 

projectiel van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: vangkoord zie Wapen: 

vangkoord van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī Mahiṣamardinī: zwaard zie Wapen: zwaard 

van Devī Mahiṣamardinī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī: discus zie Wapen: discus van Devī (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Devī: drijfhaak zie Wapen: drijfhaak van Devī 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī: lotus zie Vegetatie: bloem: lotus van Devī 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī: schelphoorn zie Muziek en dans: 
schelphoorn van Devī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Devī: vangkoord zie Wapen: vangkoord van Devī 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Dionysos: rietstengel zie Vegetatie: rietstengel 
van Dionysos (Gr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Donar (Germ.)   46 

Symboliek: attribuut van Donar: donderhamer zie Wapen: donderwapen: 

donderhamer of -schicht van Thor (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. aard- of berggodin: stier zie Rund: 

stier van een Hett. aard- of berggodin (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. god: arend zie Vogel: arend van een 
Hettitische god (alg.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. god: gehoornde muts zie Kleding: 

hoofddeksel: muts, gehoornde; van een god (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. godin: cilinderkroon (polos) zie 

Kleding: hoofddeksel: kroon: cilinderkroon (polos)  van een godin (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. jachtgod: hert zie Dier: hert van een 

Hett. jachtgod (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. landgodin: luipaard zie Dier: luipaard 

van een Hett. landgodin (H/H) 

  - 
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Symboliek: attribuut van een Hett. maangod: spitse gehoornde muts met 

maansikkel zie Kleding: hoofddeksel: muts, gehoornde, spitse; met 

maansikkel; van de Hett. maangod (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. weergod: stier zie Rund: stier van 

een Hett. weergod (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. zonnegod: herdersstaf zie Staf: 

scepter: herdersstaf van de Hett. zonnegod ((H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Hett. zonnegod: ronde muts met 

gevleugelde zon zie Kleding: hoofddeksel: muts, ronde; met gevleugelde 

zonneschijf; van de Hett. zonnegod (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische driekoppige god: gedraaide 
hoorns zie Hoorn: gedraaide ~ van een driekoppige god (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische driekoppige god: ram zie Dier: 
schaap: ram van een driekoppige god (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische god in lotushouding: geldbuidel 
zie Voorwerp: geldbuidel van een god in lotushouding (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische god in lotushouding: groot 
linkeroor zie Lichaam: oor, linker-, groot; van een god in lotushouding 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische god in lotushouding: ram zie 
Dier: schaap: ram van een driekoppige god (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische god in lotushouding: slang zie 
Slang: Keltische god in lotushouding, ~ van een (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische god in lotushouding: torques zie 
Sieraad: ring, hals-: torques van een god in lotushouding (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van een Keltische godin in lotushouding: 
hertengewei zie Hoorn: gewei, herten-; van een godin in lotushouding 
(Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van een Keltische godin in lotushouding: hoorn des 
overvloeds zie Hoorn: overvloeds, ~ des; van een godin in lotushouding 
(Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van een Keltische godin in lotushouding: schaal zie 
Vat: schaal van een godin in lotushouding (Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van een Pre-Hett. god: stier zie stier van een Pre-
Hett. god (Pre-Hett.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Epona: hond zie Dier: hond van Epona (Kelt.)   - 

Symboliek: attribuut van Epona: hoorn des overvloeds zie Hoorn: 
overvloeds, ~ des; van Epona (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Epona: patera zie Vat: offerschaal van Epona 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Epona: sleutel zie Voorwerp: sleutel van Epona 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Esus: bijl zie Voorwerp: bijl van Esus (Kelt.)   - 

Symboliek: attribuut van Fortuna: drinkhoorn zie Hoorn: drinkhoorn van 
Fortuna (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Fortuna: roer zie Boot: roer van Fortuna (L/R)   - 

Symboliek: attribuut van Freyr (Germ.)   - 

Symboliek: attribuut van Freyr: everzwijn zie Dier: zwijn van Freyr 
(Germ.); Ivn: Gullinborsti = Sliðrugtanni (Germ.) (myth. zwijn) 

  - 

Symboliek: attribuut van Freyr: hert zie Dier: hert van Freyr (Germ.)   - 
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Symboliek: attribuut van Freyr: os zie Rund: stier: os van Freyr (Germ.)   - 

Symboliek: attribuut van Freyr: paard zie Paard: Freyr, ~ van (Germ.); 
Ivn: Blóðughófi (Germ.) (paard) 

  - 

Symboliek: attribuut van Freyr: schip zie Boot: Freyr, ~ van (Germ.); 

Boot: ‘Skíðblaðnir’ (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Freyr: zwaard (latere toevoeging, oorspr. geen 
wapen) (Germ.) zie Wapen: zwaard van Freyr (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ḫalalazipa: knots zie Wapen: knuppel van 

Ḫalalazipa (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Hercules (1) (L/R)   46 

Symboliek: attribuut van Hercules (1): boog zie Wapen: boog van 
Hercules (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Hercules (1): knots zie Wapen: knuppel van 
Hercules (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Hercules (1): pijlkoker zie Wapen: pijlkoker 
van Hercules (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Hercules (1); leeuwenhuid zie Huid: 
leeuwenhuid van Hercules (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Hercules (3) (Kelt.)   58 

Symboliek: attribuut van Hermes: scepter zie Staf: scepter: staf van 
Hermes (Gr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Hermes: vlechten zie Lichaam: haar: vlecht van 
Hermes (Gr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Inana/Ištar (Mes.)   61 

Symboliek: attribuut van Inana/Ištar: duif zie Vogel: duif van Ištar (Mes.)   - 

Symboliek: attribuut van Inana/Ištar: hiërodulen zie Geest: nimf: 
hemelnimf van Ištar (Mes.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Inana/Ištar: steendemonen zie Geest: 
steendemon van Ištar (Mes.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Inana/Ištar: valk zie Vogel: valk van Ištar (Mes.)   - 

Symboliek: attribuut van Inana/Ištar: zwaluw zie Vogel: zwaluw van Ištar 
(Mes.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Inar(a): luipaard zie Dier: luipaard van Inar(a) 
(Hett.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Inar(a): zwijn zie Dier: zwijn van Inar(a) (Hett.)   - 

Symboliek: attribuut van Indra (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Indra: boog zie Wapen: boog van Indra (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Indra: donderhamer zie Wapen: donderwapen: 
donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Indra: drijfhaak zie Wapen: drijfhaakhaak van 
Indra (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Indra: hond zie Dier: hond van Indra (Ind.); Ivn: 
Saramā (Ind.) (hond) 

  - 

Symboliek: attribuut van Indra: net zie Voorwerp: net van Indra (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Indra: olifant zie Dier: olifant van Indra (Ind.); 
Ivn: Airāvata (Ind.) (olifant) 

  - 

Symboliek: attribuut van Indra: paard zie Paard: Indra, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Indra: rode huid zie Huid: kleur: rood van Indra 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Indra: wagen zie Wagen: Indra, ~ van (Ind.)   - 
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Symboliek: attribuut van Išḫara (NW-Sem.-H/H)   61 

Symboliek: attribuut van Išḫara: hagedis zie Dier: hagedis van Išḫara 

(H/H-Syr.-Mes.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Išḫara: schorpioen zie Dier: schorpioen van 

Išḫara (H/H-Syr.-Mes.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Išḫara: slang zie Slang: Išḫara, ~ (‘Bašmu’) van 

(Mes.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Isis der Zwaben: schip zie Boot: Isis der 
Zwaben, ~ van (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Isis: hond zie Dier: hond van Isis (Eg.-L/R)   - 

Symboliek: attribuut van Isis: roer zie Boot: roer van Isis (Eg.-L/R)   - 

Symboliek: attribuut van Isis: schip zie Boot: Isis, ~ van (Eg.-L/R)   - 

Symboliek: attribuut van Isis: vruchten zie Vegetatie: vrucht van Isis 
(Eg.-L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Iškiša: knots zie Wapen: knuppel van Iškiša 
(H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Iškiša: schild zie Wapen: schild van Iškiša (H/H)   - 

Symboliek: attribuut van Juno (2): zonnewiel zie Zon: zonnewiel van 
Juno (2) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Jupiter (3): zonnewiel zie Zon: zonnewiel van 
Jupiter (3) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kāma (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Kāma: banier zie Voorwerp: vlag: banier van 
Kāma (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kāma: boog zie Wapen: boog van Kāma (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Kāma: gevolg zie Sociologie: gemeenschap van 
het gevolg: gevolg van Kāma (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kāma: papegaai zie Vogel: papegaai van Kāma 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kāma: pijl zie Wapen: pijl van Kāma (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H)   61 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): duif (?) zie Vogel: duif (?) van 
Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): granaatappel zie Vegetatie: 
granaatappel van Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): haas zie Dier: haas van Kubaba (1) 
(NW-Sem.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): Kybele: polos zie Kleding: 
hoofddeksel: kroon: cilinderkroon (polos) van Kybele (Phryg.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): leeuw zie Dier: leeuw van Kubaba 
(1) (NW-Sem.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): spiegel zie Voorwerp: spiegel van 
Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubaba (1): stier zie Rund: stier van Kubaba (1) 
(NW-Sem.-H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Kubera (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Kubera: juwelen zie Sieraad: juweel van 
Kubera (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Lakṣmī (Ind.)   - 
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Symboliek: attribuut van Lakṣmī: lotus zie Vegetatie: bloem: lotus van 

Lakṣmī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Lakṣmī: zonneleeuwvogel zie Vogel: 

zonne(leeuw)vogel van Lakṣmī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Lug: speer zie Wapen: speer van Lug (Kelt.)   - 

Symboliek: attribuut van Manuziya: arend zie Vogel: arend van 
Manuziya; Ivn: Eribuški (H/H) (arend) 

  - 

Symboliek: attribuut van Maruts (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Maruts: bijl zie Wapen: strijdbijl van de Maruts 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Maruts: boog zie Wapen: boog van de Maruts 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Maruts: donderhamer zie Wapen: 
donderwapen: donderhamer of –schicht van de Maruts (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Maruts: speer zie Wapen: speer van de Maruts 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Maruts: wagen zie Wagen: Maruts, ~ van de 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1) (L/R)   45  58 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): bok zie Dier: geit: bok van 
Mercurius (1) (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): caduceus zie Staf: scepter: 
slangenstaf van Mercurius (1) (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): geldbuidel zie Voorwerp: 
geldbuidel van Mercurius (1) (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): haan zie Vogel: haan van 
Mercurius (1) (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): petasos, gevleugelde zie 
Kleding: hoed: term: πετασος (Hermes-hoed) (Gr.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): schildpad zie Dier: schildpad van 
Mercurius (1) (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (1): schoenen zie Kleding: schoenen 
van Mercurius (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (3) (Kelt.)   58 

Symboliek: attribuut van Mercurius (3): geldbuidel zie Voorwerp: 
geldbuidel van Mercurius (3) (Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (3): ram zie Dier: schaap: ram van 
Mercurius (3) (Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van Mercurius (3): schildpad zie Dier: schildpad van 
Mercurius (3) (Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van Minerva (2): wapen zie Wapen: wapen van 
Minerva (2) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Mitra (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Mitra: wagen zie Wagen: Mitra, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Nantosuelta: hoorn des overvloeds zie Hoorn: 
overvloeds, ~ des; van Nantosuelta (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Nantosuelta: huisje zie Bouwwerk: huis: 
modelhuisje van Nantosuelta (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Nehalennia: hond zie Dier: hond van 
Nehalennia (Germ.) 

  - 
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Symboliek: attribuut van Nehalennia: roer zie Boot: roer van Nehalennia 
(Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Nehalennia: schip zie Boot: Nehalennia, ~ van 
(Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Nehalennia: vruchten zie Vegetatie: vrucht van 
Nehalennia (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Neptunus (2): dolfijn zie Dier: dolfijn van 
Neptunus (2) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Neptunus (2): drietand zie Religieus voorwerp: 
drietand van Neptunus (2) (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Nuadu: zwaard zie Wapen: zwaard van Nuadu 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Odin: hoed zie Kleding: hoed van Odin (Germ.)   - 

Symboliek: attribuut van Odin: raven zie Vogel: raven van Odin (Germ.); 
Ivn: Huginn (Germ.) (myth. vogel); Muninn (Germ.) (myth. vogel) 

  - 

Symboliek: attribuut van Odin: ring zie Sieraad: ring, heilige: ring van 
Odin: ‘Draupnir’ (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Odin: speer zie Wapen: speer van Odin: 
‘Gungnir’ (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ogmios: boog zie Wapen: boog van Ogmios 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ogmios: knots zie Wapen: knuppel van Ogmios 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ogmios: pijlkoker zie Wapen: pijlkoker van 
Ogmios (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ogmios; leeuwenhuid zie Huid: leeuwenhuid 
van Ogmios (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Pan (2): hoorn des overvloeds zie Hoorn: 
overvloeds, ~ des; van Pan (2) (Kelt.) 

 - 

Symboliek: attribuut van Pūṣan (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Pūṣan: prikkel zie Voorwerp: prikkel van Pūṣan 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Pūṣan: schoenmakersels zie Voorwerp: 

schoenmakersels van Pūṣan (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Pūṣan: speer zie Wapen: speer van Pūṣan (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Pūṣan: vlechten zie Lichaam: haar: vlecht van 

Pūṣan (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Pūṣan: wagen zie Wagen: Pūṣan, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Ṛbhu’s: halsketting zie Sieraad: ketting, hals-; 

van de Ṛbhu’s (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ṛbhu’s: helm zie Kleding: helm van de Ṛbhu’s 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ṛbhu’s: wagen zie Wagen: Ṛbhu’s, ~ van de 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Rosmerta: caduceus zie Staf: scepter: 
slangenstaf van Rosmerta (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Rosmerta: hoorn des overvloeds zie Hoorn: 
overvloeds, ~ des; van Rosmerta (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sarasvatī (Ind.)   - 
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Symboliek: attribuut van Sarasvatī: lotus zie Vegetatie: bloem: lotus van 
Sarasvatī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sarasvatī: maan zie Maan: maanfase: wassende 
~ van Sarasvatī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sarasvatī: pauw zie Vogel: pauw van Sarasvatī 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sarasvatī: zwaan zie Vogel: zwaan van 
Sarasvatī (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ṣaṣṭhī (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Ṣaṣṭhī: kat zie Dier: kat van Ṣaṣṭhī (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Savitṛ (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Savitṛ: gouden huid zie Huid: kleur: goudkleur 

van Savitṛ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar (H/H)   61 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: bijl zie Wapen: strijdbijl van 
Šawuška-Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: duif zie Vogel: duif van Ištar en 
Šawuška-Ištar (Mes.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: gehoornde muts zie Kleding: 
hoofddeksel: muts, gehoornde; van Šawuška-Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: polos zie Kleding: hoofddeksel: 
kroon: cilinderkroon (polos) van Šawuška-Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: spitse godenmuts zie Kleding: 
hoofddeksel: muts: puntmuts; van Šawuška-Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: vijfpuntige kroon zie Kleding: 
hoofddeksel: kroon: vijfpuntige - van Šawuška-Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: vleugels zie Lichaam: vleugels 
van Šawuška-Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Šawuška-Ištar: wapen zie Wapen van Šawuška-
Ištar (H/H) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sif: gouden haar zie Lichaam: haar, gouden: 
Sifs gouden haar (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Silvanis (L/R)   - 

Symboliek: attribuut van Silvanis: dennenappel zie Vegetatie: vrucht: 
dennenappel van Silvanis (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Silvanis: vruchten zie Vegetatie: vruchten van 
Silvanis (L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sirona: eieren zie Lichaam: eieren van Sirona 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sirona: korenaren zie Vegetatie: korenaren van 
Sirona (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sirona: slang zie Slang: Sirona, ~ van (Kelt.)   - 

Symboliek: attribuut van Sirona: vruchten zie Vegetatie: vruchten van 
Sirona (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śītalā (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Śītalā: ezel zie Dier: ezel van Śītalā (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Śītalā: riet zie Vegetatie: rietstengel van Śītalā 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śītalā: rode kleding zie Kleding: rode ~ van 
Śītalā (Ind.) 

  - 
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Symboliek: attribuut van Śiva (Rudra) (Ind.)   15 

Symboliek: attribuut van Śiva: bijl zie Wapen: strijdbijl van Śiva (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Śiva: boog zie Wapen: boog van Śiva: ‘Ajagava’ 
= ‘Pināka’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: dierenvelkleed zie Huid: dierenvel van 
Śiva-Rudra (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: drietand zie Religieus voorwerp: drietand 
van Śiva: ‘Pināka’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: halssnoer van schedels zie Sieraad: 
ketting, hals-: schedelketting van Śiva (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: huid zie Huid: kleur: bonte kleur van Śiva-
Rudra (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: knuppel zie Wapen: knuppel van Śiva: 

‘Khaṭvāṅga’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: liṅga zie Seksualiteit: fallus: term: liṅga 

(van Śiva) (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: maan zie Maan: maanfase: wassende ~ 
van Śiva (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: slang(en) zie Slang: Śiva, ~ (en) van 
(Ind.); Sieraad: hoofdtooi van slangen van Śiva (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: stier zie Rund: stier van Śiva (Ind.); Ivn: 
Nandin (Ind.) (stier) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: trommel zie Muziek en dans: trommel van 
creatie en tijd van Śiva (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: vangkoord zie Wapen: vangkoord van Śiva 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Śiva: zwaard zie Wapen: zwaard van Śiva (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Skanda (Ind.)   37 

Symboliek: attribuut van Skanda: boog zie Wapen: boog van Skanda 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Skanda: pauw zie Vogel: pauw van Skanda 

(Ind.); Ivn: Paravāṇi (Ind.) (pauw) 

  - 

Symboliek: attribuut van Skanda: schelphoorn zie Muziek en dans: 
schelphoorn van Skanda (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Skanda: speer zie Wapen: speer van Skanda 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Soma (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Soma: koperkleurige huid zie Huid: kleur: 
koperkleurig van Soma (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Soma: wagen zie Wagen: Soma, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Sucellos (Kelt.)   58 

Symboliek: attribuut van Sucellos: geldbuidel zie Voorwerp: geldbuidel 
van Sucellos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: hamer zie Voorwerp: hamer van 
Sucellos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: hond, driekoppige zie Dier: hond, 
driekoppige; van Sucellos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: knots zie Wapen: knuppel van 
Sucellos (Kelt.) 

  - 
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Symboliek: attribuut van Sucellos: kraai zie Vogel: kraai van Sucellos 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: olla zie Vat: pot: term: olla van 
Sucellos (Kelt.-L/R) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: panfluit zie Muziek en dans: fluit, 
pan-; van Sucellos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: sikkel zie Voorwerp: sikkel van 
Sucellos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: ton zie Vat: houten ~ van Sucellos 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sucellos: wolfshuid zie Huid: wolfshuid van 
Sucellos (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sūrya (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Sūrya: rode huid zie Huid: kleur: rood van 
Sūrya (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sūrya: swastika zie Zon: zonnewiel: swastika 
van Sūrya (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Sūrya: wagen zie Wagen: Sūrya, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Tanaros: donderhamer zie Wapen: 
donderwapen: donderhamer of -schicht van Tanaros (Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Tethra: zwaard zie Wapen: zwaard van Tethra 
(Kelt.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Thor: donderhamer zie Wapen: donderwapen: 
donderhamer of -schicht van Thor (Germ.); id. ‘Mjóllnir’ (Germ.) 

 

Symboliek: attribuut van Thor: wagen zie Wagen: cultuswagen: Thors 
bokkenwagen (donderwagen) (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van þorgerðr Hölgabrúðr: atgeirr (hellebaard) zie 
Wapen: hellebaard van þorgerðr hölgabrúðr (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van þorgerðr Hölgabrúðr: fald (muts) zie Kleding: 

muts: fald (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Tīwaz* (Týr): speer zie Wapen: speer van 
*Tīwaz (Týr) (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Tvaṣṭṛ: bijl (Ind.) zie Voorwerp: bijl van Tvaṣṭṛ 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ullr: altaarring zie Sieraad: ring, heilige: ring 
van Ullr (Germ.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Ullr: boog zie Wapen: boog van Ullr (Germ.)   - 

Symboliek: attribuut van Uṣas (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Uṣas: grijze kleding zie Kleding: grijze ~ van 

Uṣas (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Uṣas: wagen zie Wagen: Uṣas, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Varuṇa (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Varuṇa: vangkoord zie Wapen: vangkoord van 

Varuṇa (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Varuṇa: vis zie Dier: vis van Varuṇa (Ind.); Ivn: 

Makara (Ind.) (monster) 

  - 

Symboliek: attribuut van Varuṇa: wagen zie Wagen: Varuṇa, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Vāta (Ind.)   - 
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Symboliek: attribuut van Vāta: blanke huid zie Huid: kleur: blanke kleur 
van Vāta (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Vāyu (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Vāyu: wagen zie Wagen: Vāyu, ~ van (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu (of avatāra) (Ind.)   15  29 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: boog zie Wapen: boog van Viṣṇu: 

‘Sāraṅga’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: discus zie Wapen: discus van Viṣṇu: 

‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: juweel zie Sieraad: juweel van Viṣṇu 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: knuppel of scepter zie Wapen: knuppel 

van Viṣṇu: ‘Kaumodakī’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: lotus zie Vegetatie: bloem: lotus van 

Viṣṇu (Kṛṣṇa) (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: pijl (Ind.) zie Wapen: pijl van Viṣṇu 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: schelphoorn zie Muziek en dans: 

schelphoorn van Viṣṇu: ‘Pāñcajanya’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: śrīvatsa-teken (Ind.) zie Symboliek: 

teken: śrīvatsa-teken op Viṣṇu als symbool van de aanwezigheid van Śrī 

(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: strijdbijl zie Wapen: strijdbijl van Viṣṇu 

(Paraśurāma) (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: zonneleeuwvogel zie Vogel: 

zonne(leeuw)vogel van Viṣṇu (Ind.); Ivn: Garuḍa (Ind.) 

(zonne(leeuw)vogel) 

  - 

Symboliek: attribuut van Viṣṇu: zwaard zie Wapen: zwaard van Viṣṇu: 

‘Nandaka’ (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Yama (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Yama: buffel zie Rund: buffel van Yama (Ind.)   - 

Symboliek: attribuut van Yama: groene huid zie Huid: kleur: groen van 
Yama (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Yama: knuppel zie Wapen: knuppel van Yama 
(Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Yama: rode kleding zie Kleding: rode ~ van 
Yama (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Yama: vangkoord zie Wapen: vangkoord van 
Yama (Ind.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Zeus Kasios: arend zie Vogel: arend van Zeus 
Kasios (Gr.-Sel.) 

  - 

Symboliek: attribuut van Zeus: eik zie Boom: eik van Zeus (Gr.)   - 

Symboliek: attribuut: wezen (god, mens, demon)   - 

Symboliek: attribuut: wezen: hertengewei zie Hoorn: gewei, herten-; 
van een wezen (alg.) 

  - 

Symboliek: attribuut: wezen: torques zie Sieraad: ring, hals-: torques 
van een wezen 

  - 

Symboliek: beeldbrood als symbool van een god   61 
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Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van de apenweg (Ind.)   28  32 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van de bron der vijf stromen, de 
hazelnoten en de zalmen als symbool van geleerden en kunstenaars die 
zich laven met kennis (Kelt.) 

  60 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van de kattenweg (Ind.)   28  32 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van de ruiters van de Síde die 
tevergeefs vogelveren op daken plaatsen als symbool van dichters en 
kunstenaars wier werk uiteindelijk verloren gaat (Kelt.) 

  60 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van de vuurmaker die ondanks al het 
hout zijn vuur niet brandend kan houden als symbool voor een vrijgevige 
heer (Kelt.) 

  60 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van een touw dat een slang blijkt te 
zijn (of omgekeerd) (Ind.) 

  34 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van prakṛti en puruṣa (Ind.)   34 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis: vergelijking tussen kikkers en 
priesters (Ind.) 

  10 

Symboliek: beeldspraak: gelijkenis: vergelijking van ‘eeuwig durende’ 
zaken in de eedformule 

  40 

Symboliek: beeldspraak: kenning (heiti, bijnaam) (Germ.)   - 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ægis eldr’ (Germ.)   39 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Alföðr of Alfaðir’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ása niðr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ásmoðr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘átfrekr Óðins haukr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘augna regn Óðs beð (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘aurugr fors’ (Germ.)   48  50 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘bani Belja’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Belja dólgr’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘blað ilja þrúðar þjófs’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘boga-áss’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘bogmaðr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Brísings girðiþjófr’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘brúðr himins’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘día fjarðar breytir’ (Germ.)   44 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Draupnis dögg’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Draupnis dýrsveiti’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla él’ 
(Germ.) 
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Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Elgr’(Germ.)   41 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Farmaguðr’ (Germ.)   58 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Farmatýr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘farmr Gunnlaðar arma’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘farmr Oðins’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fégjafa gúð’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fimbulþulr’ (Germ.)   42 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Fjörgynjar burr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fólk-Baldr’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘folkvaldi goða’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Freyr’ (Germ.)   41 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘galdrs föður’ (Germ.)   45 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘gálga farmr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘gálga valdr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gauta spjalli’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gauta týr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gautr’ (e.var.) (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gestumblindi’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Glens beðja’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘granstraumar Grímnis’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grímnir’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grímnis gjöf’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grundar sveinn’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangaguð’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangatýr’ (Germ.)   44  45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hangi’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘heilagt full Hrafnásar’ (Germ.)   41 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘heilagt tafn’ (Germ.)   41 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Heimdallar höfuð’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Heimdallarsverð’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hjör-Nirðir’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hjörr Heimdallar’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hlés viti’ (Germ.)   39 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hlóðynjar mögr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikarr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikars gjóðr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikuðr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnitbjarga lögr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hræddastr Ása’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrafnáss’ (Germ.)   41  45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hróptr = Hróptatýr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hróptr rögna’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrópts megir’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrungnis bani’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrungnis spjalli’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hvítastr Ása’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘It grátfagra goð’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ítrekr’ (Germ.)   43 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ítreksjóð’ (Germ.)   43 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jalfaðr’ (Germ.)   41  44  45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jarðar burr’ (Germ.)   46  49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jólnir’ (Germ.)   43  45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jörmuni’ (Germ.)   44 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Kjalarr’(Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Landáss’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Líns Lofn’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Loga dís’ (Germ.)   43 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Mardallar grátr’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Mardallar tár’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Njarðar burr’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Njarðar dóttir’ (Germ.)   47 
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Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘nönnur Herjans’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ómi’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘önduráss’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurdís’ (Germ.)   46  47  49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurgoð’ (Germ.)   46  49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘otrgjöld’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘reiðar týr’ (Germ.)   44 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Reynirunnr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Rigr’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘skíðfœrr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Skjaldar áss’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘skjaldar Baldr’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Sörva Ilmr’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘stallr Hrungnis fota’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Surts sökkdalar’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Svipdagr blindi’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Svölnis Vár’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘sylgr Surts ættar’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Sýr’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘tennr Hallinskíða’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þriði’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þrór’ (Germ.)   44  45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þróttr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þrúðar þjófr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þundr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘trollkvenna vindr’ (Germ.)   39 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Tvíblindi’ (Germ.)   45  48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar kjóla él-Freyr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar/ Ulls mágr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Váfuðr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘vagna rúni’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘valdögg’ (Germ.)   50 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Valgrind heilog’ (Germ.)   41 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanabrúðr’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanadís’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanagoð’ (Germ.)   49 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanaguð’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vananiðr’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘veiði-áss’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Véorr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘veraldar goð’ (Germ.)   47 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Véþormr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Viðurr’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Viðurs þýfi’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vindhlér’ (Germ.)   48 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vingþórr’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggjar feng’ (Germ.)   43 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggjar már’ (Germ.)   45 
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Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggs full’ (Germ.)   45 

Symboliek: beeldspraak: metafoor (vergelijking op basis van 
overeenkomst) 

  10  28  33  40  56  59 

Symboliek: beeldspraak: metafoor: allegorie   3  10  28  39 

Symboliek: beeldspraak: metafoor: bijnaam zie Taal: naam: bijnaam   - 

Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti (Germ.)   41  42  44 

Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti, jötna- (h. voor een reus) 
(Germ.) 

  43 

Symboliek: beeldspraak: metafoor: noa-woord   40  47  48  49 

Symboliek: beeldspraak: metonymia (vergelijking niet op basis van 
overeenkomst, maar o.b.v. een andere betrekking) 

  - 

Symboliek: beeldspraak: metonymia: pars pro toto   28 

Symboliek: beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.)   39  40  43  44  45  46  47  48  49  
51 

Symboliek: beeldspraak: spreekwoord (gezegde)   46  47  50 

Symboliek: beeldspraak: spreekwoord: ‘reynir er björg þórs’ (Germ.)   46 

Symboliek: beeldspraak: weerspiegeling (weergave, uitdrukking) (fig.)   47  48  49  50  58 

Symboliek: berg als symbool van de wolk   12 

Symboliek: berg als symbool van kracht   27 

Symboliek: besnijdenis als symbool (teken) van het verbond tussen God 
en mens ((Isr.) 

  31 

Symboliek: besnijdenis als teken (symbool) des verbonds (Isr.)   31 

Symboliek: bhadra sāman als symbool van de benen/staart (Ind.)   13 

Symboliek: bijl [dubbele] als symbool (teken) van goddelijke en 
koninklijke macht 

  53 

Symboliek: bijl als symbool van de god Tane (Cook-eilanden)   28 

Symboliek: bloed als symbool van het leven   37 

Symboliek: bloemenkrans als symbool van non-dualiteit (Jap.)   3 

Symboliek: bloemstuk als symbool van verrijzenis   23 

Symboliek: bollen bij de zon als symbool van water   3 

Symboliek: bomen [twee] als symbool van het oosten   19 

Symboliek: boog als symbool van de afschrikking van de vijanden   32 

Symboliek: boom [kerst] als symbool van de belofte voor de lente   43 

Symboliek: boom [mei] als symbool van de kracht van de natuur (groei)   43 

Symboliek: boom als symbool van levenskracht (groei)   41  55  59 

Symboliek: boom van leven en dood als symbool van de moedergodin   3 

Symboliek: boom, paal of zuil als symbool van de wereldas   42  48  50 

Symboliek: boot [heilige] als symbool van de dood en de opstanding van 
de god 

  26 

Symboliek: boot [of schip] als symbool van de scheepvaart   49 

Symboliek: boot [of schip] Skiðblaðnir  als symbool van de wolken (ouder 
onderzoek) (Germ.) 

  47 

Symboliek: boot als symbool van de aarde   55 

Symboliek: bordspel als symbool van de kosmische strijd   43 

Symboliek: bovenplaatsing (in een afbeelding) als symbool van een 
dominante positie 

  61 

Symboliek: brandstapel als symbool van het universum en het zich 
eeuwig herhalende kosmische offer (Ind.) 

  13 

Symboliek: bṛhat sāman als symbool van de linkerarm/-vleugel (Ind.)   13 

Symboliek: broden en koeken als symbool van de voedingsmiddelen   29 
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Symboliek: brood [manna-] als symbool van het leven der aarde   55 

Symboliek: brood als symbool (door transsubstantiatie) van het lichaam 
van Christus (Chr.) 

  55 

Symboliek: brug [tussen verleden en toekomst] als symbool van het 
Absolute (Ind.)  

  10 

Symboliek: burcht als symbool van het dodenrijk   26 

Symboliek: cherubijn als symbool van wolk en wind (die God draagt) 
(Isr.) 

  31 

Symboliek: cherubijnen [twee] als symbool van de onafhankelijke goden 
Koning en Matronit (Isr.) 

  31 

Symboliek: cherubijnen [twee] als symbool van de veelvuldigheid der 
engelen (Isr.) 

  31 

Symboliek: cherubijnen [twee] als symbool van God en Israël, in liefde 
verenigd (Isr.) 

  31 

Symboliek: cherubijnen [twee] op de ark als symbolen van 1. de 
scheppende kracht, resp. 2. de koninklijke macht van God (Isr.) 

  31 

Symboliek: churinga als symbool van de eerste voorouder (Australië)   28 

Symboliek: dans [ānanda tāṇḍava] als symbool van schepping, 

vernietiging en verlossing (Ind.) 

  33 

Symboliek: dans [labyrintische] als symbool van de verwerving van de 
aardbruid of de godin des doods door de zonnegod 

  43  59 

Symboliek: dans [tripura tāṇḍava] als symbool van de vernietiging van 

de drie mala’s dan wel de drie demonensteden (Ind.) 

  33 

Symboliek: dans [vyūrtha of anugraha tāṇḍava] als symbool van de 

schenking van genade en voorbereiding op mukti (Ind.) 

  33 

Symboliek: dier (of dierlijke eigenschap) als symbool van een god (of 
goddelijke eigenschap) 

  59 

Symboliek: dier als symbool van een doodsdemon   59 

Symboliek: dier als symbool van een god   44 

Symboliek: djed-zuil als synbool van verrijzenis (Eg.)   23 

Symboliek: dobbelspel als symbool van vruchtbaarheid (welvaart, 
rijkdom) 

  13 

Symboliek: dobbelsteen als symbool van de boei van het noodlot dat 
door de worp geopenbaard wordt 

  43 

Symboliek: dondersteen als symbool (teken) van Thors werkzaamheid 
(Germ.) 

  46 

Symboliek: draad [gesponnen] als symbool van het noodlot   39 

Symboliek: dragen van een huid [ezel, hond] als symbool (teken) van 
zondigheid 

  13 

Symboliek: drie als het symbool van het geheim van leven en dood   26 

Symboliek: drie als symbool van totaliteit zie Totaliteit: drie, ~ van   - 

Symboliek: driekoppigheid als symbool van alziendheid   59 

Symboliek: driekoppigheid als symbool van de almacht van een god   59 

Symboliek: driekoppigheid als symbool van een hemelverschijning (zon, 
bliksem) 

  59 

Symboliek: drietal van goden als symbool van macht   59 

Symboliek: drietand [triśūla; triratna (Ind.-B.)] als symbool van de drie 

juwelen (Boeddha, Wet (Dharma) en Orde (Saṃgha)) (Ind.-B.) 

  17 

Symboliek: drietand [triśūla] als symbool (teken) van goddelijkheid 
(Ind.) 

  17 
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Symboliek: drievoet [gevleugelde] als symbool van dood en verrijzenis   22 

Symboliek: duif als symbool van vruchtbaarheid   59 

Symboliek: duisternis van de maan als symbool van de dood in het leven   1 

Symboliek: dwerg als symbool van het kwaad   33 

Symboliek: eed of waarachtige spraak als symbool van de waarheid (of 
werkelijkheid) 

  10 

Symboliek: Eggþér als symbool van de harpspelende koning David 

(Germ.-Chr.) 

  50 

Symboliek: ei als symbool van het vuur   15 

Symboliek: ei als symbool van leven en geboorte   37 

Symboliek: ellips als symbool van het dodenrijk   19 

Symboliek: embleem (symbolisch teken) zie teken (merk, embleem)   - 

Symboliek: embryo’s [zes] als symbool van de zes wintermaanden   37 

Symboliek: embryonale houding als symbool van wedergeboorte   13 

Symboliek: emmer als symbool van water   3 

Symboliek: fallus als symbool van vruchtbaarheid   40 

Symboliek: fallus: liṅga als symbool van Śiva (wegens diens 

vormloosheid) (Ind.) 

  33 

Symboliek: fallus: liṅga als symbool van verleden, heden en toekomst 

(Ind.) 

  37 

Symboliek: fallus: liṅga als symbool van vruchtbaarheid, onsterfelijkheid 

en Śiva’s scheppingskracht (Ind.) 

  15  31  33 

Symboliek: filter als symbool van de hemelse rand   12 

Symboliek: Gandharva als symbool van het vuur van de zon (Ind.)   27 

Symboliek: Gaṅgā bij Śiva Naṭarāja als symbool van verlossing door Śiva 

(Ind.) 

  33 

Symboliek: gāyatra sāman als symbool van het hoofd (Ind.)   13 

Symboliek: Geheim van de twee partners als symbool van non-dualiteit 
(Eg.) 

  3 

Symboliek: geit als symbool van het vrouwelijke   49 

Symboliek: geit als symbool van vruchtbaarheid (seksualiteit)   54 

Symboliek: geloof als symbool van de waarheid (of werkelijkheid)   10 

Symboliek: Gerðr als symbool van de omheinde akker (M. Olsen) (Germ.)   47 

Symboliek: gewei als symbool van verjonging   58 

Symboliek: gezicht [25] als symbool van de 25 tattva’s (Ind.)   33 

Symboliek: gezicht [demonen] van Aniruddha als symbool van kracht 
(Ind.) 

  32 

Symboliek: gezicht [leeuwen] van Saṃkarṣaṇa als symbool van kennis 

(Ind.) 

  32 

Symboliek: gezicht [menselijk] van Vāsudeva als symbool van kracht 
(Ind.) 

  32 

Symboliek: gezicht [zwijnen] van Pradyumna als symbool van 
Heerlijkheid (Ind.) 

  32 

Symboliek: glimlach als symbool van transcendentie van de godheid   33 

Symboliek: god als symbool van de vader   31 

Symboliek: god of godin, jonge; als symbool van groei en vegetatie 
(wasdom) 

  61 

Symboliek: goden {planeten– of Juno, Mercurius, Hercules, Minerva] als 
symbool van de kringloop der tijd 

  44 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Symboliek: godenbeeld van Śrī Govardhana-nāthajī als symbool van de 

twaalf skandha’s van de Bhāgavata Purāṇa (Ind.) 

  32 

Symboliek: godheid [voorovergebogen] als symbool van de hemel   28 

Symboliek: godin als symbool van transcendente geestelijke 
transformatie 

  34 

Symboliek: goud als symbool van de waarheid (of werkelijkheid)   10 

Symboliek: goud als symbool van de zon   11  12  61 

Symboliek: goudmolen van Fróði als symbool van de Vrede van Fróði (= 

welvaart) (Germ.) 

  47 

Symboliek: graf, met aarde gevuld, als symbool van de onderwereld   53 

Symboliek: haar (haren) als symbool van de stralen van de zon   28 

Symboliek: haar [lang, golvend] als symbool (teken) van adel   48 

Symboliek: haar [lang, krul] als symbool (teken) van koninklijke 
waardigheid van de band met Odin (Germ.) 

  45 

Symboliek: haarkapsel als symbool (teken) van de stam   13 

Symboliek: hamer als symbool van de dood   58 

Symboliek: handgebaar abhaya-mudrā als symbool van bescherming en 
de schenking van mukti (Ind.) 

  32  33 

Symboliek: handgebaar varada-mudrā als symbool van bereidwilligheid 
tot het vervullen van een wens of het schenken van een zegen (Ind.) 

  32  33 

Symboliek: handgebaar zegenen als symbool (teken) van wijding aan een 
god 

  42  46 

Symboliek: handgebaar zegenen: term: prímsigning als teken van 
kerstening (Chr.-Germ.) 

  39  51 

Symboliek: handgebaar zegenen: term: signa (het hamerteken, event. 
met de hamer) als symbool van wijding aan een god met als doel 
afwering van demonische machten en bevordering van de 
vruchtbaarheid (van bruid, gewas, vee) (Germ.) 

  40  42  46 

Symboliek: harpoen en meer als symbolen van Beneden-Egypte (Eg.)   1 

Symboliek: hert als symbool van de dood   59 

Symboliek: hert als symbool van de zon   59 

Symboliek: hert als symbool van een goede jachtbuit   58 

Symboliek: hert als symbool van een goede oogst   58 

Symboliek: hert als symbool van geldelijke rijkdom   58 

Symboliek: hertengewei als symbool van mannelijke vruchtbaarheid, 
verbonden met ideeën over een lang leven en eeuwigheid 

  59 

Symboliek: Hiraṇyagarbha als symbool van de natuur van Brahmā de god 

(Ind.) 

  12 

Symboliek: hond als symbool van de dood   13  49  59 

Symboliek: honing als symbool van de dauw   50 

Symboliek: honing als symbool van het leven   42 

Symboliek: hoofd als symbool van de macht van de onderwereld   19 

Symboliek: hoofden [zes, van Skanda] als symbool van de zes 
jaargetijden (Ind.) 

  37 

Symboliek: hoofden van Aker als symbool van het mysterie (Eg.)   19 

Symboliek: hoorn in de krachtdrank als symbool van vruchtbaarheid   13 

Symboliek: hoorns [twee of drie] van de stier als symbool van kracht en 
agressie 

  59 

Symboliek: hoorns van de koe als symbool van de maan   28  48 
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Symboliek: hout van uitbottende bomen voor het vuur als symbool van 
de lente 

  13 

Symboliek: huis, parasol e.d. als symbool van de levensboom   28 

Symboliek: huis, stad, land en troon als symbolen van de moedergodin   1 

Symboliek: hut als symbool van een monster   28 

Symboliek: hut als symbool van het koninklijk paleis   42 

Symboliek: Indra als symbool van geesteskracht (Ind.)   32 

Symboliek: inkervingen [zeven] in de cultische paal als symbool van de 
zeven hemelsferen 

  50 

Symboliek: jaar als symbool van de geboorte en de zwangerschap   10 

Symboliek: jaar als symbool van de tijd   10 

Symboliek: jakhals als symbool van de dood   12 

Symboliek: Jupiter (3) met het zonnerad als symbool van waardigheid, 
goedheid en welwillendheid (Kelt.) 

  58 

Symboliek: kat als symbool van wulpsheid   49 

Symboliek: kerstpap en kerstbier als symbool van de goede oogst   43 

Symboliek: kikker als symbool van het verkoelende water   12 

Symboliek: kist [doods-] als symbool van het dodenrijk   26 

Symboliek: kist [heilige] als symbool van de aarde en haar verrijzend 
leven 

  55 

Symboliek: kist [heilige] als symbool van de aarde en haar verrijzend 
leven: Demeters kist (Gr.) 

  55 

Symboliek: kist [heilige] als symbool van de aarde en haar verrijzend 
leven: Jahwehs kist (Isr.) 

  55 

Symboliek: kleuren als symbool van de guṇa’s (Ind.)   56 

Symboliek: knuppel (gada) als symbool van de vernietiging van Madhu en 

Kaiṭabha (Ind.) 

  32 

Symboliek: knuppel als symbool van de berg   61 

Symboliek: koe als het symbool van de moeder en de moederliefde   1  37 

Symboliek: koe als symbool van de aarde   50 

Symboliek: koe als symbool van de hemel   28 

Symboliek: koe als symbool van de vruchtbaarheid   50 

Symboliek: koe van Tvaṣṭṛ als symbool van de zon die ’s nachts de maan 

beschijnt, waarin de soma verborgen is (Ind.) 

  37 

Symboliek: koeien als symbool van de individuele zelven   32 

Symboliek: koeien als symbool van wateren (wolken) en lichtstralen   12 

Symboliek: Kretensisch offer als symbool van iets dat plotseling 
afgebroken wordt 

  53 

Symboliek: kring (cirkel, ring) als symbool van totaliteit [zie ook Index 
van termen: Mes. ideogram: kring (cirkel, ring)] 

  26 

Symboliek: kring: cirkel met yin-en-yangverdeling als symbool van tao 
(Chin.) 

  1 

Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de illusie (tiruvāsi)   33 

Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de kringloop der 

wedergeboorten (saṃsāra) (Ind.) 

  33 

Symboliek: kring: cirkel van vuur als symbool van de vernietiging van het 
māyā-universum door de werkelijkheid van Śiva (Ind.) 

  33 
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Symboliek: kring: ring en ringvormige beweging (en cartouche) als 
symbool van 1. herhaalde vernieuwing (van het leven), 2. kringloop van 
de zon 

  26 

Symboliek: kring: wiel of draaiende beweging zie Symboliek: wiel   - 

Symboliek: kringloop als symbool van de gang rond het dodenrijk   26 

Symboliek: Kṛṣṇa en Balarāma als symbool van de eerste twee maanden 

van de lente (Ind.) 

  37 

Symboliek: kruis als symbool van het Christendom (Chr.)   42 

Symboliek: Kubaba, zittend op een stier, als symbool van de 
Heerschappij (NW-Sem.-H/H) 

  61 

Symboliek: labarum als symbool van de Koningin der Veldslagen (Chr.)   31 

Symboliek: labyrint als het symbool van de schoot van Moeder Aarde en 
(de weg naar) het dodenrijk 

  3  28  43  55  59 

Symboliek: labyrint als symbool van (de weg naar) het dodenrijk  

Symboliek: leeuw als symbool van de verwekker van leven (fallus van 
Osiris of Re (Eg.)) 

  19 

Symboliek: leeuw als symbool van de zegevierende kracht van de 
zonnegod in het dodenrijk 

  19 

Symboliek: leeuw als symbool van het mysterie   19 

Symboliek: leeuw als symbool van het vuur (levensvuur, zonnevuur)   14  19 

Symboliek: letter he ה als symbool van de Matronit en de Zoon (Isr.)   31 

Symboliek: letter het ח als symbool van de Matronit (Isr.)   31 

Symboliek: letter zayin ד als symbool van de Koning (Isr.)   31 

Symboliek: levensboom als symbool van rijkdom en de vernietiging ervan   28 

Symboliek: levenswater (mede e.d) als symbool van de bron van het 
leven 

  45 

Symboliek: Lía Fáil als symbool van de Ierse bodem (Kelt.)   59 

Symboliek: lijsterbes als symbool van vruchtbaarheid en leven   49 

Symboliek: Loki als symbool van de Christelijke duivel die in de 

onderwereld geboeid is (Reitzenstein) (Germ.-Chr.) 

  50 

Symboliek: loofhut als symbool van de heilige aardhoogte of trap   23 

Symboliek: lotus [met vier bladeren als de windstreken] als symbool van 
ākāśa, de ruimte 

  56 

Symboliek: lotus als symbool van verrijzenis   23  28 

Symboliek: lotus als symbool van zuiverheid en gelukzaligheid   32 

Symboliek: luipaarden als symbool van de aanwezigheid van de godin   61 

Symboliek: lus met samengebonden einden (shen) als symbool van de 
periodieke vernieuwing van het onvergankelijk leven (Eg.) 

  26 

Symboliek: maan (wassende) als symbool van vruchtbaarheid (Ind.)   15 

Symboliek: maan [halve] als symbool van Śiva’s geest (cit) (Ind.)   33 

Symboliek: maan [wassen en afnemen van de] als symbool van 
wedergeboorte (wisseling van dood en leven) 

  3  28 

Symboliek: maan als hemels symbool   3 

Symboliek: maan als het symbool van het ritme van het leven   28 

Symboliek: maan die zijn schaduw afwerpt als symbool van 
wedergeboorte 

  3 

Symboliek: man [lelijke] als symbool van Varuṇa (Ind.)   13 

Symboliek: manna zie brood [manna-]   - 

Symboliek: mannen [stomme] als symbool van de doden   58 
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Symboliek: Manu Grāmaṇī als het symbool (de personificatie) van het 

dorpshoofd (Ind.) 

  13 

Symboliek: Medb als symbool van de heerschappij over het land (Kelt.)   58 

Symboliek: menhir als symbool van de zetel van dodengeesten (mogelijk) 
(Pre-IE) 

  59 

Symboliek: menner als symbool van de geest (intellect)   56 

Symboliek: menselijk lichaam als symbool van de wereld   28 

Symboliek: Minoïsche daimon als symbool van de Ander of het goddelijke   53 

Symboliek: Mithotyn als symbool (personificatie) van het noodlot als 

ordenende macht (Germ.) 

  45 

Symboliek: moeder als symbool van dharma (Ind.)   1 

Symboliek: moeder als symbool van tao (Chin.)   1 

Symboliek: moeders [negen, van Heimdallr] als symbool van de negen 
werelden waardoorheen de wereldas loopt 

  48 

Symboliek: monster [het ‘vierde’ - uit Daniël 7: 7-8] als symbool van het 
Seleucidische rijk (Matthews & Moyer, 2012) 

  61 

Symboliek: monster [het ‘vierde’ - uit Daniël 7: 7-8] als symbool van 
Syrië (Haas) 

  61 

Symboliek: monster als symbool van de dood   59 

Symboliek: muur als symbool van het dodenrijk   26 

Symboliek: mythe van Freyr en Gerðr als symbool van de doorbreking 
van de persoonlijkheid van de held door zijn remmingen (De Vries) 
(Germ.) 

  47 

Symboliek: mythe van Freyr en Gerðr als symbool van de overwinning 
van het licht of de lente over de duisternis of de winter (ouder 
onderzoek) (Germ.) 

  47 

Symboliek: Nandin als symbool van Śiva (Ind.)   33 

Symboliek: natuurverschijnselen als symbool van het karakter van goden   46 

Symboliek: nederzitten op de troon als symbool van adoptie door de 
godin 

  61 

Symboliek: neerliggen als symbool van dood zijn   23 

Symboliek: nirvāṇa als symbool van non-dualiteit (Ind.)   3 

Symboliek: obsceen taalgebruik als symbool (teken) van seksualiteit   54 

Symboliek: oceaan als symbool van de Ātman (Ind.)   56 

Symboliek: oceaan als symbool van het menselijk bestaan   34 

Symboliek: oceaan met zonneboot als symbool van de hemel   28 

Symboliek: Odin (of Wodan) als symbool (personificatie) van de 
ontkenning van de traditionele, wettelijke maatschappelijke orde 

  45 

Symboliek: offer als symbool van de waarheid (of werkelijkheid)   10 

Symboliek: offer van vegetatie en levensmiddelen als symbool van het 
aardleven 

  23 

Symboliek: offerpaal [caṣālayūpa] als symbool van de fallus (Ind.)   40  59 

Symboliek: offerpaal als symbool van de zon   15 

Symboliek: offerscène op de ketel uit Gundestrup als symbool 
(verbeelding) van een initiatierite (De Vries) 

  58 

Symboliek: offerschaal als symbool van de aarde   12 

Symboliek: Ogmios [= Herakles (3)] als symbool van het woord (λογος) 
(Kelt.) 

  58 

Symboliek: OṂ als symbool van het Brahman (Ind.)   56 
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Symboliek: onderwaterpaard als symbool van het vuur der 
onsterfelijkheid (Ind.) 

  37 

Symboliek: ontsnapping van Theseus uit het labyrint van de Minotaurus 
als symbool van genezing (in Epidauros) (Gr.) 

  55 

Symboliek: oog [drie] als symbool van 1. zon, maan en vuur, 2. icchā, 
jñāna, kriyā (Ind.) 

  33 

Symboliek: oog als symbool van de waarheid (of werkelijkheid)   10 

Symboliek: opstaan-zitten: (zich) oprichten, staan als symbool van leven 
en verrijzenis 

  19  21  23 

Symboliek: opstandingsrite als symbool van de dood en wedergeboorte 
van het jaar 

  42 

Symboliek: Orion [gordel van -] (Iṣu Trikāṇda) als symbool van de 

drieledige pijl (Ind.) 

  37 

Symboliek: Orion als symbool van Prajāpati (Ind.)   37 

Symboliek: paard [hemel-] als symbool van een ster of planeet   50 

Symboliek: paard [hengst] als symbool van de vruchtbaarheidsgod   59 

Symboliek: paard [merrie] als symbool van de Cassiciatenses (Rudiobos-
vereerders) (Kelt.) 

  58 

Symboliek: paard [merrie] als symbool van de vruchtbaarheidsgodin   59 

Symboliek: paard als symbool van de dood   59 

Symboliek: paard als symbool van de zon   58  59 

Symboliek: paard als symbool van het universum   15 

Symboliek: paarden als symbool van de zintuigen (of organen van 
handeling) 

  56 

Symboliek: paardengebied als symbool van zintuigelijke objecten   56 

Symboliek: paardenpaal als symbool van de wereldzuil   50 

Symboliek: papyrus met bloemenkroon als het symbool van plantengroei   23 

Symboliek: paradijs [herwonnen] als symbool van non-dualiteit (Isr.)   3 

Symboliek: parel (en mosselschaal) als symbool van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid 

  49 

Symboliek: personificatie als symbool (alg.)   1  2  10  12  13  15  26  27  28  29  
31  32  33  34  37  39  44  45  46  47  
49  50  54  58  59  61 

Symboliek: pijl als symbool van de bescherming van Pārikṣita als embryo 

(Ind.) 

  32 

Symboliek: pijl als symbool van de drieledige wereld (Ind.)   37 

Symboliek: pijl met de geest op de punt als symbool van (de werking 

van) de klank OṂ (Ind.) 

  56 

Symboliek: plant [bepaalde] als symbool van bloed   2 

Symboliek: plant als symbool van de vernieuwende kracht van het leven   28 

Symboliek: ploeg als symbool van de fallus van de hemelgod   28 

Symboliek: ploegvoor als symbool van een vestinggracht   50 

Symboliek: poolster en Arundhati als symbool van standvastigheid   13 

Symboliek: poort (of poorten, meestal zeven) als symbool van het 
dodenrijk 

  26 

Symboliek: poort [vijf] als symbool van de kosmos   28 

Symboliek: poort als symbool van de wereldpoort waardoorheen de zon 
trekt van de andere naar deze wereld 

  19 

Symboliek: poort als symbool van verrijzenis   26 

Symboliek: pop [van vlas, stro] als symbool van de vegetatiegeest   49 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Symboliek: pot [mahāvīra] als symbool van de zon en het ‘hoofd’ van het 
offer (Kramrisch) of van de offeraar (Keith) (Ind.) 

  12  13 

Symboliek: Prajāpati als symbool van de tijd (het jaar) (Ind.)   10 

Symboliek: Pṛthivī, de aarde, als symbool van geduld (Ind.)   15 

Symboliek: pylonen als symbool van de deurposten van de wereldpoort 
waar leven opgaat uit de dood 

  19 

Symboliek: rājana sāman als symbool van de romp (Ind.)   13 

Symboliek: ramskop (van de zonnegod) als symbool van de levende ziel 
(Eg.) 

  55 

Symboliek: rathāntara sāman als symbool van de rechterarm/-vleugel 
(Ind.) 

  13 

Symboliek: Ṛbhu’s als symbool van de stralen van de zon (Ind.)   27 

Symboliek: regenboog als symbool (teken) van het verbond tussen God 
en mens ((Isr.) 

  28 

Symboliek: regenboog als symbool van de regenboogslang (Austr.)   28 

Symboliek: ring (Draupnir] als symbool van de maan in de negendaagse 
week (De Vries) 

  45 

Symboliek: ring (Draupnir] als symbool van heerschappij (Höfler)   45 

Symboliek: ring [arm] als symbool van heiligheid   42 

Symboliek: ring [Draupnir] als symbool van de verwerving van rijkdom 
(þjalar Jóns saga) 

  45 

Symboliek: ring als symbool van de koninklijke macht, van boeiing en 
van oneindigheid 

  46 

Symboliek: rivier als symbool van sperma   31 

Symboliek: roer [of riem] als symbool van de scheepvaart   49 

Symboliek: rood als symbool van het vuur   56 

Symboliek: rosette als symbool van de zon   58 

Symboliek: ruimte [centrale] in een gebouw als symbool van de wereldas 
(Germ.) 

  50 

Symboliek: rund als religieus symbool   1 

Symboliek: runenteken nauðr als symbool van het getal negen (Germ.)   45 

Symboliek: Sādhya’s als symbool van de Vedische riten en gebeden (Ind.)   27 

Symboliek: sagmina en verbenae als symbool van het scheppend 
vermogen der aarde en het menselijk spraakvermogen (L/R) 

  55 

Symboliek: satya [het begrip] als symbool van de waarheid (of 
werkelijkheid) (Ind.) 

  10 

Symboliek: schaal als symbool voor het oerwater des doods   55 

Symboliek: schaduw als symbool van leven   19 

Symboliek: schaking van de godin der vruchtbaarheid door de machten 
des doods als symbool van de komst van de winter 

  39 

Symboliek: schedel [één] bij Śiva Naṭarāja als symbool van de sterfelijke 

goden tgo Śiva als onsterfelijk (Ind.) 

  33 

Symboliek: schedel [meer dan één] bij Śiva Naṭarāja als symbool van 

Śiva als kāla, de Grote Vernietiger (Ind.) 

  33 

Symboliek: schedel van Brahmā als symbool van  sterfeljkheid (Ind.)   33 

Symboliek: schelp als seksueel symbool   2 

Symboliek: schelphoorn (śaṅkha) als symbool van de afschrikking van 

demonen (Ind.) 

  32 

Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de maan   39 
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Symboliek: schijf [ronde], rad of wiel als symbool van de zon   39  61 

Symboliek: schip zie boot   - 

Symboliek: schoof [laatst gesneden] als symbool van de goede oogst   43 

Symboliek: schorpioenmensen als symbool van de dood   8 

Symboliek: Šĕḵinah als symbool van de moeder (Isr.)   31 

Symboliek: sfinx [enkele] als symbool van 1. het spontane ontstaan van 
het eeuwige wereldleven 2. de zonnegod of de koning als leeuwgod (Eg.) 

  19 

Symboliek: sfinx [nl. Ḥw] als symbool van het hoogste inzicht (Eg.)   19 

Symboliek: sfinx als symbool van kracht en inzicht   19 

Symboliek: sieraden op borst en schoot als seksuele symbolen   2 

Symboliek: Sifs haar als symbool van het wuivende korenveld (Uhland)   46 

Symboliek: Sigurðr als symbool van de verrijzende zon (Germ.)   47 

Symboliek: Sirius als symbool van Rudra, de Jager (Ind.)   37 

Symboliek: Śiva Naṭarāja als symbool van verlossing (Ind.)   33 

Symboliek: Śiva Nīlakaṇṭha als symbool van bezorgdheid (Ind.)   33 

Symboliek: Skanda als symbool van het jaar dat met zijn geboorte begint 
(Ind.) 

  37 

Symboliek: Skírnir als symbool van de verrijzende zon (Germ.)   47 

Symboliek: slachting van Vṛtra als symbool van 1. de bevrijding van de 

wateren en de regens, 2. de overwinning van de Ariërs op hun vijanden, 
3. het ordenen van de hemel (Ind.) 

  37 

Symboliek: slak die zijn horens intrekt en uitsteekt als symbool van de 
maan 

  28 

Symboliek: slang [gevleugeld] als symbool van het verrijzend leven   55 

Symboliek: slang [Śeṣa] als symbool van het eeuwige leven en het 

mysterie van dood en leven (Ind.) 

  32 

Symboliek: slang [Ureus-] als symbool van faraonisch gezag (Eg.)   1 

Symboliek: slang als symbool van agressieve  kracht   59 

Symboliek: slang als symbool van de aarde   3  55  59 

Symboliek: slang als symbool van de dood   37  58  59 

Symboliek: slang als symbool van de onderwereld   37  53  55 

Symboliek: slang als symbool van de vijand van de vogel   37 

Symboliek: slang als symbool van de vruchtbaarheid en de rijkdom der 
aarde 

  59 

Symboliek: slang als symbool van eeuwigheid (onsterfelijkheid)   27  33 

Symboliek: slang als symbool van gif   37 

Symboliek: slang bij Śiva Naṭarāja als symbool van Śiva als het begin en 

het einde (Ind.) 

  33 

Symboliek: slang die in eigen staart bijt, als symbool van het eeuwige 
leven 

  3 

Symboliek: slang die zijn huid afwerpt, als symbool van wedergeboorte   3 

Symboliek: slang in spiraalvorm als symbool van het dodenrijk waaruit 
het leven oprijst 

  3 

Symboliek: slangen [ineengedraaide, parende] als symbool van de 
overwinning der tegenstellingen 

  3 

Symboliek: slangen [twaalf] als symbool (aanduiding) van de twaalf 
districten van het dodenrijk (Eg.) 

  55 

Symboliek: slangvormig teken als symbool van water   3 

Symboliek: Sleipnir (en Odin) als symbool van de wind   45 
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Symboliek: soma als symbool van de maan (Von Schroeder) (Ind.)   13 

Symboliek: spaken [vier] als symbool van de vier windrichtingen   58 

Symboliek: spaken als symbool van intellect-elementen (objecten van de 
geest, prajñāmātrā’s) (Ind.) 

  56 

Symboliek: speer als symbool van het recht en van de koninklijke macht   45 

Symboliek: spijker [het inslaan van de] als ‘sluiter’ als het symbool van 
de vaststelling van het noodlot, de goddelijke wilsbeschikking 

  26 

Symboliek: spijker [in de cultische paal of boom geslagen] als symbool 
van de noordpoolster 

  50 

Symboliek: spijkertekens als symbool van een begrip zie Index van 
termen: Mes. ideogram 

  - 

Symboliek: spijs en drank als symbool van spontaan leven   19 

Symboliek: staan op de leeuw als symbool van verrijzenis   19 

Symboliek: stad als symbool van het dodenrijk   26 

Symboliek: staf (caduceus) als symbool van wedergeboorte en het 
eeuwige leven (L/R) 

  3 

Symboliek: staf (in de gedaante van  de Gandharva Viśvāvasu) die als 
symbool van onthouding tussen echtelieden wordt gelegd 

  12  13  39 

Symboliek: staf (scepter) als symbool van de Penaten (L/R)   29 

Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de 
levensorde en het leven der aarde (plantengroei) 

  26  29  55 

Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van het woord 
(van God) 

  29  55 

Symboliek: staf [fascis] als symbool van het scheppend vermogen der 
aarde en het menselijk spraakvermogen (L/R) 

  55 

Symboliek: staf des broods (geen werkelijke staf) als symbool van 
voedende kracht van het brood (voortgekomen uit de kracht van de 
aarde) 

  55 

Symboliek: stappen [drie] als symbool van Viṣṇu’s transcendentie (Ind.)   32 

Symboliek: steen [Jellinge-] als symbool (teken) van bekering   51 

Symboliek: steen [opgerichte] als symbool van het leven der aarde   21 

Symboliek: Steenbok (Mṛga(śiras), ‘Hertenkop’) als symbool van 

Prajāpati (Ind.) 

  37 

Symboliek: stenen [twee bijeenhorende] als symbool en teken van de 
dubbele aarde met haar dubbele levensorde, dood en leven 

  21  55 

Symboliek: ster met bollen als symbool van de zon   3 

Symboliek: stier [dubbele] als symbool van de aarde   55 

Symboliek: stier als symbool van de hemel   61 

Symboliek: stier als symbool van de machtige koning   59 

Symboliek: stier als symbool van de weergod   61 

Symboliek: stier als symbool van het leven der aarde   29 

Symboliek: stier als symbool van vruchtbaarheid   15  19  61 

Symboliek: strijd tussen Brān en Matholwch als symbool van de 
verwerving van de ketel uit de onderwereld (Kelt.) 

  58 

Symboliek: stro van uitlopende planten voor het offerritueel als symbool 
van de lente 

  13 

Symboliek: struikrovers als symbool van de Zevengodheid (H/H)   61 

Symboliek: stūpa als symbool van de baarmoeder van de moedergodin 
(Ind.-B.) 

  14 

Symboliek: Svipdagr als symbool van de verrijzende zon (Germ.)   47 
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Symboliek: swastika als symbool van de zon   58 

Symboliek: swastika als symbool van mildheid   15 

Symboliek: symboliek van de aarde   55  59 

Symboliek: symboliek van de bijl en de hamer   39 

Symboliek: symboliek van de boom   3 

Symboliek: symboliek van de cultus (cultussymbool)   48 

Symboliek: symboliek van de dans   37 

Symboliek: symboliek van de dans: Śiva Naṭarāja-symboliek (Ind.)   15  33  37 

Symboliek: symboliek van de deur   21  26 

Symboliek: symboliek van de dood (het graf)   59 

Symboliek: symboliek van de driekoppigheid   59 

Symboliek: symboliek van de drieledigheid   37  59 

Symboliek: symboliek van de drietand   37 

Symboliek: symboliek van de figuursymbolen   40 

Symboliek: symboliek van de geboorte en de zwangerschap   10 

Symboliek: symboliek van de grens   26 

Symboliek: symboliek van de hemelvaart   28 

Symboliek: symboliek van de kleuren   56 

Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~, hemel~)   3  10  28  37  53 

Symboliek: symboliek van de kosmos: bliksemymboliek   58 

Symboliek: symboliek van de kosmos: maansymboliek   3  28  31 

Symboliek: symboliek van de kosmos: stiersymboliek   1  10  14 

Symboliek: symboliek van de kosmos: zonnesymboliek   3  13  39  46  58  59  60 

Symboliek: symboliek van de kracht   59 

Symboliek: symboliek van de menhirs   59 

Symboliek: symboliek van de moedergodin   3 

Symboliek: symboliek van de non-dualiteit   3 

Symboliek: symboliek van de oogst   43 

Symboliek: symboliek van de overwinning   22 

Symboliek: symboliek van de plant   21  28 

Symboliek: symboliek van de religie   1  3  26  28  39 

Symboliek: symboliek van de rijkdom   59 

Symboliek: symboliek van de ring   46 

Symboliek: symboliek van de seksualiteit   31  37  43  54  55 

Symboliek: symboliek van de seksualiteit: yoni (Ind.)   34 

Symboliek: symboliek van de seksualteit: fallus   17  40  59 

Symboliek: symboliek van de slang (met de ramskop)   59 

Symboliek: symboliek van de soma (Ind.)   12  13 

Symboliek: symboliek van de speer   45 

Symboliek: symboliek van de tempel   3 

Symboliek: symboliek van de tijd   10  37  44 

Symboliek: symboliek van de troon   61 

Symboliek: symboliek van de verrijzenis   22 

Symboliek: symboliek van de vruchtbaarheid (vegetatie, groei)   1  13  15  39  43  48  49  59 

Symboliek: symboliek van de waarheid of werkelijkheid   10 

Symboliek: symboliek van de wagen   56 

Symboliek: symboliek van de weegschaal   26 

Symboliek: symboliek van de wereldzuil   50 

Symboliek: symboliek van de wijsheid   22 
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Symboliek: symboliek van Halaf   3 

Symboliek: symboliek van het bloed en de as   37 

Symboliek: symboliek van het centrum   28 

Symboliek: symboliek van het dier: koesymboliek   37  43 

Symboliek: symboliek van het dier: slangsymboliek   3  37 

Symboliek: symboliek van het dier: Sleipnir, ~ van (Germ.)   45 

Symboliek: symboliek van het dier: stiersymboliek   3  59 

Symboliek: symboliek van het dier: vogelsymboliek   37 

Symboliek: symboliek van het ei   37 

Symboliek: symboliek van het hert   59 

Symboliek: symboliek van het leven   49 

Symboliek: symboliek van het mysterie van dood en leven 
(wedergeboorte) 

  28  40 

Symboliek: symboliek van het offer   10 

Symboliek: symboliek van het offer: Aśvamedha-symboliek (Ind.)   15  50 

Symboliek: symboliek van het offer: Vājapeya-symboliek (Ind.)   13 

Symboliek: symboliek van het oog   37 

Symboliek: symboliek van het water   3  10 

Symboliek: symboliek van het wiel   56  58 

Symboliek: symboliek: vertegenwoordiging zie Verschijning: substitutie: 
vertegenwoordiging 

  - 

Symboliek: symbolisme   28  31  58 

Symboliek: tafel als symbool van de aarde zie Kosmografie en geografie: 
aarde als kosmische tafel 

  - 

Symboliek: tao als symbool van non-dualiteit (Chin.)   3 

Symboliek: Tārā [godin] als symbool van de goedheid van Boeddha (Ind.-
B.) 

  34 

Symboliek: teen als symbool voor een hemellichaam   46 

Symboliek: teken (merk, embleem, symbool voor) (alg.)   28  32  34  37  39  40  42  46  59  
61 

Symboliek: teken afkomstig van een god (het goddelijke): 
natuurverschijnselen of –objecten [zie ook Lot: voorteken (omen)] 

  46  59 

Symboliek: teken des doods   11  28 

Symboliek: teken des verbonds [letter zayin] als symbool van de fallus 
van de Koning (Isr.) 

  31 

Symboliek: teken des verbonds: letter zayin (Isr.) [zie ook Symboliek: 
regenboog en besnijdenis] 

  31 

Symboliek: teken ter onderscheiding   12 

Symboliek: teken van bekering   51 

Symboliek: teken van de koning (koningsembleem)   41 

Symboliek: teken van de koning: hertengewei   41 

Symboliek: teken van de weergod: stierenbeeld of -vaas zie stierenbeeld 
of -vaas als symbool van de weergod (H/H) 

  - 

Symboliek: teken van de weergod: vuist [gebalde] in vaasvorm zie vuist 
[gebalde] in vaasvorm als symbool van de weergod (H/H) 

  - 

Symboliek: teken van de zonnegod: hamer   39 

Symboliek: teken van de zonnegodin: zonneschijf zie zonneschijf als 
symbool van de zonnegodin (H/H) 

  - 

Symboliek: teken van Devī Mahiṣamardinī: maan: candrakalā (Ind.)   34 
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Symboliek: teken van een god (waarmee een god wordt gesymboliseerd 
en vertegenwoordigd) zie attribuut 

  - 

Symboliek: teken van een god: beeldbrood zie beeldbrood als symbool 
van een god 

  - 

Symboliek: teken van erkenning door de aardgodin Moeder Ierland: 
schreeuw 

  59 

Symboliek: teken van heil (afkomstig van god)   28  39 

Symboliek: teken van heiligheid   42  54 

Symboliek: teken van heiligheid: krans zie Vegetatie: krans (van 
vegetatie) 

  - 

Symboliek: teken van het mysterie van het leven der aarde   55 

Symboliek: teken van Indra: stier (Ind.)   37 

Symboliek: teken van Kāma: makara (Ind.)   15  37 

Symboliek: teken van Maät als symbool van de heilige aardhoogte (Eg.)   23 

Symboliek: teken van macht   46 

Symboliek: teken van macht: regalia zie Religieus voorwerp: term: 
regalia (‘koningsheiligdommen’) (pl.) (L/R) 

  - 

Symboliek: teken van Pārvatī: yoni zie Symboliek: yoni als symbool van 
Pārvatī (Ind.) 

  - 

Symboliek: teken van rechtszekerheid   47 

Symboliek: teken van rechtszekerheid: ring op de Jellinger heide 
(Germ.) 

  47 

Symboliek: teken van Šawuška: vormvat zie vormvat als symbool van 
Šawuška (H/H)  

  - 

Symboliek: teken van Śiva: liṅga zie Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van 

Śiva) (Ind.) 

  - 

Symboliek: teken van Śiva: stier (Ind.)   37 

Symboliek: teken van stand   39 

Symboliek: teken van Šulinkatte: zwaard zie zwaard als symbool van 
Šulinkatte (H/H) 

  - 

Symboliek: teken van Umā: lotus (Ind.)   37 

Symboliek: teken van Viṣṇu: Garuḍa (Ind.) [zie ook Kunst en schrift: 

voorstelling: Garuḍa-embleem op munten (Ind.)] 

  37 

Symboliek: teken van Viṣṇu: śrīvatsa-haarlok op de borst Viṣṇu als 

symbool van de aanwezigheid van Śrī (Ind.) 

  37 

Symboliek: teken, bliksem- zie Natuurverschijnsel: bliksem: donder- en 
bliksemteken 

  - 

Symboliek: teken, fallus-   54 

Symboliek: teken, graf-   41 

Symboliek: teken, graf-: term: hörgr (Germ.)   41 

Symboliek: teken, graf-: term: σημα (Gr.)   28 

Symboliek: teken, grens-   41 

Symboliek: teken, grens-: term: hörgr (Germ.)   41 

Symboliek: teken, heraldisch   53 

Symboliek: teken, huis-   43 

Symboliek: teken, kruis- (Chr.)   43  46  51 

Symboliek: teken, leger-   41  42  59 

Symboliek: teken, lichaams-   33 

Symboliek: teken, lichaams-: term: tilaka: ‘tripuṇḍra’ (Ind.)   33 
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Symboliek: teken, lots- (geschreven op bijv. een stokje) zie Noodlot: 
lotsteken 

  - 

Symboliek: teken, markerings- (herkennings-)   53  47 

Symboliek: teken, rang- (?)   39 

Symboliek: teken, runen- zie Symboliek: runenteken; Kunst en schrift: 
schrift, runen-: runeteken 

  - 

Symboliek: teken, schrift- zie onder Kunst en schrift: schrift   - 

Symboliek: teken, sibbe- (familie-, stam-)   43 

Symboliek: teken, sibbe-: term: totem (odoodem) (object dat de god of 
geest van de familie vertegenwoordigt) 

  28  32 

Symboliek: teken, slangvormig zie Symboliek: slangvormig teken   - 

Symboliek: teken, taboe-   28 

Symboliek: teken, voor- zie Lot: voorteken (omen)   - 

Symboliek: teken, zege-   50 

Symboliek: teken: aanwijzing, blijk zie Verschijning: openbaren: tonen   - 

Symboliek: teken: figuursymbool (symboolteken)   40  43 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus   40 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
aarvormig symbool 

  40 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
ægishjálmur (Germ.) zie Zon: zonnewiel: swastika: term: ægishjálmur 
(Germ.) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
donder- en bliksemsymbool zie Natuurverschijnsel: bliksem: donder- en 
bliksemteken 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
donder- en bliksemsymbool, Oosters-Grieks type zie Natuurverschijnsel: 
bliksem: donder- en bliksemteken, Oosters-Grieks type 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 

hamerteken, Germaans zie Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, 

Germaans 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
hamerteken, Laps zie Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Laps (Hora 
Galles-symbool) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
Hora Galles-symbool (Lapl.) zie Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, 
Laps (Hora Galles-symbool) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
Hrungnishjarta (Germ.) zie Zon: zonnewiel: triskele: term: 
Hrungnishjarta (Germ.) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
ring- en golfvormig symbool 

  40 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: S-
spiraal 

  59 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
term: nota (L/R) 

  40 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
term: teikn (Germ.) 

  40 
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Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
þórshamarr (Germ.) zie Zon: zonnewiel: swastika: term: þórshamarr 
(Germ.) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
þórshöfuð (Germ.) zie Zon: zonnewiel: swastika: þórshöfuð (Germ.) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
zonneradsymbool zie Zon: zonnewiel (zonnerad) 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
zonneradsymbool: swastika zie Zon: zonnewiel: swastika 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief magisch-religieus: 
zonneradsymbool: triskele zie Zon: zonnewiel: triskele 

  - 

Symboliek: teken: figuursymbool: term: mál (Germ.)   40 

Symboliek: teken: handgebaar zie Lichaam: handgebaar   - 

Symboliek: teken: heilsymbool   61 

Symboliek: teken: snw-t-stenen zie Symboliek: stenen [de twee snw-t-]   - 

Symboliek: teken: śrīvatsa-teken op Viṣṇu als symbool van de 

aanwezigheid van Śrī (Ind.) 

  32 

Symboliek: teken: term: liṅga (Ind.)   - 

Symboliek: teken: term: mudrā (Ind.)   32  33  34 

Symboliek: teken: term: saṃjñā zie Verschijning: illusie: imitatie: term: 

saṃjñā (Ind.) 

  - 

Symboliek: tempel als symbool van de baarmoeder van de kosmische 
godin Koe 

  1 

Symboliek: tempel als symbool van de berg Sumeru (Tib.)   28 

Symboliek: tempel als symbool van de heilige aardhoogte of trap   23  28 

Symboliek: tempel als symbool van de kosmische localiteit, waar de god 
in werkelijkheid woont 

  19 

Symboliek: tempel als symbool van de kosmos   28 

Symboliek: tempelgebied als symbool van de wereld   28 

Symboliek: tentdak op vier palen als symbool van de hemel   28 

Symboliek: terrassen [zeven] van de ziggurat als symbool van de zeven 
planetenhemelen (Mes.) 

  14 

Symboliek: tetragrammaton [de vier consonanten (JHWH) van het] als 
symbolen van de kwaliteiten van God (Isr.) 

  31 

Symboliek: teugels als symbool van de geest of het intellect   56 

Symboliek: Thor als symbool van Christus die de Leviathan aanvalt 

(Reitzenstein) (Germ.-Chr.) 

  50 

Symboliek: tijd als symbool van dood en geboorte   10 

Symboliek: triskele (en valknut) als symbool van de dood van de op het 

slagveld gevallene 

  45 

Symboliek: trommelslag (= hartslag) als symbool van leven   2 

Symboliek: trommelslag als symbool van  verlossing   33 

Symboliek: trommelslag als symbool van schepping   33 

Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige aardhoogte    21  23 

Symboliek: troon [ijzeren] als symbool van Heerschappij   61 

Symboliek: troon als symbool van het koningschap   61 

Symboliek: troonsbestijging als symbool van de opgang der zon   19 

Symboliek: twee groepen dienaressen [van Ištar] als symbool van Ištars 
dualistische karakter (Mes.-Syr.-H/H) 

  61 
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Symboliek: Veda en het Brahman als symbool van de waarheid (of 
werkelijkheid) (Ind.) 

  10 

Symboliek: veer [struis-] als symbool van Ma’at bij het dodengericht 
(Eg.) zie ook Symboliek: weegschaal 

  28 

Symboliek: veer als symbool van (het karakter van) Osiris (Eg.)   26 

Symboliek: vel [dieren-] als symbool van de zon   13  43  61 

Symboliek: velg als symbool van existentiële elementen (zintuigelijke 
objecten, bhūtamātra’s) (Ind.) 

  56 

Symboliek: venster als symbool van de grens tussen deze wereld en de 
andere wereld 

  61 

Symboliek: verbod op haarknippen als symbool van vruchtbaarheid 
(heiligheid) 

  13 

Symboliek: verbranding van een hut als symbool van de dood van de 
koning 

  42 

Symboliek: Viðarr als symbool van Christus die het onderwereldmonster 

doodt (Reitzenstein) Germ.-Chr.) 

  50 

Symboliek: vijg als symbool van vruchtbaarheid (seksualiteit)   54 

Symboliek: visserkoning [roi pêcheur] of gewonde koning [roi méhaigné] 
als symbool van de onvruchtbare koning wiens land eveneens 
onvruchtbaar is 

  58 

Symboliek: vlam [snel in een cirkel ronddraaiend] als symbool van het 
Absolute (Ind.) 

  56 

Symboliek: vlechtwerk als symbool van een monster en kosmische 
moederschoot 

  28 

Symboliek: vleugels als symbool van de natuur van de ziel en van het 
verrijzend leven 

  55 

Symboliek: vleugels als symbool van de overwinning (van de god) in het 
dodenrijk 

  26 

Symboliek: vocht (lac) uit de vijgenboom als symbool van vruchtbaarheid 
(seksualiteit) 

  54 

Symboliek: voet [neerwaarts] als symbool van de vernietiging van het 
kwaad 

  33 

Symboliek: voet [opgeheven] als symbool van vrijheid of verlossing   33 

Symboliek: vogel [op zijn nest] als symbool van het individuele bestaan 
van het zelf 

  56 

Symboliek: vogel [water-] als symbool van verleiding   37 

Symboliek: vogel als symbool van amṛta (die hij in zijn bek draagt) (Ind.)   37 

Symboliek: vogel als symbool van de hemel   37 

Symboliek: vogel als symbool van de vijand van de slang   37 

Symboliek: vogel als symbool van een dodengeest   12  56 

Symboliek: vogel als symbool van het vuur   13 

Symboliek: vogel als symbool van leven en geboorte (vgl. het ei)   37 

Symboliek: vogels [twee] als symbool van de twee aspecten van de ziel   56 

Symboliek: vogels als symbool (teken) van de verschijning van de 
godheid 

  53 

Symboliek: vormvat (borsten, dieren, wapens) als symbool van Šawuška 
(H/H) 

  61 

Symboliek: vrouw [koningin] als symbool van de aarde   59 

Symboliek: vrucht [taxus-] als symbool van vruchtbaarheid en leven   49 

Symboliek: vrucht als symbool van vruchtbaarheid   49 
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Symboliek: vuist [gebalde] in vaasvorm als symbool van de weergod 
(H/H) 

  61 

Symboliek: vuur als symbool van de kracht van de Asura’s (Ind.)   27 

Symboliek: vuur als symbool van de vernietiging   33 

Symboliek: vuur als symbool van het leven   14  19 

Symboliek: vuurboren als symbool van de geslachtsdaad   50 

Symboliek: wagen als symbool van de ziel   56 

Symboliek: wapen als symbool zie Wapen: cultisch (symbolisch) ~   - 

Symboliek: water [damp] als symbool van geloof   56 

Symboliek: water als symbool van de bron van alles (dood en leven)   32 

Symboliek: water als symbool van de waarheid (of werkelijkheid)   10 

Symboliek: water als symbool van de wet   10 

Symboliek: water als symbool van dood en wederopstanding   28 

Symboliek: water als symbool van offerhandelingen   56 

Symboliek: waterkruik [ghaṭa] als symbool van Devī (Ind.)   34 

Symboliek: weegschaal als symbool van de kosmische orde, het 
onvergankelijk leven 

  26  28 

Symboliek: weegschaal als symbool van evenwicht en gerechtigheid in 
goddelijke zin 

  26 

Symboliek: wiel [draaiend] (of een cirkelende dynamiek) als symbool van 
de kringloop van leven en dood en van de tijd 

  3  14  28  37 

Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de wet (of de leer van Boeddha) 
(Ind.-B.) 

  14  56 

Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de wet (of de leer van 
Boeddha): ‘Brahma-cakka’ = ‘Dhamma-cakka’ (pāli) (Ind.-B.) 

  56 

Symboliek: wiel [of rad] als symbool van de zon of de bliksem   58 

Symboliek: wiel [rad] als symbool van de wagen van de dondergod en 
van de bliksem (E. Flouest) 

  58 

Symboliek: wielen [brandend en van een heuvel neerollend] als symbool 
van de nederdaling van de zon uit de hemel 

  41 

Symboliek: wierookbrander als symbool (teken) van goddelijkheid   17 

Symboliek: wijnkruik als symbool van de onderwereld   28 

Symboliek: wit als symbool van het water   56 

Symboliek: wolf als symbool van de voortvluchtige en verbannene   45 

Symboliek: wolf als symbool van het demonendom   50 

Symboliek: wonderdoening als symbool (teken) van goddelijke bijstand   55 

Symboliek: yantra als symbool van de Godin (Ind.)   34 

Symboliek: yin-en-yang zie Symboliek: kring: cirkel met yin-en-
yangverdeling als symbool van tao (Chin.); zie ook Symboliek: tao 

  - 

Symboliek: yoni als symbool van Pārvatī (Ind.)   31 

Symboliek: yoni als symbool van vruchtbaarheid (Ind.)   15 

Symboliek: zaad van Śiva (= Skanda) als symbool van het vuur der 
onsterfelijkheid (Ind.) 

  37 

Symboliek: zee als symbool van de Matronit (Isr.)   31 

Symboliek: zee als symbool van het dodenrijk   26 

Symboliek: zeven als symbool van de mystieke totaliteit [zie ook 
Totaliteit: zeven, ~ van] 

  26 

Symboliek: ziggurat als symbool van een berg (Mes.)   1  14 

Symboliek: zon [gevleugelde] als het symbool van Horus van Edfu (Eg.)   19  26 
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Symboliek: zon [gevleugelde] als symbool van de uit de oerwateren of 
nachtelijke duisternis verrijzende zonnegod (niet zijn verdere reis langs 
de hemel), die de machten des doods heeft verslagen 

  55 

Symboliek: zon, maan en sterren als symbool (teken) van het kosmische 
aspect van de goddelijke aanwezigheid 

  53 

Symboliek: zonne(leeuw)vogel als symbool van de zon   3 

Symboliek: zonnehalo als symbool van het wonder van de lotuswereld   14 

Symboliek: zonnerad als symbool van de Boeddhistische doctrine (Ind.-
B.) 

  14 

Symboliek: zonnerad of discus (cakra) als symbool van de vernietiging 
van Rāhu (Ind.) 

  32 

Symboliek: zonneschijf als symbool van de zonnegodin (H/H)   61 

Symboliek: zonneschijf als symbool van een overleden koningin    61 

Symboliek: zuil [wereld] als symbool van  de god Irmin (*Tīwaz) (Germ.)   44 

Symboliek: zuil als symbool van de wereldas zie boom, paal of zuil als 
symbool van de wereldas 

  - 

Symboliek: zuil als symbool van verrijzende vegetatie   28 

Symboliek: zwaard als symbool van Šulinkatte (H/H)   61 

Symboliek: zwart als symbool van het voedsel of de aarde   56 

Symboliek: zweep als symbool van de natuur   56 

Symboliek: zwijn als symbool van agressie   59 

Symboliek: zwijn als symbool van de vruchtbaarheid   41  49 

Symboliek: zwijnentand als symbool van de halve maan   34 

TAAL (EN LIT. ASPECT)     - 

Taal    9  10  13  17  28  32  33  34  39  
40  45  49  50  53  56  58  61 

Taal: ~, spec. zie Index van namen   - 

Taal: aanroepen (oproepen) zie Taal: gebed (aanroeping, invocatie); 
Taal: uitroep 

  - 

Taal: accent   47 

Taal: antwoord (geven of ontvangen, antwoordgever)   10  13  34  37  40  42  59  60  61 

Taal: antwoord: term: frecraid (fragarach, freagarthach) (nom. ag.) 
(zwaard) (Kelt.) 

  60 

Taal: appellativum (benoeming, benaming, soortnaam (i.t.t. eigennaam) 
bij zaken en alg.) [zie ook Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, 
appellativum bij personen)] 

  26  48 

Taal: beeldspraak (div. soorten) zie Symboliek   - 

Taal: bericht (tijding, mare, boodschap, melding, mededeling, 
vermelding, aankondiging, beschrijving, optekening, bekendmaking, 
openbaarmaking) 

  13  31  40  45  47  48  49  50  51  
58  59  60  61 

Taal: bericht: ‘boodschap van heil’ zie Lot: voorteken, goed: ‘boodschap 
van heil’ (H/H) 

  - 

Taal: bericht: ooggetuigeverslag   59 

Taal: bericht: term: spjöll (Germ.)   40 

Taal: berispen (bestraffend toespreken) zie Ethiek: oordeel: berisping 
(bestraffend toespreken) 

  - 

Taal: bevel (machtswoord, goddelijk woord, aanwijzing, opdracht, 
gebieden) 

  1  2  3  10  12  13  15  19  22  26  
27  28  29  31  32  33  37  39  40  42  
43  46  50  54  55  58  59  60  61 

Taal: bevel: frase: ‘favete linguis’ (L/R)   48 
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Taal: bevel: frase: ‘hljóðs bið ek allar helgar kindar’ (Germ.)   39  48 

Taal: bevel: ontbieden (gebieden te komen, laten halen)   60 

Taal: bevel: term: anuśāsana (lit.) (Ind.)   37 

Taal: bevel: term: heka (Eg.)   19 

Taal: bevel: term: ḥw (Eg.)   19  29  55 

Taal: bevel: term: nairyō-saŋha (‘mannentaal’) (goddelijke bode) (Ir.)   29 

Taal: bevel: term: praiṣa (Ind.)   10  13 

Taal: bevel: term: vrata (Ind.)   10  12 

Taal: bevel: term: wd mdw (Eg.)   19 

Taal: bevel: wegzending van de demonen (alg.)   61 

Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten   28  39 

Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: deuroordeel   39 

Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: deuroordeel: term: 
duradómr (Germ.) 

  39 

Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘Ga weg, Vaderen, 
soma-vrienden, over uw diepe, oude paden’ (Ind.) 

  39 

Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘manes exite 
paterni’ (L/R) 

  39 

Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten: frase: ‘θυραζε, κηρες, 
ουκ ετ’ Ανθεστηρια’ (Gr.) 

  39 

Taal: biografie zie Geschiedenis: biografie   - 

Taal: boek zie tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex, 
geschrift, schrijftafel, boekrol) 

  - 

Taal: bron zie Begin: oorsprong   - 

Taal: canon   28 

Taal: citaat (aanhalen)   32  37  39  58  59 

Taal: codificatie   28 

Taal: commentaar als tekst zie Taal: tekst: commentaar   - 

Taal: commentaar als uiting van kritiek zie Filosofisch aspect: 
commentaar 

  - 

Taal: compositie (het samenstellen van een tekst)   10  15  32  33  37  60 

Taal: dankzegging (danken)   2  13  28  44  58 

Taal: dialect   45  50  53  58  61 

Taal: eed zie Eed   - 

Taal: epiek (episch, verhalende teksten)   10  15  32  37  39  43 

Taal: epiek: anecdote   58 

Taal: epiek: epos (heldendicht)   3  8  9  12  14  27  29  37  39  41  
42  43  46  48  50 

Taal: epiek: epos (heldendicht): etnogonisch lied   44 

Taal: epiek: epos: term: ākhyāna (Ind.)   13 

Taal: epiek: epos: term: gātha (Ind.)   13 

Taal: epiek: fabel (onwaar verhaal)   40 

Taal: epiek: fabel, dier-   39 

Taal: epiek: fabel: term: spell (Germ.)   40 

Taal: epiek: legende  

Taal: epiek: legende, cultus-   22  58  59 

Taal: epiek: legende, heiligen- (heiligenleven) [zie ook Literatuur: Vita 
(alg.) (L/R)] 

  58 

Taal: epiek: legende, stichtings-   28 

Taal: epiek: mythe zie Mythe en Mythologie: type   - 
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Taal: epiek: sage   39  40  45  46  47  48  54  59  61 

Taal: epiek: sage, helden- (heroën-)   39  42  43  45  47  48  49  58  59 

Taal: epiek: sage, stam- (oorsprongs-) zie Mythologie: type: 
etnogonische ~ (stamsage) 

  - 

Taal: epiek: sprookje (sprookjesachtig)   3  28  39  41  42  46  47  48  49  
50  61 

Taal: epiek: sprookje, leugen-   46 

Taal: epiek: verhaal (vertelling, relaas)   3  13  15  28  31  32  33  37  39  
41  42  43  46  47  48  49  50  58  59  
60  61 

Taal: epiek: verhaal, komisch   58 

Taal: epiek: verhaal, reis-   58  60  61 

Taal: epiek: verhaal, spook-   39 

Taal: epiek: verhaal, volks- (volkssage)   28  39  46  49 

Taal: epiek: verhaal, wonder-   28 

Taal: epiek: verhaal: mythennovelle   46 

Taal: epiek: verhaal: novelle   46 

Taal: epiek: verhaal: raamvertelling   37  46 

Taal: epiek: verhaal: romanliteratuur   43 

Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna (lit.) (Ind.)   13 

Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna, anuvy- (‘verklarend commentaar’) 
(lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: epiek: verhaal: term: ākhyāna, pariplava (‘cyclisch verhaal’) (lit.) 
(Ind.) 

  13 

Taal: epiek: verhaal: term: itihāsa (Ind.)   32 

Taal: epiek: verhaal: term: saga zie Literatuur: saga (sagaliteratuur) 
(alg.) (Germ.) 

  - 

Taal: epiek: verhaal: term: Scél Tuáin meic Cairill do Finnén Maige Bile 
(‘het verhaal van Tuán, de zoon van Cairell, aan Finnén van Mag Bile’) 
(lit.) (Kelt.) 

  59 

Taal: epiek: verhaal: term: þáttr (Germ.)   47 

Taal: epiek: verhaal: term: vatthu, peta- (pāli) (‘verhalen over de 
dodengeesten’) (lit.) (Ind.-B.) 

  9 

Taal: epitheton zie Taal: naam: bijnaam (epitheton)   - 

Taal: fantasie (individuele, dichterlijke -) zie Psychologie: verbeelding 
(fantasie, onwerkelijk, verzinsel) 

  - 

Taal: fluisteren (mompelen van geheim, noodlot, spreuk)   13  39  40  42  45  48  59  60 

Taal: fluisteren: term: cocur (nom. act.) (Kelt.)   60 

Taal: fluisteren: term: japa (Ind.)   33 

Taal: fluisteren: term: þylja (Germ.)   42 

Taal: gebed (aanroeping, invocatie, bidden) [zie ook Taal: verzoek]   2  3  9  10  11  12  13  14  15  27  
28  31  32  33  34  37  40  41  43  44  
47  49  50  53  54  56  58  59  60  61 

Taal: gebed aan de Aśvins (Ind.)   13 

Taal: gebed aan de schemering   13 

Taal: gebed aan de weergod en de zonnegod (H/H)   61 

Taal: gebed aan het vuur   13 

Taal: gebed aan het vuur: ‘Upasthāna’ (Ind.)   13 

Taal: gebed aan Liluri (H/H)   61 

Taal: gebed aan Wišuriyanza (H/H)   61 
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Taal: gebed voor een lang leven   58 

Taal: gebed: ‘mijn god’ (H/H) + (Syr.)   61 

Taal: gebed: ‘onze god’ (H/H) + (Syr.)   61 

Taal: gebed: beschermingsgebed: term: kavaca (Ind.)   32 

Taal: gebed: beschermingsgebed: term: kavaca, Nārāyaṇa (Ind.)   32 

Taal: gebed: formuliergebed   28 

Taal: gebed: gebedsformule   13 

Taal: gebed: geestenoproeping   40  46 

Taal: gebed: geestenoproeping: term: laþu (oern. inscr.) (Germ.)   40 

Taal: gebed: geestenoproeping: term: lþsr = laþa sar (westgerm. inscr.) 
(Germ.) 

  46 

Taal: gebed: māyā-gebed (Ind.)   37 

Taal: gebed: smeekbede (hulpverzoek, afsmeken)   15  26  33  37  54  59  60  61 

Taal: gebed: term: aoxta (‘hij sprak’, zoals in een gebed) (Ir.)   53 

Taal: gebed: term: brahman (Ind.)   10  12  13  14  15  43 

Taal: gebed: term: cétnad nAíse (‘gebed voor een lang leven’) (Kelt.)   58 

Taal: gebed: term: dhī (godin) (Ind.)   10 

Taal: gebed: term: evocatio (‘oproep aan de goden’) (L/R)   58 

Taal: gebed: term: hotrā (fem.) (godin) (vlgs MW, Kinsley) (Ind.)   12 

Taal: gebed: term: hūti, deva- (‘aanroeping van de goden’) (godin) 
(Ind.) 

  32 

Taal: gebed: term: tūṣṇīṃjapa (‘zwijgende lofprijzing’) (Ind.)   13 

Taal: gebed: term: ευκτο (‘hij sprak’, zoals in een gebed) (Gr.)   53 

Taal: gebed: Vrijdagavondgebed (Isr.)   31 

Taal: gebedsformulier   26  28 

Taal: gesprek (dialoog)   10  13  27  32  34  37  39  43  46  
56  58  59  60  61 

Taal: gesprek: debat (discussie)   10  32  34  37  47  56  59 

Taal: gesprek: debat: beraadslaging zie Wet en orde: rechtspraak: 
beraadslagen (overleggen) 

  - 

Taal: gesprek: overreden (overtuigen, overhalen)   51  59  60 

Taal: gesprek: term: acallam na senórach (‘gesprek van de ouden’) (lit.) 
(Kelt.) 

  58  59 

Taal: goden (en andere geesten), ~ der   39  40  61 

Taal: godspraak   54 

Taal: godspraak: term: fatum (L/R)   54 

Taal: heilige ~ (spraak)   10  32  40 

Taal: heilige ~: term: brahman (Ind.)   10 

Taal: idioom, taalvorm   1  32 

Taal: interpolatie   32  33  34 

Taal: kerktaal   41 

Taal: klacht (weeklacht, (be)klagen, rouwklacht, betreuren, bewenen) 
[zie ook Karakter en gedrag: verdriet] 

  2  12  13  14  28  31  33  37  45  
48  51  58  60  61 

Taal: klacht: ‘Feestacte van de klacht’ zie Feest: 1. naam: ‘Feestacte 
van de klacht’ (een Ištar-feest op de berg Amanus) (Syr.) 

  - 

Taal: klacht: ‘Osnad ingen Echach Amlabair’ (Kelt.)   60 

Taal: klacht: term: guba, cnó- (‘notenklaaglied’) (BD 43) (grafheuvel) 
(volksetym.) (Kelt.) 

  60 

Taal: klacht: term: osnad ingen Echach Amlabair (‘De klacht van de 
dochter van Eochaid de Stomme’) (Kelt.) 

  60 
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Taal: leugen   2  10  12  14  15  27  31  32  37  
44  46  60 

Taal: leugen: meineed zie Eed: meineed   - 

Taal: lied (zang, gezang, cultuslied) [zie ook poëzie en zang]   13  15  32  33  37  40  43  47  48  
54  59  61 

Taal: lied, duiven- (H/H)   61 

Taal: lied, goden-   41 

Taal: lied, helden- zie Taal: epiek: epos (heldendicht)   - 

Taal: lied, klaag- (elegie)   26  50 

Taal: lied, krijgs-   60  61 

Taal: lied, lof- (op goden of geesten: hymne, lofprijzing, prijslied, 
gebedshymne) 

  2  9  10  11  12  13  15  19  26  28  
31  32  33  34  37  43  53  58  61 

Taal: lied, lof- (op mensen, koningen)   48 

Taal: lied, lof- ter ere van Apollo: term: παιων (4) (παιαν (4),  lat. 
paean (4)) (Gr.) 

  53 

Taal: lied, lof-: ‘Agniṣṭoma’ (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-: ‘Anuvaṣaṭkāra’ (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-: ‘Āprī’ (Ind.)   12  13 

Taal: lied, lof-: ‘Bhajana’ (Ind.)   32 

Taal: lied, lof-: ‘Dānastuti’ (Ind.)   12 

Taal: lied, lof-: ‘Gātha nārāśaṃsī’ (Ind.)   12 

Taal: lied, lof-: ‘Sāmidheni’ (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-: ‘Yājyā’ (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-: term: abhaṅga (Ind.)   32 

Taal: lied, lof-: term: gītā (Ind.)   32 

Taal: lied, lof-: term: prabandham, nālāyira divya (‘4000 belangrijkste 
liederen’) (drav.) (lit.) (Ind.-T.) 

  32 

Taal: lied, lof-: term: prastāva (deel van een sāman) (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-: term: puronuvākyā (uitnodigend lied) (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-: term: ṛc (ṛg, ṛk) (lit.) (Ind.)   1  9  10  11  12  13  15  32  33  34  
37  39  42  45  50  56 

Taal: lied, lof-: term: stotra zie 1. versvorm: stotra (Ind.); 2. lofprijzing: 
term: stotra (adj. stotriya) (zang) (Ind.) 

  - 

Taal: lied, lof-: term: sūkta (Ind.)   10  12  32 

Taal: lied, lof-; ter ere van een dís (Germ.)   43 

Taal: lied, lof-; ter ere van Hercules (Donar) (Germ.)   43 

Taal: lied, lof-; ter ere van Rudra (Ind.)   13 

Taal: lied, lof-; ter ere van Taru: stierenlied (Hatt.)   61 

Taal: lied, lof-; ter ere van Thor (Germ.)   43 

Taal: lied, niet-religieus: loflied op de dode zie Muziek en dans: zang, 
samen-: dodenzang 

  - 

Taal: lied, offer-   58 

Taal: lied, rede-   40 

Taal: lied, religieus zie Taal: lied (zang, cultuslied)   - 

Taal: lied, runen-   44  45  46  47 

Taal: lied, specifiek zie Literatuur: lied   - 

Taal: lied, speelmans-   46 

Taal: lied, stieren- (H/H)   61 

Taal: lied, tover-   40  43  46  58  59  60  61 
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Taal: lied, tover-: term: dichetal do chennaib (‘gezongen incantatie met 
kennis van de toekomst’) (Kelt.) 

  59 

Taal: lied, tover-: term: ljóð (Germ.)   40 

Taal: lied, tover-: term: ljóð, fimbul- (‘machtig lied’) (Germ.)   40  43  45 

Taal: lied, tover-: term: seiðlæti (pl.) (Germ.)   40 

Taal: lied, tover-: term: varðlok(k)ur (pl.) (Germ.)   39  40 

Taal: lied: ballade   46  47 

Taal: lied: term: carmen (L/R)   46 

Taal: lied: term: gātha (Ind.) [zie ook epiek: epos: term: gātha (Ind.)]   13 

Taal: lied: term: gāyatra (Ind.)   13 

Taal: lied: term: hljóð (Germ.)   48 

Taal: lied: term: hljóð, Heimdallar- (‘Heimdallrs lied’) (cultuslied) 
(Germ.) 

  45  48 

Taal: lied: term: leih (Germ.)   43 

Taal: lied: term: pragātha (Ind.)   13 

Taal: lied: term: tikāram, cilappa- (‘lied van de enkelketting’) (lit.) 
(Ind.-T.) 

  34 

Taal: lijst (opsomming)   10 

Taal: lijst van attributen   48 

Taal: lijst van correspondenties   10 

Taal: lijst van de delen der ziel (adem, zintuigen enz.)   56 

Taal: lijst van de goederen van een landgoed   61 

Taal: lijst van dichotomieën van goddelijke deugden (Isr.)   31 

Taal: lijst van ethische voorschiften   56 

Taal: lijst van kosmische principes   1 

Taal: lijst van leraren en leerlingen: term: guruparaṃparā (Ind.)   32 

Taal: lijst van martelaren (martyriologium)   41 

Taal: lijst van priesterschappen (Ind.)   13 

Taal: lijst van yoga-elementen (wegen naar verlossing)   56 

Taal: lijst, goden- (Ind.) + (Mes.) + (Mit.) + (Germ.) + (H/H)   9  12  26  31  33  49  61 

Taal: lijst, konings- (stamtafel)   1  16  32  39  43  45  47  59 

Taal: lijst, offer(leverings)- (Gr.) + (Ind.) + (H/H) + (Ebl.)   12  13  53  61 

Taal: lijst, offer(leverings)-: prāyaścitta-lijst (Ind.)   13 

Taal: lijst, rituele   31 

Taal: lijst, voorraad-: cultusinventaris (tempelinventaris)   61 

Taal: litanie (gebed of lied in de vorm van een lange opsomming)   13  33  34  43 

Taal: litanie, avond-   13 

Taal: litanie, middag-   13 

Taal: litanie, ochtend-   12  13 

Taal: litanie, ochtend-: term: prātaranuvāka (Ind.)   12  13 

Taal: litanie: ‘Śatarudriya’ (Ind.)   12 

Taal: litanie: ‘Subrahmaṇyā’ (2) (Ind.)   12 

Taal: litanie: sahasranāma, Śiva- (‘lofzang van de duizend namen van 
Śiva’) (lit.) (Ind.) 

  33 

Taal: litanie: term: japa (Ind.)   33 

Taal: litanie: term: japa, nāma- (Ind.)   32 

Taal: litanie: term: japa, Śiva- (Ind.)   33 

Taal: litanie: term: japa, tūṣṇīṃ- (gebed) (Ind.)   13 

Taal: litanie: term: nāmakīrtana (Ind.)   32 
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Taal: litanie: term: pravara (Ind.)   13 

Taal: liturgie zie Cultus   - 

Taal: lofprijzing (prijs-, lof- en eerbetuiging, eerbetoon, loven, prijzen) 
[zie ook Taal: lied, lof-; Heerschappij: eer] 

  48  59  60 

Taal: lofprijzing op goden   13  45 

Taal: lofprijzing op mensen   13  28  32  33  34  37  43  51  59 

Taal: lofprijzing op yoga (Ind.)   56 

Taal: lofprijzing: dodenzang zie zang, samen-: dodenzang   - 

Taal: lofprijzing: kroningslied   43 

Taal: lofprijzing: term: namas (Ind.)   13 

Taal: lofprijzing: term: śaṃsa, narā- (‘de lof der mensen’) (god) (Ind.)   12 

Taal: lofprijzing: term: śaṃsī, gātha narā- (‘lied van de lof der mensen’) 

(loflied) (Ind.) 

  12 

Taal: lofprijzing: term: stoma (zang) (Ind.)   13 

Taal: lofprijzing: term: stoma: Agniṣṭoma (‘lof aan Agni’) (bep. offer) 

(Ind.) 

  13 

Taal: lofprijzing: term: stoma: Atyagniṣṭoma (‘een extra lof aan Agni’) 

(bep. offer) (Ind.) 

  13 

Taal: lofprijzing: term: stoma: Jyotiṣṭoma (‘lof aan het licht’) (groep 

offers) (Ind.) 

  13 

Taal: lofprijzing: term: stotra (adj. stotriya) (zang) (Ind.)   13 

Taal: lofprijzing: term: stut, grāva- (‘prijzend de stenen’) (priester) 
(Ind.) 

  13 

Taal: lofprijzing: term: stuti, dāna- (fem.)(‘lof der vrijgevigheid’) 
(loflied) (Ind.) 

  12 

Taal: lofprijzing: term: stuti, su- (suṣṭuti) (fem.) (‘heerlijke lofprijzing’) 

(godin) (Ind.) 

  12 

Taal: lofprijzing: term: uktha (voordracht) (adj. ukthya (beker)) (Ind.)   10  13 

Taal: mannentaal   29 

Taal: mannentaal: term: nairyō-saŋha (‘mannentaal’) (bevel; goddelijke 
bode) (Ir.) 

  29 

Taal: mensen, ~ der (i.t.t. die der goden)   61 

Taal: metrum (maat)   10  13  32  37  39  47  56 

Taal: metrum, bṛhatī- (lit.) (Ind.)   32 

Taal: metrum, chandas- (Ind.)   - 

Taal: metrum, gāyatrī- (Ind.) (als god vereerd)   10  13  37 

Taal: metrum, jagatī- (Ind.) (als god vereerd)   13  37 

Taal: metrum, pragātha- (Ind.)   13 

Taal: metrum, śakvarī- (Ind.)   13 

Taal: metrum, śloka- (Ind.)   32 

Taal: metrum, triṣṭubh- (Ind.) (als god vereerd)   13  37 

Taal: metrum: term: chandas (Vedāṅga) (Ind.)   32 

Taal: monografie   32  39 

Taal: motief (alg.) zie Cultureel aspect: motief (alg.)   - 

Taal: motief, mythologisch zie Mythologie: motief, mythologisch 
(mythologem) 

  - 

Taal: motief, sprookjes-   46 

Taal: motief, sprookjes-: teen- of vingeroffer om in de andere wereld te 
komen 

  46 
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Taal: mythografie   39 

Taal: naam (noemen, heten) (alg.)   2  3  8  9  10  11  12  13  15  19  
21  23  26  28  29  31  32  33  34  37  
39  40  41  43  45  46  47  48  49  50  
51  53  54  55  56  58  59  60  61 

Taal: naam, dier- (naam van een dier)   45  59  61 

Taal: naam, familie-   49 

Taal: naam, familie-: ‘Alagaƀjōz’ (Germ.)   49 

Taal: naam, familie-: matronymie   58 

Taal: naam, feest-   61 

Taal: naam, goden- (theofore persoonsnaam, als zodanig genoemd)   1  13  28  39  40  41  43  44  45  
46  48  49  53  55  56  58  59  61 

Taal: naam, groeps-   49  61 

Taal: naam, hemellichaam-   49  59 

Taal: naam, lands- (gebieds- of streeknaam)   58 

Taal: naam, lands-; met verwijzing naar dieren   59 

Taal: naam, mythische   50 

Taal: naam, persoons- (eigennaam)   1  26  32  40  41  42  44  45  46  
47  48  49  50  53  54  58  61 

Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton, titel, appellativum bij 
personen) [zie ook Taal: appellativum (benoeming, benaming, 
soortnaam (i.t.t. eigennaam) bij zaken en alg.)] 

  12  15  19  23  26  28  29  31  32  
33  34  37  39  40  41  43  44  45  46  
47  48  49  50  51  53  56  59  60  61 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: cultische naam (aanroepingnaam)   42  43  44  45  49  61 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: etnografische naam (die verwijst naar 
een volk, algemener dan een stam) 

  58 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: geheime naam   13 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: geruststellende benaming   39  41 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: heiligdom, naam betrekking hebbend 
op het  

  58 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: hulp en genezing, naam betrekking 
hebbend op  

  58 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: koosnaam   47 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: naam als soma-drinker (Ind.)   13 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: naam als student   13 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: term: κρυπτον ονομα (Gr.)   40 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: toponymische naam (die verwijst naar 
een plaats) 

  49  58  61 

Taal: naam, persoons-: bijnaam: tribale naam (die verwijst naar een 
stam) 

  58 

Taal: naam, persoons-: koningsnaam   61 

Taal: naam, persoons-: naamvorming   13 

Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Gupta’ (Ind.)   13 

Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Śarman’ (Ind.)   13 

Taal: naam, persoons-: naamvorming: ‘Varman’ (Ind.)   13 

Taal: naam, persoons-: naamvorming: samenvoeging van twee of meer 
namen 

  61 

Taal: naam, persoons-: Nakṣatra-naam (Ind.)   13 

Taal: naam, persoons-: patronymicum   43 

Taal: naam, persoons-; met verwijzing naar bomen   59 

Taal: naam, persoons-; met verwijzing naar dieren   59 
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Taal: naam, plaats- (toponiem, topologie, topografie)   39  40  41  42  43  44  45  46  47  
48  49  53  58  61 

Taal: naam, plaats-: bergnaam   61 

Taal: naam, plaats-: bijnaam   60 

Taal: naam, plaats-: eilandnaam   49 

Taal: naam, plaats-: eilandnaam: term: –arn of –garn (Germ.)   49 

Taal: naam, plaats-: grafnaam   26 

Taal: naam, plaats-: natuurnaam (alg.)   45  46  47  49 

Taal: naam, plaats-: natuurnaam; met verwijzing naar dieren   61 

Taal: naam, plaats-: theofore – of cultische -   39  40  41  42  43  44  45  46  47  
48  49  58  61 

Taal: naam, plaats-: theofore- of cultische-plaatsnaampaar (die dicht 
bijeen liggen) 

  47  49 

Taal: naam, plaats-; met verwijzing naar dieren   59 

Taal: naam, planten-   48  49  53 

Taal: naam, reuzen- (als zodanig genoemd)   43  50 

Taal: naam, rivier-   46  48  49  50 

Taal: naam, rivier-; met verwijzing naar dieren   59 

Taal: naam, runen- zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken   - 

Taal: naam, soort- zie Taal: appellativum (benoeming, benaming, 
soortnaam (i.t.t. eigennaam) 

  - 

Taal: naam, steen-   61 

Taal: naam, steen-: ‘Beth Elohim’ = ‘Beth El’ (‘het huis van God’) (Isr.)   61 

Taal: naam, steen-: ‘Nuṣb’ te Duma (Arab.)   61 

Taal: naam, theriofore (diernaam voor een persoon)   43  45  49  58 

Taal: naam, volks-   43  45  49  58 

Taal: naam, volks-: theofore – of cultische -   58 

Taal: naam, volks-; met verwijzing naar bomen   59 

Taal: naam, volks-; met verwijzing naar dieren   43  59 

Taal: naam, volks-; met verwijzing naar een godheid   45 

Taal: naam, volks-; met verwijzing naar voorouderdieren (totems)   43 

Taal: naam, volks-; met verwijzing naar wapens   41  44 

Taal: naam, voorwerps-   1  47  49  58 

Taal: naam, water-   50  58 

Taal: naam, weekdag-   39  44  45  49 

Taal: naam: faam zie Heerschappij: eer   - 

Taal: naam: term: ākhyā, kāma- (Kāmākhyā) (‘zij genaamd liefde’) (ifc) 
(godin) (Ind.) 

  34 

Taal: naam: term: nāma, sahasra- zie litanie: sahasranāma, Śiva- 
(‘lofzang van de duizend namen van Śiva’) (lit.) (Ind.) 

  - 

Taal: naam: term: nāman (Ind.)   10 

Taal: naam: vernoeming (eponiem)   50  61 

Taal: naamgeving zie Bezit en roof: gave: naam   - 

Taal: naamloosheid   37  39 

Taal: naamskeuze zie Werkzaamheid: kiezen: naam   - 

Taal: naamsverbod zie Ethiek: verbod op het noemen van de naam   - 

Taal: namen van God, noemen van de zie Taal: litanie (gebed of lied)   - 

Taal: namen van goden in genezingsmagie, noemen van de   13 

Taal: obscene ~ (schunnige, seksueel getinte ~)   13  47  54 
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Taal: obscene ~: term: αισχρολογια (Gr.)   54 

Taal: onderwijs zie Wetenschap: onderwijs   - 

Taal: overlevering (lit. traditie, oude verhalen en geschiedenis)   10  12  29  39  40  42  43  44  45  
46  47  48  49  50  51  53  54  55  58  
59  60  61 

Taal: overlevering, mondelinge   59 

Taal: overlevering: term: qabbālāh (‘wat ontvangen is’) (Isr.)   31 

Taal: overlevering: term: senchas, dind- (‘overlevering betreffende de 
plaatsen’) (lit.) (Kelt.) 

  58 

Taal: poëzie (dichtkunst, gedicht, gedichten maken) [zie ook lied]   1  13  39  40  42  43  45  48  50  
58  59  60 

Taal: poëzie, didactische   42 

Taal: poëzie, didactische: term: þula (Germ.)   42  47  48 

Taal: poëzie, helden- zie Taal: epiek: epos (heldendicht)   - 

Taal: poëzie, hof-   41 

Taal: poëzie, liefdes-   2 

Taal: poëzie, religieuze (godengedichten, cultische lyriek)   9  13  32  39  43  46  53 

Taal: poëzie, skalden- (Germ.) zie Literatuur: Skaldenpoëzie 
(verzamelterm) (Germ.) 

  - 

Taal: poëzie, spreuken-   40 

Taal: poëzie: ballade   43 

Taal: poëzie: filed-kunst (Kelt.)   59 

Taal: poëzie: hekeldicht   59  60 

Taal: poëzie: idylle: term: pāṭṭu, pattu- (‘tien idyllen’) (lit.) (Ind.-T.)   34 

Taal: poëzie: term: ‘farmr Oðins’ (‘vracht van Odin’) (kenning) (Germ.)   45 

Taal: poëzie: term: ‘Viðurs þýfi’ (‘Viðurs gestolen goed’) (kenning) 
(Germ.) 

  45 

Taal: poëzie: term: ‘Yggjar feng’ (‘buit van Yggr (= Odin)’) (kenning) 
(Germ.) 

  43 

Taal: poëzie: term: ‘Yggs full’ (‘Yggs dronk’) (kenning) (Germ.)   45 

Taal: poëzie: term: bragr (Germ.)   43 

Taal: poëzie: term: elada (god) (Kelt.)   58 

Taal: poëzie: term: etan (eadon) (godin) (Kelt.)   60 

Taal: poëzie: term: gwawd (Kelt.)   58  59 

Taal: polemiek   29  32  34  56 

Taal: profane ~   40 

Taal: profetie zie Magie en mantiek: mantiek   - 

Taal: proza   9  10  13  47 

Taal: proza: term: gadya, Vaikuṇṭha (‘Hymne aan Vaikuṇṭha’) (lit.) 

(Ind.) 

  32 

Taal: raad (raadgeving, -pleging, advies, aanraden)   2  8  15  22  28  29  32  37  39  40  
41  44  45  48  49  54  56  58  59  60 

Taal: raad: de weg wijzen   49 

Taal: raad: term: garaginon (vb.) (Germ.)   44 

Taal: raadsel, woord-   10  13  19 

Taal: raadsel, woord-: term: brahmodya (Ind.)   10  13 

Taal: rechtspraak zie Wet en orde: rechtspraak   - 

Taal: religieuze ~   33 

Taal: rijm: alliteratie (stafrijm)   40  43  44  45  47  48  49  58  61 

Taal: rijm: assonantie (klinkerrijm)   43  58 
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Taal: rijm: assonantie: term: hending (Germ.)   43 

Taal: rijm: assonantie: term: uaithne (Kelt.)   58 

Taal: rijm: term: ríma: rímur (naam voor bep. epische poëzie) (Germ.)   49 

Taal: scène (in de literatuur)   2  15  33  43  46 

Taal: schelden (scheldgesprek)   2  37  39  45  46  48  49  60 

Taal: schreeuw (kreet) [zie ook Geluid: brullen]   2  10  15  32  37  43  45  59  60 

Taal: schreeuw van de kroningssteen Lía Fáil (Kelt.)   59  60 

Taal: schreeuw, krijgs- zie uitroep: krijgsroep   - 

Taal: schreeuw: oerschreeuw (kosmische -, - van de aardgodin)   2  59 

Taal: schreeuw: term: fál (gen. fáil) (vlgs ts. Antaios, 1960) (Kelt.)   59 

Taal: schreeuw: term: u̯ā̆gh* (vb.) (IE)   59 

Taal: smeken zie Taal: gebed: smeekbede   - 

Taal: spraak (spreken, zeggen, ten gehore brengen)   2  10  12  13  14  15  19  28  29  
31  32  33  37  40  45  46  47  48  49  
50  53  54  55  56  58  59  60  61 

Taal: spraak, recht- (rechtspreken) zie Wet en orde: rechtspraak   - 

Taal: spraak, waarachtige zie Eed   - 

Taal: spraak: scheppen zie Schepping: methode: gedachte en woord, 
(geestelijke) ~ door 

  - 

Taal: spraak: spreken, verricht door de aarde   60 

Taal: spraak: spreken, verricht door een zwaard   60 

Taal: spraak: stamelen (mompelen)   13 

Taal: spraak: term: gwedyd (Kelt.)   58 

Taal: spraak: term: mál (Germ.)   48  50 

Taal: spraak: term: vāc (godin) (Ind.)   10  12 

Taal: spraak: term: vac (vb.) (Ind.)   - 

Taal: spraak: term: vac: ukta, su- (sūkta) (‘goed uitgesproken’) (loflied) 
(Ind.) 

  10  12  32 

Taal: spraak: term: vac: vāka, sūkta- (‘uitspreken van een loflied’) 
(mantra) (Ind.) 

  13 

Taal: spraak: term: vad (vb.) (Ind.)   40 

Taal: spraak: term: vāda (subst. part.) (fil.) (Ind.)   32  56 

Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -, incantatie)   9  10  12  13  19  28  29  31  33  
37  39  40  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  54  56  58  59  60  61 

Taal: spreuk, abracadabra-   49 

Taal: spreuk, ban-   45 

Taal: spreuk, doods-   60 

Taal: spreuk, eed- zie Eed   - 

Taal: spreuk, geheime   48 

Taal: spreuk, orakel- zie Magie en mantiek: mantiek   - 

Taal: spreuk, rechts-   39  40 

Taal: spreuk, rechts-: term: duradómr (deuroordeel) zie Ethiek: gebod: 
wegzending van de dodengeesten: deuroordeel: duradómr (Germ.) 

  - 

Taal: spreuk, verschijnings- (oproepen, naar zich toepen als magische 
handeling) 

  60 

Taal: spreuk, vervloekings- zie Eed: vervloeking   - 

Taal: spreuk, vruchtbaarheids- (zegen-)   13  47  49  50  61 

Taal: spreuk: doel van de - zie Magie en mantiek: magie: doel    - 

Taal: spreuk: frase: ‘acræ acræ ærnem’ (Germ.)   49 
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Taal: spreuk: frase: ‘Aukinn ertu, Völsi, ok upp tekinn …’ enz. (Germ.)   47 

Taal: spreuk: frase: ‘bhūr, bhuvaḥ, svaḥ’ (Ind.) [zie ook mantra, 
‘Gāyatrī-’ of ‘Sāvitrī-’ (Ind.)] 

  13 

Taal: spreuk: frase: ‘canta Boui, canta Boui, quid (taces)?’ (Germ.)   48 

Taal: spreuk: frase: ‘Erce, Erce, Erce eorþan mōdor (…) hāl wes þu, 
folde, fira mōdor’ (Germ.) 

  49 

Taal: spreuk: frase: ‘etad vai tat’ (‘dat is dit’) (filos.) (Ind.)   10 

Taal: spreuk: frase: ‘In hoc signo vinces’ (Chr.)   51 

Taal: spreuk: frase: ‘Kauzibi ilwai daae lilurenna abatenna tiyarenna 
manuzuna’ (hurr.) (H/H) 

  61 

Taal: spreuk: frase: ‘neti neti’ (Ind.)   10 

Taal: spreuk: frase: ‘OṂ maṇi padme hūṃ’ (Ind.-B.)   15 

Taal: spreuk: frase: ‘OṂ stuta’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: frase: ‘OṂ’ (Ind.)   10  34 

Taal: spreuk: frase: ‘śaṃ yoḥ’ of ‘śaṃ ca yos’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: frase: ‘satyasya satyam’ (Brahman) (Ind.)   10 

Taal: spreuk: frase: ‘Śivāya namaḥ’ (Ind.)   33 

Taal: spreuk: frase: ‘Sprettr mér af fótum fjötur en af höndum hapt’ 
(Germ.) 

  40 

Taal: spreuk: frase: ‘tadvanam’ (Ind.)   10 

Taal: spreuk: frase: ‘tat tvam asi’ (Ind.)   10 

Taal: spreuk: frase: ‘til árbótar’ (Germ.)   43  46 

Taal: spreuk: frase: ‘til árs ok friðar’ (Germ.)   39  42  43  47 

Taal: spreuk: frase: ‘til friðar ok vetrarfars góðs’ (Germ.)   43 

Taal: spreuk: frase: ‘til gróðrar’ (Germ.)   43 

Taal: spreuk: frase: ‘til sigrs ok ríkis konungi sínum’ (Germ.)]   42 

Taal: spreuk: frase: ‘til sigrs’ (Germ.)   43 

Taal: spreuk: frase: ‘Ut, lytel spere, gif her inne sie’(Germ.)   40 

Taal: spreuk: frase: ‘Vac, vac, vac!’ (Ind.)   40 

Taal: spreuk: frase: ‘vígi okkr saman Várar hendi’ (Germ.)   49 

Taal: spreuk: frase: ‘ye yajāmahe’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: frase: ‘ανειλε ό θεος’ (Gr.)   43 

Taal: spreuk: strijdleus   51 

Taal: spreuk: term: brahman (Ind.)   10  12  14  15 

Taal: spreuk: term: formæli (offerspreuk) (Germ.)   40  42 

Taal: spreuk: term: formæli: mæla fyrir (‘een spreuk uitspreken’) (vb.) 
(Germ.) 

  40 

Taal: spreuk: term: galdorword (Germ.)   40 

Taal: spreuk: term: galdr (Germ.)   40  43  45 

Taal: spreuk: term: galdr, Heimdallar- (‘Heimdallrs toverlied’) 
(cultuslied) (Germ.) 

  40  48 

Taal: spreuk: term: galdr, val- (‘dodenbezwering’) (necromantische 
formule) (Germ.) 

  40 

Taal: spreuk: term: mantra (Ind.)   32  33  34 

Taal: spreuk: term: mantra, ‘Gāyatrī-’ of ‘Sāvitrī-’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra, bīja- (‘kern-mantra’) (Ind.)   34 

Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ- (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ-: ‘Caturhotṛ’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra, hotṛ-: ‘Pañcahotṛ’ (Ind.)   13 
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Taal: spreuk: term: mantra, mātṛka- (‘moeder-mantra’) (Ind.)   34 

Taal: spreuk: term: mantra, Viṣṇu- (Ind.)   32 

Taal: spreuk: term: mantra: ‘Śaṃyuvāka’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: ‘Ujjiti’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: ‘Ukthavīrya’ (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: āvid (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: nigada (Ind.)   10  13 

Taal: spreuk: term: mantra: nivid of mada (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: puroruc (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: stomabhāga (Ind.)   10  13 

Taal: spreuk: term: mantra: sūktavāka (Ind.)   13 

Taal: spreuk: term: mantra: yajus (lit.) (Ind.)   9  10  12  13  15  32  33  34 

Taal: spreuk: term: rún (oorspr.) (Germ.)   40 

Taal: spreuk: term: spell (Germ.)   40 

Taal: spreuk: term: spjöll (Germ.)   40 

Taal: spreuk: term: vāka (Ind.)   13 

Taal: stem zie Geluid: stem   - 

Taal: stijl (vorm)   13  46  47  48  56 

Taal: stijl, Kāvya- (Ind.-B.)   14 

Taal: stijl, Sāṃdhya- (Ind.)   34 

Taal: stijlfiguur: aforisme   34 

Taal: stijlfiguur: aforisme: term: sūtra (Ind.)   34 

Taal: stijlfiguur: enumeratie (opsomming)   31 

Taal: stijlfiguur: enumeratie: term: ljóðatal (Germ.)   40 

Taal: stijlfiguur: eufemisme   58 

Taal: stijlfiguur: parallellisme (herhaling van het begin van een zin)   31  40 

Taal: stijlfiguur: pluralis als middel tot generalisatie van het concept 
(bijv. Ba‘alim, Ba‘al in ’t algemeen) (Isr.) 

  31 

Taal: stijlfiguur: repetitio (herhaling van woorden door de tekst heen)   40  47 

Taal: stomheid (niet kunnen spreken)   58 

Taal: syncope (wegvallen van een klank midden in een woord)   39 
Taal: taalkunde zie Wetenschap: taalkunde   - 

Taal: tekst (de tot stand gekomen compositie) 
 

  10  13  15  28  31  32  33  34  41  
47  48  53  54  58  59  61 

Taal: tekst over magie   13 

Taal: tekst over symboliek   33 

Taal: tekst over uitleg van dromen (droomboek)   39  43 

Taal: tekst, ambtelijke   39 

Taal: tekst, apologetische   32  34 

Taal: tekst, bron-   32 

Taal: tekst, cultische (gebruikt tijdens de cultus)   61 

Taal: tekst, cultus- (organisatie van feesten)   61 

Taal: tekst, encyclopedische   58  59 

Taal: tekst, encyclopedische: term: anukramaṇī (Ind.)   32 

Taal: tekst, encyclopedische: term: anukramaṇī, bṛhaddevatā- (‘Grote 

(index over de) goden’) (lit.) (Ind.) 

  10  32  37 

Taal: tekst, encyclopedische: term: nibandha (Ind.)   32 
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Taal: tekst, samenvattende: parafrase   61 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha (lit.) (Ind.)   32  33  34 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, padārthadharma- 

(‘samenvatting van de eigenschappen van de fundamentele 
categorieën’) (lit.) (Ind.) 

  34 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, sarvadarśana- 

(‘compendium van al de darśana’s’) (lit.) (Ind.) 

  34 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, Siddhāntaleśa- (‘korte 

samenvatting van de doctrines’) (lit.) (Ind.) 

  34 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃgraha, Vedārtha- (‘samenvatting 

van de betekenis van de Veda’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst, samenvattende: term: saṃkṣepa (lit.) (Ind.)   34 

Taal: tekst, samenvattende: term: sāra, kriyāyoga- (‘kern van de 
praktische uitoefening van yoga’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst, samenvattende: term: sāra, Rahasyatraya- (‘compendium 
van de drievoudige geheime doctrine’) (lit.) (Ind.) 

  32 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Taal: tekst, samenvattende: term: sūtra (div. lit.) (Ind.)   9  32  34 

Taal: tekst, sectarische   32  34  53 

Taal: tekst, toegevoegde (aanhangsel, appendix)   13 

Taal: tekst, toegevoegde: term: pariśiṣṭa (Ind.)   13  56 

Taal: tekst, toegevoegde: term: upaskāra (lit.) (Ind.)   34 

Taal: tekst, traditionele: term: smṛti (Ind.)   10  32  34 

Taal: tekst, traditionele: term: smṛti, Manu (‘traditie volgens Manu’) 

(lit.) (Ind.) 

  32  34 

Taal: tekst, traditionele: term: smṛti, Viṣṇu (‘traditie volgens Viṣṇu’) 

(lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst, traditionele: term: smṛti, Yājñavalkya (‘traditie volgens 

Yājñavalkya’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst, verdrags- (tractaat)   46 

Taal: tekst, verslaggevende   32  34  39 

Taal: tekst, verslaggevende: term: digvijaya (Ind.)   32 

Taal: tekst, verslaggevende: term: digvijaya, Śaṃkara (lit.) (Ind.)   32 

Taal: tekst, verstrooiende (amusements-literatuur)   46 

Taal: tekst, visionaire (Chr.)   50 

Taal: tekst, wetenschappelijke: term: vedāṅga (Ind.)   32 

Taal: tekst, wets- zie Wet en orde: wet   - 

Taal: tekst, woud-   10 

Taal: tekst, woud-: term: āraṇyaka (Ind.)   10 

Taal: tekst: afschrift (kopie)   61 

Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex, geschrift, 
schrijftafel, boekrol) 

  1  26  28  31  32  37  39  50  51  
53  58  59  61 

Taal: tekst: boek, bijbel-   61 

Taal: tekst: boek, mythisch: ‘Boek van het Lot’ (van Yama) (Ind.)   15 

Taal: tekst: boek, mythisch: ‘Geheim van de twee partners’ (Eg.)   1  3  14  15 

Taal: tekst: boek, mytisch: ‘Dub nam-tar-ra-bi’ = ‘Tafel van het Lot’ 
(Mes.) 

  2  3  14 

Taal: tekst: boek: spec. hs. zie Literatuur: codex   - 

Taal: tekst: boek: term: dub nam-tar-ra-bi (‘Tafel van het Lot’) (lit.) 
(Mes.) 

  2 

Taal: tekst: boek: term: leabhar Baile an Mhóta (‘boek van Ballymote’) 
(codex) (Kelt.) 

  58 

Taal: tekst: boek: term: lebar na Núachongbála (‘boek van 
Núachongbála’) (= lebor Laignech) (codex) (Kelt.) 

  58 

Taal: tekst: boek: term: Lebor Gabála Érenn (‘Boek van de kolonisatie 
van Ierland’) (mythische geschiedenis) (Kelt.) 

  58 

Taal: tekst: boek: term: lebor Laignech (‘boek van Leinster’) (codex) 
(Kelt.) 

  58 

Taal: tekst: boek: term: Lebor na Cert (‘boek der rechten’) (vnl. 
betaallijsten) (Kelt.) 

  59 

Taal: tekst: boek: term: Lebor na hUidre (‘boek van de bruine koe’) 
(codex) (Kelt.) 

  59 

Taal: tekst: boek: term: sēper, Qiryath (‘Boekstad’) (Isr.)   31 

Taal: tekst: boek: term: skrá, Hirð- (‘rol van het koningsgevolg’) (naam 
v.e. wet) (Germ.) 

  49 

Taal: tekst: boek: twee stenen tafelen der wet of van het verbond (Isr.)   21  31  55 
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Taal: tekst: brief   31  41  42  51  59  61 

Taal: tekst: commentaar (kritiek, uitleg, opmerking) [zie ook Filosofisch 
aspect: commentaar] 

  1  9  15  31  32  33  34  37  56  58  
59 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar (annotatie, aanvullende 
aantekening, kritische opmerking) 

  34 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: ṭīkā (Ind.)   34 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: ṭīkā, Ṭup- (‘klein 

commentaar’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: ṭippaṇī (Ind.)   34 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: vārttika (lit.) (Ind.)   32 

Taal: tekst: commentaar: subcommentaar: term: vṛtti (Ind.)   34 

Taal: tekst: commentaar: term: anuvyākhyāna zie Taal: epiek: verhaal: 
term: ākhyāna, anuvy- (‘verklarend commentaar’) (lit.) (Ind.); 
Literatuur: Anuvyākhyāna (door Madhva) (Ind.) 

  - 

Taal: tekst: commentaar: term: bhāṣya (lit.) (Ind.)   32  33  34 

Taal: tekst: handleiding (gids, handboek)   9  32  39 

Taal: tekst: handleiding: term: paddhati, Somaśambhu- (‘Somaśambhu’s 
handleiding’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst: handleiding: term: sūtra zie tekst, samenvattende: term: 
sūtra (lit.) (Ind.) 

  - 

Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) (alg.)   1  17  22  31  33  34  39  40  41  
42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
53  58  59  61 

Taal: tekst: inscriptie, graf-   40 

Taal: tekst: inscriptie, ogam- (Kelt.)   58 

Taal: tekst: inscriptie, ostrakon- (Gr.)   40 

Taal: tekst: inscriptie, specifieke zie Index van termen   - 

Taal: tekst: inscriptie, tover-: term: rún (Germ.)   40 

Taal: tekst: inscriptie, wij- (Germ.)   39  44  45  48  49 

Taal: tekst: inscriptie, wij- (Kelt.)   58  59 

Taal: tekst: lijst zie lijst (opsomming)   - 

Taal: tekst: martyrologie   59 

Taal: tekst: term: saṃdarbha, bhakti- (‘verhandeling over devotie’) 

(lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: tekst: term: saṃdarbha, ṣaṭ- (‘zes verhandelingen’) (lit.) (Ind.)   32 

Taal: tekst: topos (overgenomen (schriftelijk) denkbeeld)   59 

Taal: tekst: woordenboek (lexicon, glossarium )   49 

Taal: tekst: woordenboek: term: naighaṇṭuka (lit.) (Ind.)   12 

Taal: teksten, verzameling (compilatie)   9  10  13  32  33  34  53  59 

Taal: teksten, verzameling: historia (Gr.)   53 

Taal: teksten, verzameling: term: nikāya (lit.) (Ind.-B.)   10  56 

Taal: teksten, verzameling: term: saṃhitā (div.) (lit.) (Ind.)   13  32 

Taal: tekstgedeelte   34 

Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement)   8  26  37  45  48  49  50  59  60 

Taal: tekstgedeelte: term: adhyāya (‘hoofdstuk’) (Ind.)   34 

Taal: tekstgedeelte: term: kāṇḍa (Ind.)   34  37 

Taal: tekstgedeelte: term: kāṇḍa, jñāna- (Ind.)   34 

Taal: tekstgedeelte: term: kāṇḍa, karma- (Ind.)   34 
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Taal: tekstgedeelte: term: khaṇḍa (Ind.)   37 

Taal: tekstgedeelte: term: pada, pāda (Ind.)   34 

Taal: tekstgedeelte: term: pādikā, pañca- (‘vijf hoofdstukken’) (lit.) 
(Ind.) 

  34 

Taal: tekstgedeelte: term: parvan (Ind.)   37 

Taal: tekstgedeelte: term: saṃhitā (Ind.)   37 

Taal: tekstgedeelte: term: skandha (Ind.)   32 

Taal: tekstgedeelte: term: vallī (Ind.)   10 

Taal: term: iaith, lled- (‘gebroken taal’) (god) (Kelt.)   58 

Taal: thema (alg.) [zie ook Mythologie: thema, mythologisch]   2  32  33  37  45  55  61 

Taal: toespraak   37 

Taal: toespraak: scheldrede   43 

Taal: toneelstuk zie Drama: toneelstuk   - 

Taal: twistgesprek zie Strijd en vrede: strijd: conflict   - 

Taal: uitroep (oproep, toeroeping)   13  46  60 

Taal: uitroep: ‘astu śrauṣaṭ’ (Ind.)   13 

Taal: uitroep: ‘eṣā’ (Ind.)   13 

Taal: uitroep: ‘euoi’ (Kelt.)   59 

Taal: uitroep: ‘Śabalī’ (Ind.)   13 

Taal: uitroep: ‘svadhā’ (Ind.)   13 

Taal: uitroep: ‘svāhā’ (offertgave) (Ind.)   13  37 

Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’ = ‘vauṣaṭ’ (Ind.)   13  37 

Taal: uitroep: ‘vaṣaṭ’: ‘anuvaṣaṭkāra’ (Ind.)   13 

Taal: uitroep: ‘τουλ τουλ’ (Germ.-Gr.)   43 

Taal: uitroep: bijeenroepen (samenroepen)   60 

Taal: uitroep: heilroep   43 

Taal: uitroep: krijgsroep   2  43  46 

Taal: uitroep: krijgsroep: ‘fram fram bóandmenn’ (Germ.)   43 

Taal: uitroep: krijgsroep: ‘fram fram Kristimenn, krossmenn, 
konungsmenn’ (Germ.-Chr.) 

  43 

Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Tar abitha’ (Estl.)   46 

Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Teer yebus, ye Theer ye Odin’ (Germ.)   46 

Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Tur aie’ (Germ.)   46 

Taal: uitroep: krijgsroep: naam van het eigen volk   43 

Taal: uitroep: krijgsroep: term: barditus (L/R)   43  46 

Taal: uitroep: krijgsroep: term: gala (‘schreeuwen’) (Germ.)   43 

Taal: uitroep: krijgsroep: term: grenja (‘brullen’) (Germ.)   43 

Taal: uitroep: krijgsroep: term: uccairghoṣa (Ind.)   45 

Taal: uitroep: lofroep: śravas, uccaiḥ- (‘hooggeroemde’) (paard) (Ind.)   37 

Taal: uitroep: luid roepen   12  61 

Taal: uitroep: luid roepen: term: purūravas (adj.) (myth. fig.) (Ind.)   12 

Taal: uitroep: roepen (noemen)   13 

Taal: uitroep: roepen, naar zich toe-   60 

Taal: uitroep: roepen: term: hve (Ind.)   13 

Taal: uitroep: term: pāñcajanya (‘(de oproeping van) de hele mensheid’, 

SDH) (Viṣṇu’s schelphoorn) (Ind.) 

  15 

Taal: uitroep: term: upavaktṛ (nom. ag.) (priester) (Ind.)   13 

Taal: uitroep: verzoek om stilte zie Geluid: stilte   - 
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Taal: uitroep: vyāhṛti-roep (Ind.)   13 

Taal: uitspraak (verklaring, stelling, verkondiging, uiteenzetting, 
toelichting, getuigenis) 

  10  12  29  32  34  37  40  43  44  
50  51  58  59  60  61 

Taal: uitspraak: geloofsbelijdenis (confessie)   51 

Taal: uitspraak: influisteren (heimelijk mededelen)   39 

Taal: uitspraak: influisteren: term: nyrna, norna (Germ.)   39 

Taal: uitspraak: laster (belediging, krenking, grove taal)   40  43  48  61 

Taal: uitspraak: laster: ‘offerbekeruitlikkers’ (Germ.)   42 

Taal: uitspraak: laster: blasfemie (godslastering)   28  51 

Taal: uitspraak: laster: term: fúllréttisorð (Germ.)   40 

Taal: uitspraak: laster: term: nemthenga (‘giftige tong’) (Kelt.)   48 

Taal: uitspraak: laster: term: úkvæðisorð (Germ.)   40 

Taal: uitspraak: noodlotsverkondiging   50 

Taal: uitspraak: oorlogsverklaring   27  44 

Taal: uitspraak: openbaar maken (onthullen)   60 

Taal: uitspraak: opzeggen   39 

Taal: uitspraak: opzeggen: term: nyrnen (Germ.)   39 

Taal: uitspraak: opzeggen: term: vyāhṛti (Ind.)   13 

Taal: uitspraak: prediking (heilsboodschap, verkondiging van het woord 
of de wil van de godheid, evangelie) 

  14  16  28  29  32  33  34  37  51  
59 

Taal: uitspraak: prediking: ‘dharma voor vrouwen’ (Ind.)   34 

Taal: uitspraak: prediking: Wet (Dharma), - van de: term: ‘de eerste 
draaiing van het Rad van de Wet’ (Ind.-B.) 

  14  17 

Taal: uitspraak: term: dīpikā, Śāstra- (‘verklaring van het onderricht’) 
(lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: uitspraak: term: dīpikā, Yatīndramata- (‘verklaring van de 
doctrine van de koning der asceten’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Taal: uitspraak: term: nivid (type mantra) (Ind.)   13 

Taal: uitspraak: term: paribhāṣā, Vedānta- (‘uiteenzetting van 

Vedānta’) (lit.) (Ind.) 

  34 

Taal: uitspraak: term: pratijñā (Ind.)   34 

Taal: uitspraak: term: vaimoḷī, tiru- (‘heilige uitspraken’) (lit.) (Ind.-T.)   32 

Taal: uitspraak: theologische stelling   51 

Taal: uitspraak: theologische stelling: frase: ‘De koning drinkt de 
godheid’ (H/H) 

  61 

Taal: uitspraak: theologische stelling: frase: ‘όμοιος κατα τας γραφας’ 
(Chr.-Gr.) 

  51 

Taal: uitspraak: vervloeking zie Eed: vervloeking (vloek)   - 

Taal: uitspraak: vredesverklaring   60 

Taal: uitspraak: wijsheidsverkondiging   50 

Taal: Vedische code (Ind.)   32 

Taal: vers(regel)   9  10  13  15  32  37  40  43  47  
50  56  59 

Taal: vers: term: dhāyya (‘aanvullend vers’) (Ind.)   13 

Taal: versie (variant)   1  10  13  15  31  32  33  34  37  
45  48  56  58  61 

Taal: versvorm   40  43  53 

Taal: versvorm: anurūpa (Ind.)   13 

Taal: versvorm: pragātha (Ind.)   13 
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Taal: versvorm: sāmapragātha (Ind.)   13 

Taal: versvorm: skaldische versvorm   43 

Taal: versvorm: stotra (groep van drie gezongen verzen) (Ind.)   13  34 

Taal: versvorm: stotra, Mahāvrata (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra, Pṛṣṭha (Ind.), Pṛṣṭhya (adj.)   13 

Taal: versvorm: stotra, Śivasahasranāma- (‘lofzang van de duizend 
namen van Śiva’) (lit.) (Ind.) 

  33 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma- (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Ekaviṃśa’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Pañcadaśa’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’ (Ind.)   10  13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm: 

‘Kulāyinī’ (Ind.) 

  13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm: 

‘Parivartinī’ (Ind.) 

  13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: ‘Trivṛt’: vorm: 

‘Udyati’ (Ind.) 

  13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma, Agniṣṭoma-: saptadaśa (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Aṣṭacatvāriṃśa’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Caturviṃśa’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Catuścatvāriṃśa’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Pañcaviṃśa’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: ‘Triṇava’ (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: groep: stoma: trayastriṃśa (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: pavamāna, Bahiṣ- (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: pavamāna, Mādhyaṃdina (Ind.)   13 

Taal: versvorm: stotra: pavamāna, tṛtīya- of ārbhava- (Ind.)   - 

Taal: versvorm: stotriya (Ind.)   13 

Taal: versvorm: strofe   13  43  47 

Taal: versvorm: strofe: term: śloka (4 pādās van elk 8 lettergrepen)   - 

Taal: versvorm: strofe: term: ślokī, catuś- (‘vier strofen’) (lit.) (Ind.)   32 

Taal: versvorm: term: galdralag (Germ.)   40 

Taal: versvorm: term: ljóðaháttr (Germ.)   40 

Taal: versvorm: toppenvers (Germ.)   43 

Taal: versvorm: triplet   13 

Taal: vertaling   10  28  32  34  45  46  47  49  50  
51  53  61 

Taal: vertaling: glosse   42  43  44  49  50  58 

Taal: vervloeking (vloek) zie Ethiek: vervloeking (vloek)   - 

Taal: verzoek (vragen om)   11  12  13  27  31  33  34  37  40  
46  47  48  56  58  59  60  61 

Taal: verzoek: manen (oproepen, dringend verzoeken)   59  61 

Taal: verzoek: smeekbede zie Taal: gebed: smeekbede   - 

Taal: verzoek: term: igh-* (Germ.)   47 

Taal: verzoek: wens zie Karakter en gedrag: begeerte: wens   - 

Taal: vogels, ~ der   59 
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Taal: volkstaal   51 

Taal: voorlezing (recitatie, voordracht)   10  13  26  32  33  34  39  40  42  
43  53  56  59  60  61 

Taal: voorlezing: ‘Brahmayajña’ (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: anuvakya (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: cultusrede   40  42  43  55  61 

Taal: voorlezing: cultusrede: term: þylja (oorspr.) (Germ.)   42 

Taal: voorlezing: term: nigada (type mantra) (Ind.)   10  13 

Taal: voorlezing: term: śaṃsa (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śaṃstṛ (nom. ag.) (priester) (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra, Āgnimāruta (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra, Ājya (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra, Marutvatīya (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra, Niṣkevalya (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra, Prauga- (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra, Vaiśvadeva (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra: deel: anucara (Ind.)   13 

Taal: voorlezing: term: śāstra: deel: pratipad (Ind.)   13 

Taal: vraag (om informatie)   10  14  37  40  42  59  60  61 

Taal: vraag: term: pañha, Milinda- (pāli) (lit.) (Ind.-B.)   14 

Taal: vraag: term: praśna (lit.) (Ind.)   10  56 

Taal: welsprekendheid (als scheppende werkzaamheid) [zie ook Karakter 
en gedrag: bekwaamheid in het spreken (spraakvermogen)] 

  12  29  58 

Taal: welsprekendheid: term: vyāxaine = vyāxanō (nom. ag.) (Ir.)   29 

Taal: welsprekendheid: term: λογιος (adj.) (Gr.)   29 

Taal: wijze van spreken, uitspraak   10  32  40  45 

Taal: wijze van spreken: gillend als een vogel zie Geluid: hoge (gillende, 
vogelachtige, schrille) stem  

  - 

Taal: wijze van spreken: term: spellen (Germ.)   40 

Taal: woord   2  9  10  13  19  28  29  32  33  34  
37  40  42  43  48  55  56  59  61 

Taal: woord, heilig (cultisch)   13  28  32  40  43  46  49 

Taal: woord, heilig: taboe-woord   40 

Taal: woord, heilig: term: mąθra, spəṇta = Mąθra-Spəṇta (epith. van 
Airyaman) (Ir.) 

  29 

Taal: woord, heilig: term: vāc (Ind.)   32 

Taal: woord, leen- zie Wetenschap: taalkunde: ontlening (leenwoord)   - 

Taal: woord, levenbrengende (scheppende)   29  48 

Taal: woord, machts- (bevel) zie Taal: bevel   - 

Taal: woord, noa- (toegestane omschrijving) zie Symboliek: beeldspraak: 
metafoor: noa-woord 

  - 

Taal: woord, pronk-   44 

Taal: woord, vredelievende   48 

Taal: woord: term: ‘wḥm’ (herhaling nl. van de gedachte) (Eg.)   55 

Taal: woord: term: amatu (Mes.)   55 

Taal: woord: term: dābār (Isr.)   28  55 

Taal: woord: term: guth (oi.) (Kelt.)   59 

Taal: woord: term: mąθra (Ir.)   29 
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Taal: woord: term: mdw (Eg.)   55 

Taal: woord: term: pada: padīya, Vākya- (‘Over de zin en het woord’) 
(adj.) (lit.) (Ind.) 

  34 

Taal: woord: term: śabda (Ind.)   34 

Taal: woord: term: verbum (L/R)   12  55 

Taal: woord: term: woord (Germ.)   12 

Taal: woord: term: λεγομενα (pl.) (Gr.)   28 

Taal: woord: term: λογος (Gr.)   58 

Taal: woord: term: ρημα (Gr.)   55 

Taal: woord: terminologie (term, begrip, woordenschat, vocabulaire)   10  13  34  41  42  43  44  45  48  
49  50  51  53  55  56  59  61 

Taal: woordspeling (woordenspel)   10  37  46  48 

Taal: zang (zingen, gezang, zangkunst) [zie ook lied]   2  9  12  13  15  22  28  31  32  33  
34  37  39  40  43  46  58  59  60  61 

Taal: zang van de maanstier   1  3 

Taal: zang van de Síde (muziek van de Síde) (Kelt.)   60 

Taal: zang, samen-   33  39  41  43  47  61 

Taal: zang, samen-: beurtzang   61 

Taal: zang, samen-: beurtzang: frase: ‘maa wiulla wiulla wiulla maa izzi 
wiulla wiulla šahabuna wiulla’ (hatt.) (H/H) 

  61 

Taal: zang, samen-: dodenzang   39  43 

Taal: zang, samen-: dodenzang: term: cantus funereus (L/R)   43 

Taal: zang, samen-: dodenzang: term: dādsisas (Germ.)   39 

Taal: zang, samen-: dodenzang: term: sisa- (Germ.)   39 

Taal: zang, samen-: krijgsgezang: term: barditus (L/R)   43 

Taal: zang, samen-: term: kīrtana of saṃkīrtana (Ind.)   32  33 

Taal: zang, samen-: term: nāmakīrtana (nl. van de naam (van God)) zie 
Taal: litanie: term: nāmakīrtana (Ind.) 

  - 

Taal: zang, samen-: toverzang   40 

Taal: zang: melodie (wijs)   10  13  32  58  60 

Taal: zang: melodie, klaag-   58  60 

Taal: zang: melodie, lach-   58  60 

Taal: zang: melodie, slaap-   58  60 

Taal: zang: melodie: term: sāman (Ind.)   9  10  13  32 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Bhadra’ (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Bṛhat’ (Ind.)   10  13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Gāyatra’ (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Jyeṣṭha’ (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Rājana’ (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Rathāntara’ (Ind.)   10  13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: ‘Śākvara’ (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: nidhana (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: prastāva (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: pratihāra (Ind.)   13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: pratihāra: deel:  upadrava 
(Ind.) 

  13 

Taal: zang: melodie: term: sāman: deel: udgītha (Ind.)   10  13 

Taal: zang: term: galan* (Germ.)   40  43 
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Taal: zang: term: galan*: bigalan (‘een toverlied zingen’) (ohd.) 
(Germ.)] 

  40 

Taal: zang: term: hiṃkāra (Ind.)   13 

Taal: zang: term: huṃkāra (Ind.)   13 

Taal: zang: term: leudus (L/R)   40 

Taal: zang: term: ljóð (Germ.)   40 

Taal: zang: term: sāmanya (‘die goed kan zingen’) (adj.) (priester) (Ind.)   13 

Taal: zang: term: udgītha (Ind.)]   10  13 

Taal: zegening (met woorden) [zie voor zegening met handgebaar 
Symboliek: handgebaar] 

  1  13  26  28  31  33  43  49 

Taal: zwijgzaamheid zie Geluid: stilte (zwijgzaamheid, (ver)zwijgen, 
ritueel zwijgen) 

  - 

Termen: Griekse, Latijnse, Eg. termen enz. zie Index van termen   - 

TIJD     - 

Tijd [zie ook Kringloop; Begin]   1  2  3  10  11  12  13  14  15  16  
26  28  31  32  33  34  39  41  44  49  
53  54  56  60  61 

Tijd: ‘wolfstijd’ (Ir.)   50 

Tijd: begin van de ~ zie Begin: tijd, ~ van de   - 

Tijd: bronsttijd   39 

Tijd: centrum van de ~ of kringloop   1 

Tijd: centrum van de ~ of kringloop: eeuwigheid   1 

Tijd: cirkel van de ~ zie Kringloop: tijd   - 

Tijd: dag (dagindeling)   1  2  3  8  10  11  12  13  14  15  
16  19  21  22  23  26  28  31  32  33  
37  39  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  56  58  59  60  61 

Tijd: dag der zielen   11 

Tijd: dag van de straf (het laatste oordeel) zie Wet en orde: orde: 

wereldondergang: Dag des Oordeels (Chr.) 

  - 

Tijd: dag, bruilofts- (huwelijks-)   46  49 

Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)   1  2  8  13  14  15  21  22  23  26  
31  32  34  37  39  42  43  46  50  56  
58  60 

Tijd: dag, feest-   21  39  46  59  61 

Tijd: dag, geboorte-   13  21  22  32  43 

Tijd: dag, geboorte-: ‘Kṛṣṇajanmāṣṭamī’ (Ind.)   32 

Tijd: dag, geluks- (gunstige)   61 

Tijd: dag, hoogtij-   59 

Tijd: dag, kortste (winterzonnewendedag)   11  28 

Tijd: dag, kortste: ‘Mahāvrata’ (Ind.)   13 

Tijd: dag, langste (zomerzonnewendedag)   28 

Tijd: dag, maan- (maan-dag, dag m.b.t. de stand van de maan)   12  37 

Tijd: dag, maan-: dag van nieuwe maan   11  12  37 

Tijd: dag, maan-: dag van nieuwe maan: term: parvan (Ind.)   37 

Tijd: dag, maan-: dag van volle maan   11  12  13  37 

Tijd: dag, maan-: dag van volle maan: ‘Rākā’ (godin) (Ind.)   12 

Tijd: dag, maan-: dag van volle maan: term: parvan (Ind.)   37 

Tijd: dag, maan-: dag vóór nieuwe maan   12 
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Tijd: dag, maan-: dag vóór nieuwe maan: ‘Sinīvālī’ (godin) (Ind.)   12 

Tijd: dag, maan-: dag vóór volle maan   12 

Tijd: dag, maan-: dag vóór volle maan: ‘Anumati’ (godin) (Ind.)   12 

Tijd: dag, maan-: dag, 06e: term: ṣaṣṭhī (Ind.)   13 

Tijd: dag, maan-: dag, 08e: term: aṣṭakā (Ind.)   12  13 

Tijd: dag, maan-: dag, 08e: term: aṣṭakā, ek- (‘één (bepaalde) achtste 

dag’) (fem.) (godin) (Ind.) 

  12 

Tijd: dag, maan-: dag, 09e: term: anvaṣṭakā (‘dag na de achtste’), 

Anvaṣṭakya (offer) (Ind.) 

  11 

Tijd: dag, middelste: term: viṣuvat (Ind.)   13  56 

Tijd: dag, offer-   13  22  28  37  39  43 

Tijd: dag, offer-: Perchten-dag (op Epifanie) (Germ.)   39 

Tijd: dag, ongeluks-   45  49 

Tijd: dag, oorlogs-   60 

Tijd: dag, ploeg-, zaai- en oogst-   60 

Tijd: dag, rust-   51 

Tijd: dag, scheppings-   26 

Tijd: dag, scheppings-, zesde   26 

Tijd: dag, scheppings-, zevende   26 

Tijd: dag, stervens- (dag des doods)   61 

Tijd: dag, stervens-: term: šiwatt- (god) (Hett.)   61 

Tijd: dag, vasten-   51 

Tijd: dag, verjaar-   13  39 

Tijd: dag, week-   39  45  49  51 

Tijd: dag, week-: dinsdag   44  59  60 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Aftermontag (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Dienstag (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: dies Martis (L/R)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: dinsdag (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Ertac (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Tisdei (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Tīwesdæg, ne. Tuesday (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: tīwesdag*, Diestag* (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Týsdagr (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: dinsdag: term: Zīstac (Germ.)   44 

Tijd: dag, week-: donderdag   46  49  51 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: ‘Witte Donderdag’   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: ‘Witte Donderdag’: 
‘Gründonnerstag’ (Germ.) 

  46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: dies Jovis (L/R)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: donarestag (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: donderdag (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: Donnerstag (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: dunredach (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: Pfinztag (Chr.-Germ.)   51 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: þórsdagr (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: þunresdæg (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: thunresdei (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: donderdag: term: Thursday (Germ.)   46 
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Tijd: dag, week-: donderdag: term: torsdag (Germ.)   46 

Tijd: dag, week-: maandag   59 

Tijd: dag, week-: vrijdag   31 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: ‘Frīadag’ (Germ.)   49 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: ‘Frījadag’ (Germ.) (alg.)   49 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: dies Veneris (L/R)   49 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: frīatac (Germ.)   49 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: frīgedæg (Germ.)   49 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: frīgendei (Germ.)   49 

Tijd: dag, week-: vrijdag: term: vrijdag (Germ.)   49 

Tijd: dag, week-: woensdag   45  59 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: ‘Wodansdag’ (Germ.) (alg.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Gaunsdag (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Godensdag (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: media hebdomas (L/R)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Mercurii dies (L/R)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: mezemna (Churwalsch = Reto-
Romaans) 

  45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: mezzedina (Tosc.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Mittwoch (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Óðinsdagr (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wednesday (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wēnsdei, Werndei (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Weunsdag (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodanesdag* (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodanstag (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodenesdag (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wodinesdag* (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wōdnesdæğ (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: woensdag (Germ.)   44  45 

Tijd: dag, week-: woensdag: term: Wuotanestac (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: zaterdag   31  51 

Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Sambaztag (Germ.)   51 

Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Samstag (Germ.)   45 

Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Saturni dies (L/R)   45 

Tijd: dag, week-: zaterdag: term: Shabbat (Isr.)   31  51 

Tijd: dag, week-: zaterdag: term: zaterdag (Germ.)   44  45 

Tijd: dag, week-: zaterdag: term: σαββατον, σαμβατον (Gr.)   51 

Tijd: dag: ‘Dagr’ zie Ivn: Dagr (Germ.) (god)   - 

Tijd: dag: ‘Driekoningen’ = ‘Epifanie’ (Chr.)   39 

Tijd: dag: ‘Hemera’ zie Ivn: Hemera (Gr.) (godin)   - 

Tijd: dag: ‘Ήημερα’ zie Ivn: Hemera (Gr.) (godin)   - 

Tijd: dag: avond   1  8  10  12  13  19  28  39  40  43  
45  46  50  56  60  61 

Tijd: dag: avond, voor-   46 

Tijd: dag: avond: term: abhipitva (Ind.)   13 

Tijd: dag: avondschemering   13  32  37 

Tijd: dag: gisteren   19 

Tijd: dag: middag   11  12  13  19 
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Tijd: dag: middag: term: mādhyaṃdina (adj.) (fil. school) (Ind.)   56 

Tijd: dag: middag: term: ευδιος (‘midden op de dag’) (Gr.)   44 

Tijd: dag: morgen (= de volgende dag)   19  58  59  60  61 

Tijd: dag: nacht (alg.) zie Licht en duisternis: nacht   - 

Tijd: dag: nacht, bruids-   15  59 

Tijd: dag: nacht, Samuin- (Kelt.)   60 

Tijd: dag: nacht, vollemaans-   12 

Tijd: dag: nacht: ‘Modraniht’ (Germ.)   49 

Tijd: dag: nacht: ‘Tobias-nachten’ (periode van seksuele onthouding) 
(Germ.) 

  39 

Tijd: dag: nacht: term: nætr, vetr- (‘winternachten’) (pl.) (naam v.e. 
jaarperiode) (Germ.) 

  43  49 

Tijd: dag: nacht: term: niht, Modra- (‘nacht der Moeders’) (cultusnacht 
bij de Angelen) (Germ.) 

  49 

Tijd: dag: nacht: term: šeri(š) (stiergod) (hurr.) (H/H)   61 

Tijd: dag: nacht: term: šeri(š): Šera (berg) (hurr.) (H/H)   61 

Tijd: dag: nieuwjaarsdag [zie ook Tijd: jaar, nieuw-]   23  39  43 

Tijd: dag: nieuwjaarsdag: ‘Āgrahāyaṇī’ (Ind.)   13 

Tijd: dag: ochtend (’s morgens)   8  12  13  19  28  47  50  56  60  
61 

Tijd: dag: ochtend: term: prapitva (Ind.)   13 

Tijd: dag: ochtendschemering (dageraad, morgenstond, morgenrood)   2  10  11  12  13  34  37  47  48  
50 

Tijd: dag: ochtendschemering: term: sāṃdhya (adj.) (lit. stijl) (Ind.)   34 

Tijd: dag: ochtendschemering: term: saṃdhyā (godin) (Ind.)   34 

Tijd: dag: ochtendschemering: term: svipdagr, swæfdæg (‘de plotseling 
aanbrekende dag’) (namen van helden) (Germ.) 

  47 

Tijd: dag: ochtendschemering: term: uṣas (godin) (Ind.)   12 

Tijd: dag: ochtendschemering: term: vyuṣṭi (offer) (Ind.)   13 

Tijd: dag: term: ahan, eka- (ééndagsoffer) (Ind.)   13 

Tijd: dag: term: dagr (god) (Germ.)   50 

Tijd: dag: term: díe, día (Kelt.)   44 

Tijd: dag: term: dies (L/R)   44 

Tijd: dag: term: dies: dies fausti en dies infausti (pl.) (‘gunstige resp. 
ongunstige dagen’) (L/R) 

  59 

Tijd: dag: term: diēus* (IE)   44 

Tijd: dag: term: diva (Ind.)   37 

Tijd: dag: term: ḫurri(š) (stiergod) (hurr.) (H/H)   61 

Tijd: dag: term: šiwatt- (god) (hett.) (H/H)   61 

Tijd: dag: term: tag, Pfinz- (‘vijfde dag’) (naam voor donderdag) (Chr.-
Germ.) 

  51 

Tijd: dag: term: tago, stūa- (‘dag van de straf’) (Dag des Oordeels) 

(Chr.-Germ.) 

  50 

Tijd: dag: term: ud (sum.) = ûmu (akk.): Zi-û(d)-suddu (Ziusudra) = Ûm-

napištim-rêqu (Utnapištim) = ‘de dag van het leven ligt in het verschiet’ 

(Mes.) 

  8 

Tijd: dag: term: ήμερα (Gr.)   50 

Tijd: droomtijd   28 

Tijd: eenmaligheid zie Eén: eenmaligheid   - 
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Tijd: eeuw (honderd jaar)   13  26  37  39  59  61 

Tijd: einde zie Begin: einde   - 

Tijd: eonenleer (leer der tijdperken of personificaties ervan)   50 

Tijd: jaar(indeling)   1  2  10  11  12  13  14  15  21  23  
26  27  28  31  32  34  37  39  42  43  
47  48  49  50  51  56  59  60  61 

Tijd: jaar, elk (jaarlijks) [zie ook periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks 
(eenmaal per jaar)] 

  8  12  14  21  26  28  31  32  43  
45  47  55  59  60  61 

Tijd: jaar, maan-   39  41  42  43  45  49  58 

Tijd: jaar, nieuw-   13  26  31  37  43  48 

Tijd: jaar, zonne-   41  49 

Tijd: jaar: Sothische normaaljaar (Eg.)   23 

Tijd: jaar: Sumerisch kalenderjaar (Mes.)   1 

Tijd: jaar: term: annus magnus (‘groot jaar’) (temporaire rituele 
reinigende kringloop van vier saecula) (L/R) 

  26 

Tijd: jaar: term: ár (Germ.)   42 

Tijd: jaargetijde (seizoen)   2  10  11  12  13  23  26  37  47  
56  59 

Tijd: jaargetijde: herfst (najaar)   12  13  28  37  39  43  49  61 

Tijd: jaargetijde: lente (voorjaar)   13  15  28  31  37  41  43  44  46  
47  49  54  58  59  61 

Tijd: jaargetijde: lente: term: madhu, adj. mādhava (Ind.)   32 

Tijd: jaargetijde: lente: term: vasanta (god) (Ind.)   15 

Tijd: jaargetijde: lente: term: ver sacrum (‘heilige lente’) (offergebruik) 
(L/R) 

  39  54 

Tijd: jaargetijde: oogstseizoen   59 

Tijd: jaargetijde: regenseizoen   11  12  13  37  56 

Tijd: jaargetijde: term: ṛtu’s (pl.) (godengroep) (Ind.)    11  12 

Tijd: jaargetijde: term: ώραι (pl.) (godengroep) (Gr.)   2 

Tijd: jaargetijde: winter   13  28  37  39  40  43  46  47  48  
49  54  56  59  61 

Tijd: jaargetijde: winter, malkosh- (Ir.)   50 

Tijd: jaargetijde: winter: term: hibernus (adj.): Hibernia (‘winters 
land’, De Vries) (Ierland) (L/R) 

  58 

Tijd: jaargetijde: winter: term: vetr, fimbul- (‘grote winter’) 
(wereldondergang) (Germ.) 

  39  50 

Tijd: jaargetijde: zomer (lichte deel van het jaar)   13  28  31  37  39  43  48  54  56  
59  60  61 

Tijd: jaarperiode: ‘Jul’ (Germ.) [zie ook Feest: Jul-feest (Julgilde)]   39  45  49  51  59 

Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’ = ‘Klöpfelnächte’ (Germ.)   12  41  43 

Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Dvādaśāha’ (Ind.)   41 

Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Zwölfnächte’ (Germ.)   41  43 

Tijd: jaarperiode: ‘Pitṛyāna’ (Ind.) zie Kosmografie en geografie: weg: 

pad der doden: Vaderen, - der: term: pitṛyāna (Ind.) 

  - 

Tijd: jaarperiode: ‘Vetrnætr’ (Germ.)   43  49 

Tijd: jaarperiode: evening   37 

Tijd: jaarperiode: evening, lente-   37  43 

Tijd: jaarperiode: zonnewende   1  41  43 

Tijd: jaarperiode: zonnewende, winter-   13  43  47 
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Tijd: maand (mod.): maart   43  48  61 

Tijd: maand (mod.): mei   43  58  59  61 

Tijd: maand (mod.): november   43  59  61 

Tijd: maand (mod.): oktober   13  43  49  61 

Tijd: maand (mod.): september   43  49  58  61 

Tijd: maand (NW-Sem.): ‘Itu dadammaum’ (ebl.) = mei   61 

Tijd: maand, half- (twee weken)   10  13  37  56 

Tijd: maand, lunaire   41 

Tijd: maand: term: mâh- (mperz.) (Ir.)   41 

Tijd: maand: term: māha (operz.) (Ir.)   41 

Tijd: maand: term: måŋha (av.) (Ir.)   41 

Tijd: maand: term: māsa: māsika (adj.) (Śrāddha-offer) (Ind.)   11 

Tijd: maand: term: mēnōþs (en og. varianten) (Germ.)   41 

Tijd: maand: term: mensis sacrorum (‘offermaand’) (cultusperiode) 
(L/R) 

  41 

Tijd: maand: term: mōnath, blōt- (‘offermaand’) (november) (Germ.)   43 

Tijd: maand: term: mōnath, Eastur- (‘Ōstara-maand’) (april) (Germ.)   41 

Tijd: maand: term: mōnath, hālæg- (‘de heil brengende maand’) 
(september) (Germ.) 

  41 

Tijd: millennium   39 

Tijd: mythische ~   1 

Tijd: mythische oertijd zie Begin: tijd, ~ van de   - 

Tijd: mythische vereeuwiging   14 

Tijd: offer, ~ van het   12  28  41  43 

Tijd: opleidingstijd (studietijd)   13  28 

Tijd: periode (tijdperk, tijden)   2  10  12  13  27  31  32  33  34  
37  39  43  46  47  51  58  59  61 

Tijd: periode als kringloop van tijd zie Kringloop: tijd: periode (bep. 
tijdscirkel, periodiek) 

  - 

Tijd: periode van Manu Cākṣuṣa zie Wet en orde: orde: 

wereldondergang: term: ‘Pralaya, (Mahā-)’: periode van Manu Cākṣuṣa 

(Ind.) 

  - 

Tijd: periode van Manu zie wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya 

Yuga (periode van Manu) 

  - 

Tijd: periode van oorlog en neergang: term: vargöld (Germ.)   50 

Tijd: periode van verering (tijdperk waarin een god vereerd werd)   49 

Tijd: periode, cultus- (offer-, sacrale -) (alg.)   13  41 

Tijd: periode, cultus-: duur: > 12 dagen   13 

Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag   13  59  61 

Tijd: periode, cultus-: duur: 01 dag: term: ekāha (Ind.)   13 

Tijd: periode, cultus-: duur: 02 dagen   13  61 

Tijd: periode, cultus-: duur: 02-12 dagen: term: ahīna (Ind.)   13 

Tijd: periode, cultus-: duur: 04 dagen: term: ambuvācī (feest) (Ind.)   34 

Tijd: periode, cultus-: duur: 06 dagen   13  61 

Tijd: periode, cultus-: duur: 06 dagen: term: ṣaḍaha (Ind.)   13 

Tijd: periode, cultus-: duur: 07 dagen   59 

Tijd: periode, cultus-: duur: 09 dagen: term: navarātra (feest) (Ind.)   34 

Tijd: periode, cultus-: duur: 09 dagen: term: novena (L/R)   59 

Tijd: periode, cultus-: duur: 10 dagen   13 
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Tijd: periode, cultus-: duur: 12 dagen: term: dvādaśāha (Ind.)   12  13 

Tijd: periode, cultus-: duur: 17 dagen tot een jaar   13 

Tijd: periode, cultus-: duur: 21 dagen   61 

Tijd: periode, cultus-: duur: 34 dagen   61 

Tijd: periode, cultus-: duur: 38 dagen   61 

Tijd: periode, cultus-: duur: één jaar   13 

Tijd: periode, cultus-: duur: één jaar: term: renp-t (Eg.)   26 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: 32e dag van het feest   61 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: 33e dag van het feest   61 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: 34e dag van het feest   61 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: driejaarlijks   47  59 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: driemaal daags   13 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: eerste dag van de maand   59 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: eerste dag van vollemaan   13 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: eerste maand van de winter   37 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: elfde dag na nieuwe of volle maan: term: 
ekādaśīvrata (Ind.) 

  32 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: elke dag   13  32 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: elke maand   13  37 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: halfjaarlijks   13  56 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks (eenmaal per jaar)   13  21  32  34  43  47  49  56  59  
60  61 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: negenjaarlijks   42  43  47  51 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: tweemaal daags   56 

Tijd: periode, cultus-: tijdstip: viermaandelijks   12  13 

Tijd: periode, eeds-   37 

Tijd: periode, geëiste (van straf, betovering e.d.)   60 

Tijd: periode, heilige zie 1. Religieus fenomeen: heiligheid van tijd 
(periodieke heiligheid), 2. Tijd: periode, cultus- (offer-, sacrale -) 

  - 

Tijd: periode, maan- (twee weken van wassende maan) zie maand, half- 
(twee weken) 

  - 

Tijd: periode: 53 dagen   60 

Tijd: periode: acht jaren (achtjaarlijks)   53 

Tijd: periode: acht nachten   46 

Tijd: periode: dertien dagen   60 

Tijd: periode: drie dagen   13  28  34  46  48  50  58  59  60 

Tijd: periode: drie dubbeluren   61 

Tijd: periode: drie jaar   47  60 

Tijd: periode: drie maanden (kwartaal)   13  46  60 

Tijd: periode: driehonderd jaar   60 

Tijd: periode: één dag   60 

Tijd: periode: één eeuw   37 

Tijd: periode: één jaar   10  13  59  60 

Tijd: periode: één jaar en één dag   59 

Tijd: periode: één maand   60 

Tijd: periode: één mensenleven (één generatie)   59 

Tijd: periode: één millennium   37 

Tijd: periode: één winter   48 

Tijd: periode: etmaal (een dag en een nacht)   60 
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Tijd: periode: negen dagen (negen nachten) [zie ook vijf dagen en vier 
nachten] 

  13  39  42  43  45  47  48  49  59 

Tijd: periode: negen dubbeluren   61 

Tijd: periode: negen jaren (negenjaarlijks)   39  43 

Tijd: periode: negen maanden (negenmaandelijks)   3  56  58  60 

Tijd: periode: term: annus magnus zie Kringloop: rite: temporaire ~: 
reinigende ~: term: annus magnus (vier saecula) (L/R) 

  - 

Tijd: periode: term: lustrum zie Kringloop: rite: temporaire ~: 
reinigende ~: term: lustrum (L/R) 

  - 

Tijd: periode: term: öld (Germ.)   45 

Tijd: periode: term: öld, bruna- (‘brandtijd’) (naam voor de oudere 

periode van het Germaanse heidendom) (Germ.) 

  39  51 

Tijd: periode: term: öld, hauga- (‘grafheuveltijd’) (naam voor de laatste 

periode van het Germaanse heidendom) (Germ.) 

  39  51 

Tijd: periode: term: öld, varg- (‘wolfstijd’) (naam voor een periode van 

oorlog en neergang) (Germ.) 

  50 

Tijd: periode: term: saeculum zie Kringloop: rite: temporaire ~: 
reinigende ~: term: saeculum (L/R) 

  - 

Tijd: periode: twee dagen   60 

Tijd: periode: twintig dagen   60 

Tijd: periode: twintig jaar   59 

Tijd: periode: vier maanden   11  12  13 

Tijd: periode: vijf dagen   58 

Tijd: periode: vijf dagen en vier nachten   58  59 

Tijd: periode: vijf dagen en vier nachten: term: noínden (De Vries) 
(Kelt.) 

  58 

Tijd: periode: vijf dagen en vier nachten: term: novena zie periode, 
cultus-: duur: 09 dagen: term: novena (L/R) 

 - 

Tijd: periode: vijf nachten: term: pāñcarātra (secte, lit.) (Ind.)   32 

Tijd: periode: zes dagen: zesde dag: term: ṣaṣṭhī (godin) (Ind.)   13 

Tijd: periode: zes jaar   60 

Tijd: periode: zes maanden   13  37 

Tijd: periode: zes weken   60 

Tijd: periode: zesendertig jaar   59 

Tijd: periode: zeven jaar   58  59  60 

Tijd: seksuele onthouding, ~ van   13 

Tijd: temporaliteit (tijdsaspect)   26 

Tijd: temporaliteit: begin van de ~ (oertijd) zie Begin: ~ van de tijd   - 

Tijd: temporaliteit: binnen korte tijd (spoedig, snel, binnenkort, gauw)   60 

Tijd: temporaliteit: continuïteit (zonder onderbreking, voortzetting, 
permanent) 

  10  13  32  43  48  53  55  56  61 

Tijd: temporaliteit: datering (periodisering, datum)   10  32  33  37  44  47  53  56  58  
59 

Tijd: temporaliteit: eeuwigheid   1  10  11  12  13  14  15  16  19  
26  27  28  32  33  34  37  40  41  42  
43  48  51  56  58  59 

Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: ananta (adj.) (slang) (Ind.)   10  15  27 

Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: ēwa (Germ.)   42 

Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: nitya (adj.) (Ind.)   34 

Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: sadā (adj.) (Ind.)   33 
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Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: sanātana (adj.) (ṛṣi) (Ind.)   32  34  37 

Tijd: temporaliteit: frequentie: veel voorkomend   61 

Tijd: temporaliteit: frequentie:geregeld (op gezette tijden, regelmatig)   61 

Tijd: temporaliteit: heden (nu, modern, momentaan, huidig, 
tegenwoordig) [zie ook Geschiedenis: Moderne periode] 

  10  12  13  28  32  34  37  39  50  
56  58  59  60  61 

Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood)   3  10  11  12  14  15  27  28  39  
45  56  59  61 

Tijd: temporaliteit: in dezelfde periode (tijdens, gedurende, ten tijde 
van) 

  61 

Tijd: temporaliteit: lange ~ (lange levensduur, van oudsher, sinds 
onheugelijke tijden) 

  58  59  60  61 

Tijd: temporaliteit: lange ~: term: sīro-* (adj.) (Kelt.)   58 

Tijd: temporaliteit: levenstijd (tijd van levenlevensduur) [zie ook 
Geslacht en rijpheid: leeftijd] 

  10  14 

Tijd: temporaliteit: levenstijd: term: āyus, amita- (amitāyus) 
(‘onmetelijke levensduur’) (Oosterse Boeddha) (Ind.-B.) 

  14 

Tijd: temporaliteit: levenstijd: term: αιων (reus) (Gr.)   61 

Tijd: temporaliteit: navolgende periode (later, jonger)   34  58  59  61 

Tijd: temporaliteit: navolgende periode: term: uttara (Ind.)   32  34  37 

Tijd: temporaliteit: onbepaalde duur   31 

Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie; oud, 
bejaard, in een vroege periode, archaïsch) 

  3  9  10  12  13  14  28  31  33  32  
34  37  39  41  42  43  44  45  46  47  
48  49  50  53  54  56  58  59  60  61 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: attsekatš (‘oude’) (Lapl.)   46 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: cían (adj.) (god) (Kelt.)   60 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: elli (Germ.)   46  48 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: hynog, henog, henawg (kymr.) 
(Kelt.) 

  58 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: jyeṣṭha (adj., superl.) (godin) 

(Ind.) 

  37 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: purāṇa (adj.) (lit.) (Ind.)   32 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: sanaka = sana (adj.) (ṛṣi) (Ind.)   37 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: senach (oi.) (god) (Kelt.)   58 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: sinistus (‘oudste’) (adj.) (titel v.d. 
Boergondische hogepriester) (L/R-Germ.) 

  42 

Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: ukko (subst. adj.) (godennaam) 
(Fins) 

  46 

Tijd: temporaliteit: ritme   3  12  43  53 

Tijd: temporaliteit: ritme van de kosmische (levens)orde   1  12 

Tijd: temporaliteit: ritme: term: leih (Germ.)   43 

Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (enige tijd, eindigheid)   1  3  13  15  27  28  31  34  37  39  
43  47  56  59  60  61 

Tijd: temporaliteit: tijdig (binnen de gestelde tijd, op tijd)   60 

Tijd: temporaliteit: tijdloosheid   1  3  10  59 

Tijd: temporaliteit: tijdsgewricht (overgang van de ene periode naar de 
andere): parvan: pārvaṇa (adj.) (Śrāddha-offer) (Ind.) 

  11 

Tijd: temporaliteit: tijdstip   13  31  37  39  43  49  50  53  58  
59  60  61 

Tijd: temporaliteit: tijdsverloop (-indeling, tijdrekening, chronologie)   14  26  37  58 
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Tijd: temporaliteit: tijdsverloop, lineair (chronologie)   14  50  58 

Tijd: temporaliteit: toekomst   1  10  12  13  15  16  28  31  32  
34  37  39  40  43  48  49  50  51  56  
58  59  60 

Tijd: temporaliteit: toekomst: term: bhaviṣya (lit.) (Ind.)   32 

Tijd: temporaliteit: uitstel zie Werkzaamheid: passiviteit: uitstel    - 

Tijd: temporaliteit: verleden   1  10  12  15  28  31  37  39  51  
55  56  59  61 

Tijd: temporaliteit: verleden: oertijd  zie  Begin: ~ van de tijd 
(mythische oertijd, in den beginne, in eo tempore) 

  - 

Tijd: temporaliteit: verloop (van rite e.d.) zie Geschiedenis: aspect: 
verloop 

  - 

Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode (vroeger, voormalig)   34  45  58  59  61 

Tijd: temporaliteit: voorafgaande periode: term: pūrva (Ind.)   32  33  34  37  56 

Tijd: term: kāla (Ind.)   9  10  12  32  33  56 

Tijd: term: kāla, akhaṇḍa- (‘onveranderlijke tijd’) (Ind.)   56 

Tijd: term: kāla, kārya- (‘veranderlijke tijd’) (Ind.)   56 

Tijd: term: þingsaz* (þenhaz*) (Germ.)   44 

Tijd: term: χρονος (god) (Gr.)   26  48 

Tijd: uur(indeling)   1  8  59 

Tijd: uur: middaguur   28 

Tijd: uur: middernacht   28 

Tijd: uur: minuut   1 

Tijd: uur: negen uren   59 

Tijd: uur: seconde   1 

Tijd: week   1  13  15  26  31  39  45  51  60 

Tijd: week, elke (wekelijks)   31 

Tijd: week, negendaagse   45 

Tijd: week, vijfdaagse   1  15 

Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk)   1  12  16  26  27  28  37  50 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): ‘goddelijk jaar’ (360 jaar)    1 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Brahmā-dag zie Tijd: wereldtijdperk (Ind.): 
Kalpa = Brahmā-dag (1000 mahāyuga’s) 

  - 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Brahmā-jaar   15 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Kalpa = Brahmakalpa = Brahmadina = 
Brahmā-dag (1000 mahāyuga’s) 

  15  37 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Mahāyuga (4 yuga’s)   15  16  33 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Manvantara (1/14 kalpa)   15  27  32 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga   15  37 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Dvāpara   12  15  33  37 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kali   1  12  15  37  50 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Kṛta = Satya Yuga (periode van Manu)   12  15  37 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.): Yuga, Tretā    12  15  32  37 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’   16 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’: deel: ‘Avasarpiṇī’   16 

Tijd: wereldtijdperk (Ind.-J.): ‘Twaalfspakig wiel’: deel: ‘Utsarpiṇī’   16 

Tijd: wereldtijdperk (Mes.): Groot of Platonisch Jaar of Eon   1 

Tijd: wereldtijdperk (Mes.)+ (Isr.): prediluviale periode   16 

Tijd: wereldtijdperk: gouden tijdperk   11 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Tijd: wereldtijdperk: precreationele periode zie  Kosmografie en 
geografie: chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de schepping) 

  - 

TOTALITEIT     - 

Totaliteit   26  32  41  45  47 

Totaliteit: 24 als ~ van het futhark (Germ.)   40 

Totaliteit: absoluutheid zie Filosofie: principe, wereld-: het Absolute, 
al-ene, absoluutheid 

  - 

Totaliteit: alle levende wezens, ~ van   32 

Totaliteit: compleetheid (zonder beschadiging, ongebroken, voldoende)   3  12  26  28  31  37  41  42  50 

Totaliteit: compleetheid, in- (onvoldoende)   10  59 

Totaliteit: compleetheid: frase: ‘ter unus’ (L/R)   26 

Totaliteit: compleetheid: geheel van delen: term: sakala (‘bestaande uit 
delen’) (adj.) (fil.) (Ind.) 

  33 

Totaliteit: compleetheid: term: aditi (adj.) (godin) (Ind.)   12 

Totaliteit: compleetheid: term: akhaṇḍa (‘ongebroken’) (adj.) (Ind.)   56 

Totaliteit: compleetheid: term: ala (Germ.)   49 

Totaliteit: compleetheid: term: anāhata (adj.) (mystiek geluid) (Ind.)   33 

Totaliteit: compleetheid: term: celu (Slav.)   41 

Totaliteit: compleetheid: term: hailaz * (en afgeleide adj. vormen) 
(Germ.) 

  41 

Totaliteit: compleetheid: term: tm (Eg.)   26 

Totaliteit: compleetheid: term: tōm (Isr.)   26 

Totaliteit: deel zie Eén: deel   34 

Totaliteit: drie, ~ van   26  42  45  58  59 

Totaliteit: gezamenlijkheid (collectiviteit, geheel)   10  43 

Totaliteit: Grote goden, ~ van de (Mes.)   26 

Totaliteit: kosmische harmonie zie Eén: harmonie   - 

Totaliteit: kring, ~ van de   26 

Totaliteit: ledigen (leeg maken)   49 

Totaliteit: Malkûṯ, de tiende sefira als ~ van God (Isr.-Kabb.)   31 

Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als [zie ook Twee: 
polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair)] 

  26  28  45  47 

Totaliteit: onvolmaaktheid (slechtheid, onvolkomenheid, defect, 
feilbaarheid) 

  13  34  45  48 

Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel   26 

Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel: tm (Eg.)   26 

Totaliteit: term: ḫanšā (Mes.)   26 

Totaliteit: term: kiššatu (Mes.)   26 

Totaliteit: term: kullatu (Mes.)   26 

Totaliteit: volmaaktheid (samenvatting, ongeschondenheid)   10  26  28  31  34  37  45  58  59 

Totaliteit: volmaaktheid: term: gitmālu (adj.) (Mes.)   26 

Totaliteit: volmaaktheid: term: pāramitā, prajñā- (‘volmaaktheid in 
wijsheid’) (godin) (Ind.-B.) 

  14 

Totaliteit: volmaaktheid: term: šār (Mes.)   26 

Totaliteit: volmaaktheid: term: siddha (adj.) (halfgod, heilige, meester) 
(Ind.) 

  37 

Totaliteit: volmaaktheid: term: siddhi, Naiṣkarmya- (‘volmaaktheid in 

de gedaante van vrijheid van activiteit’) (lit.) (Ind.) 

  34 

Totaliteit: volmaaktheid: term: tiqqūn (Isr.)   31 
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Totaliteit: volmaaktheid: term: εντελεια (Gr.)   26 

Totaliteit: volmaaktheid: term: τελειος (adj.) (Gr.)   26 

Totaliteit: voltooien (compleet maken, klaar, volledig zijn)   10  13  26  37  39  48  49  51  60 

Totaliteit: voltooien: term: kālâ (Isr.)   26 

Totaliteit: voltooien: term: kalâlu (Mes.)   26 

Totaliteit: voltooien: term: prauḍha (‘volgroeid’) (lit.) (Ind.)   32 

Totaliteit: voltooien: term: sādhaka (subst. adj.) (zoeker naar 
verlossing) (Ind.) 

  15  34 

Totaliteit: voltooien: term: saṃskāra (nom. act.) (rite) (Ind.)   13 

Totaliteit: voltooien: term: telesphoros (nom. ag.) (geest) (Gr.)   59 

Totaliteit: voltooien: uitvoeren (implementeren, volbrengen, vervullen, 
nakomen (van afspraken, wetten)) 

  60  61 

Totaliteit: vullen (vol maken, vol)   10  12  13  37  43  48  50  58  61 

Totaliteit: vullen: leeg   60 

Totaliteit: vullen: term: pārvaṇa (adj.) (Śrāddha-offer) (Ind.)   11 

Totaliteit: vullen: term: pṛc (Ind.)   12 

Totaliteit: vullen: vol zijn (van eten of drinken) zie Eten en drinken: 
verzadigd zijn (vol, zat zijn) 

  - 

Totaliteit: vullen: voldoende   60 

Totaliteit: vullen: voldoende, altijd (op magische wijze)   60 

Totaliteit: zelfontwikkeling der rede door these, antithese en synthese 
(Hegel) 

  26 

Totaliteit: zeven, ~ van   26 

Totaliteit: Zevengoden, ~ van de (Mes.)   26 

TROON     - 

Troon (zetel)   1  2  3  9  12  13  15  16  19  21  
22  23  26  27  31  53  60  61 

Troon: aard(hoogte)troon   21 

Troon: Asjanti, ~ van de (Afr.)   28 

Troon: bank   19  49  53  61 

Troon: bank van Aker (Eg.)   19 

Troon: bank van Osiris (Eg.)   19 

Troon: bank: Søkkvabekkr zie Bouwwerk: vertrek: zaal: term: bekkr, 
Søkkva- (‘de in de diepte verzonken bank (= zaal)’) (woning van Sága) 
(Germ.)  

  - 

Troon: bergtroon (heuveltroon)   41  61 

Troon: bergtroon: ‘An Forradh’ (te Teamhair) (Ierl.)   60 

Troon: bergtroon: graf(heuvel)troon zie graf(heuvel)troon - 

Troon: bergtroon: koningsberg zie Aardhoogte: berg, konings- - 

Troon: bergtroon: rotstroon, Phrygische (Turk.-Phryg.)   61 

Troon: bergtroon: rotstroon: ‘Troon van Nahat’ = ‘At‘oṙ Nahatay’ (Turk.-
Arm.) 

  61 

Troon: bergtroon: rotstroon: ‘Troon van Pelops’ (Turk.-H/H)   61 

Troon: dierenvel als zetel zie Rite: rituele handeling: op een dierenhuid 
gaan zitten of zich erin hullen 

  - 

Troon: dubbele ~ van Beneden- en Boven-Egypte (Eg.)   1 

Troon: goddelijke ~ (troon als god)   61 

Troon: godentroon (troon van een god)   21  31  49  53  61 

Troon: godentroon van de zonnegod   61 
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Troon: godentroon: ‘Hliðskjálf’ (Germ.)   39 
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Troon: godentroon: term: s-t (Eg.)   26 
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Troon: graf(heuvel)troon: omphalos (ομφαλος) (Gr.)   21 

Troon: huistroon   21 

Troon: ijzeren ~   61 

Troon: kistteken als ~   21 

Troon: kisttroon   21  23  31  55 

Troon: koningstroon (koningszetel)   21  23  41  53  60  61 

Troon: koningstroon: koningssteen zie Steen: heilige opgerichte ~: 
koningssteen (waarop men zit) 
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Troon: koningstroon: serech (Eg.)   23 

Troon: leeuwentroon (Ind.-B.) + (Isr.)   14  31 

Troon: Min, ~ van (Eg.)   21 

Troon: orakeltroon   21  42 

Troon: orakeltroon: term: seiðhjallr (Germ.)   40  41 

Troon: orakeltroon: term: þular stóll (‘stoel van de þulr’) (Germ.)   39  42 

Troon: orakeltroon: term: þular stóll: Nornenstoel (Germ.)   39 

Troon: orakeltroon: term: þular stóll: stoel van de wijsheid 
verkondigende Odin (Germ.) 
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Troon: orakeltroon: term: μαντικος θρονος (Gr.)   21 

Troon: overwinning (verrijzenis), ~ der   21 

Troon: poot van de ~   19 

Troon: rechterstoel: term: rökstólar (pl.) (Germ.)   41  44 

Troon: rugleuning van de ~   41 

Troon: sokkel (voetstuk)   21  49  53 

Troon: sokkel, lotus-   34 

Troon: sokkel, lotus-: term: padmāsana (Ind.)   34 

Troon: stenen ~   61 

Troon: stoeltroon   21 

Troon: term: cathair Áine (‘zetel van Áine’) (steen) (Kelt.)   60 

Troon: term: θρονος (Gr.)   21 

Troon: traptroon (terrasse)   21 

Troon: verbonds, ~ des   21 

Troon: voetstuktroon   2  21 

Troon: voetstuktroon: ‘De opheffer’ (Eg.)   21 

Troon: wondertroon   21 

Troon: zetel van de ziel: zielenvogel   39 

Troon: zetel, hoge (ere-) (Germ.)   39  43  44  45  50 

Troon: zetel, hoge: term: öndvegi = hásæti (Germ.)   50 

Troon: zetel, leeuwen-   19  23 

Troon: zetel, offer- (offerstrooisel) zie Religieus voorwerp: offerstrooisel 
(offergras, offerstro, offerzetel voor de goden) 
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Twee: dualisme (tegengesteld en vijandig; dubbelzinnig, paradoxaal)   1  3  10  14  16  26  28  31  33  37  
43  53  56  61 

Twee: dualisme, Iraanse (filosofische opvatting)   50 

Twee: dualisme: oppositioneel paar   37  49 

Twee: dualisme: term: dvaita (Ind.)   34 

Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling, tweevoudigheid)   1  3  8  9  10  12  13  17  19  21  
23  26  28  29  31  33  37  39  42  44  
45  48  53  55  56  60  61 

Twee: dualiteit: term: geminus (adj.) (L/R)   50 

Twee: dualiteit: term: shn (Eg.)   26 

Twee: dualiteit: term: tvistr (Germ.)   50 

Twee: dualiteit: term: wḥm  (Eg.)   55 

Twee: dualiteit: term: yama, yamī (god) (Ind.)   34  50  56 

Twee: dualiteit: term: yamunā (godin) (Ind.)   15  27  37 

Twee: dubbele natuur, ambivalentie zie Karakter en gedrag: karakter: 
dubbele natuur (ambivalentie, tweeslachtigheid) 

  - 

Twee: dubbelganger, ‘tweeling’ zie Verschijning: dubbelganger   - 

Twee: gedifferentieerdheid zie Getal: pluralisme   - 

Twee: polariteit (tegengesteld en samenwerkend; complementair)   1  3  15  28  37  41  47  49  50 

Twee: polariteit: man-vrouw-polariteit   34 

Twee: polariteit: puruṣa en prakṛti (Ind.)   34 

Twee: polariteit: yin en yang (Chin.)   1 

Twee: spiegelbeeld (weerspiegeling) zie Verschijning: weerspiegeling 
(spiegelbeeld) (lett.) 

  - 

Twee: splitsing (scheiding, loskoppeling, uiteengaan)   1  2  3  10  11  12  13  15  17  26  
27  28  31  32  33  34  37  39  40  43  
46  50  53  54  56  58  59  60 

Twee: splitsing: grenssituatie   37 

Twee: splitsing: haarscheiding: term: sīmantonnayana (rite) (Ind.)   13 

Twee: splitsing: huwelijkse scheiding: term: vipralambha (Ind.)   32 

Twee: splitsing: mythische scheiding   1 

Twee: splitsing: religieus schisma   12 

Twee: splitsing: scheiding van hemel en aarde   2  12  31  61 

Twee: splitsing: taalkundige -   58 

Twee: splitsing: term: bheda (Ind.)   33 

Twee: splitsing: term: vi- (vy-) (prefix) (Ind.)   15 

Twee: splitsing: tweedracht   45 

Twee: splitsing: uiteenvallen van een mythencomplex   46 

Twee: splitsing: verdeling zie Bezit en roof: verdeling (1. distributie, 
overdracht, 2. ontleding) 

  - 

Twee: tweede   44  47  48  49  53  56  58  59  60  
61 

Twee: tweede: term: dvita (god) (Ind.)   12 

Twee: tweeëenheid   10  26  28  61 

Twee: tweemaal (opnieuw, weer)   44  60 

Twee: vergelijken zie Filosofisch aspect: vergelijken   - 
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Twee: vergelijken: mannenvergelijking zie Strijd en vrede: strijd, 
woorden-: kappmæli: mannjafnaðr (mannenvergelijking,  
Männervergleich) (Germ.) 

  - 

Twee: wederzijdsheid (wederkerigheid) zie Sociologie: wederzijdsheid 
(wederkerigheid) 

  - 

VAT     - 

Vat (vloeistofhouder, holte)   11  13  28  39  40  43  45  46  53  
58  59  60  61 

Vat: aardewerk (keramiek) zie Aardmaterie: aardewerk (keramiek)   - 

Vat: amfora (Gr.)   2  19  22 

Vat: bak   61 

Vat: bak: meeltrog   50 

Vat: bak: meeltrog: term: lúðr (ouder onderzoek) (Germ.)   50 

Vat: bak: term: lúðr (ouder onderzoek) (Germ.)   50 

Vat: bedelaarsnap   37 

Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)   10  12  13  21  37  39  42  46  50  
58  59  60  61 

Vat: beker, tapišana- (hett.) (H/H)   61 

Vat: beker, wonder-   60 

Vat: beker: schedel als -   13  59 

Vat: beker: term: blóttrygill (Germ.)   42 

Vat: beker: term: bragarfull, bragafull (‘beker van de roemrijke daad’ 
resp. ‘beker van Bragi’) (tevens heildronk) (Germ.) 

  42  43  48 

Vat: beker: term: camasa (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘dhruva’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘maitrāvaruṇa’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘manthin’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘śukra’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha: ‘ukthya’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha-kom: ‘āgrayaṇa’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: dhārāgraha-kom: ‘antaryāma’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: graha (‘schepvaatje’) (Ind.)   13 

Vat: beker: term: kalaśa (Ind.)   13 

Vat: beker: term: kośa = ādhavanīya (Ind.)   13 

Vat: beker: term: pātra: ‘Upāṃśupātra’ (Ind.)   13 

Vat: beker: term: δεπας (Gr.)   21 

Vat: beker: term: κανθαρος (Gr.)   53 

Vat: bevatten (inhouden) [zie ook Filosofisch aspect: inhoud (i.t.t. 
vorm)] 

  39  40  43  46  53  58  61 

Vat: bronsvat   22 

Vat: cultusvat (gewijd of geheiligd ~)   53  61 

Vat: cultusvat: vorm: borst(en)   61 

Vat: cultusvat: vorm: dier   61 

Vat: cultusvat: vorm: duif   61 

Vat: cultusvat: vorm: wapen   61 

Vat: deel: deksel zie Voorwerp: deksel   - 

Vat: deel: handvat   53 

Vat: drievoet(ketel)   2  21  22  26 
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Vat: drievoet(ketel): mantische drievoet   22 

Vat: drievoet(ketel): orakelketel   22 

Vat: drievoet(ketel): prijsdrievoet   22 

Vat: drievoet(ketel): tafeldrievoet  zie Voorwerp: tafel, offer-: 
tafeldrievoet 

  - 

Vat: drievoet(ketel): term: cortina (L/R)   22 

Vat: drinkhoorn zie Hoorn: drinkhoorn   - 

Vat: emmer   3  13  37  43 

Vat: etensschaal   39 

Vat: graal   58 

Vat: grafurn   2  11  39  43  48 

Vat: grafurn: gezichtsurn   39 

Vat: grafurn: huisurn   39 

Vat: honingvat (medevat)   22  42 

Vat: honingvat: ‘Boðn’ (Germ.)   45 

Vat: honingvat: ‘Óðrœrir’ (Germ.)   43  45 

Vat: honingvat: ‘Són’ (Germ.)   45 

Vat: hoorn des overvloeds zie Hoorn: overvloeds, ~ des   - 

Vat: houten ~ (ton)   13  50  58 

Vat: houten ~ van Sucellos (Kelt.)   58 

Vat: houten ~: bierton   58 

Vat: houten ~: term: droṇakalaśa (Ind.)   13 

Vat: ketel   21  22  26  39  40  42  46  58  60 

Vat: ketel van Brān (Kelt.)   58 

Vat: ketel van Ceridwen (Kelt.)   59 

Vat: ketel van Dagda (Kelt.)   48  58  59  60 

Vat: ketel van Medea (Gr.)   58 

Vat: ketel, konings-   58 

Vat: ketel, mede-   46 

Vat: ketel, offer- (bloedketel, heilige -, offervat)   39  42  45  50  51  58  59 

Vat: ketel, offer-: ‘Eldhrímnir’ (Germ.)   50 

Vat: ketel, offer-: ‘Mahāvīra-pot’ (Ind.)   12  13 

Vat: ketel, offer-: term: hlautbolli (Germ.)   42 

Vat: ketel: term: ketill (Germ.)   42 

Vat: ketel: term: λεβης (Gr.)   21  22 

Vat: kokervat voor slangen   53 

Vat: kookpot   22  61 

Vat: kookpot: term: χυτροι (pl.) (‘potten’) (dag van het Anthesterion-
feest) (Gr.) 

  22  28  39 

Vat: kookpot: term: χυτρος (χυτρα) (Gr.)   22 

Vat: krater (Gr.)   2 

Vat: kruik   16  28  55 

Vat: kylix (Gr.)   2 

Vat: lekythos (Gr.)   29 

Vat: maatvat: term: Χοες (pl.) (dag van het Anthesterion-feest) (Gr.)   22  28 

Vat: mengvat   13 

Vat: mengvat: term: ādhavanīya (Ind.)   13 

Vat: offerschaal (plengschaal)   12  53  54  58  59 

Vat: offerschaal van Epona (Kelt.)   58 
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Vat: offerschaal: term: patera (L/R)   58  59 

Vat: offerschaal: term: κερνος (Gr.)   53 

Vat: offerschaal: term: φιαλη (Gr.)   21 

Vat: plengvat   53  61 

Vat: plengvat: term: ρυτον (Gr.)   53 

Vat: pot (pan, olla)   2  13  28  34  37  39  51  53  59  
60 

Vat: pot: olla van Silvanus (2) (Kelt.-L/R)   58 

Vat: pot: olla van Sucellos (Kelt.-L/R)   58 

Vat: pot: term: olla (L/R)   58 

Vat: potscherf   13  53 

Vat: schaal (schotel, bord, bekken, kom)   12  13  21  22  37  39  48  49  53  
55  58  59  61 

Vat: schaal van een godin in lotushouding (Kelt.)   59 

Vat: schaal: ‘Narāśaṃsa-kom’ (Ind.)   10  12  13 

Vat: schaal: term: skutill (Germ.)   48 

Vat: schenkkan   59  61 

Vat: schepvat: ‘Pariplavā’ (Ind.)   13 

Vat: seizoenofferschaal   12 

Vat: soma-vat (Ind.)   12  13 

Vat: soma-vat: ‘Ādityagraha’ (‘Āditya-kom’) (Ind.)   13 

Vat: soma-vat: ‘Camū’ = ‘Pūtabhṛt’ = ‘Droṇakalaśa’ (Ind.)   13 

Vat: soma-vat: ‘De drie woningen’ (Ind.)   12 

Vat: soma-vat: ‘Marutvatīyagraha’ (‘Marut-kom’) (Ind.)   13 

Vat: soma-vat: soma-meer (Ind.)   12 

Vat: term: bhṛt, pūta- (‘bevattende zuivere (soma)’) (Ind.)   13 

Vat: term: boðn (Germ.)   45 

Vat: term: camū (‘drankvat’) (Ind.)   13 

Vat: term: kālindī (godin, rivier) (Ind.)   15  37 

Vat: term: kauśikī (fem. adj.) (godin) (Ind.)   34  37 

Vat: term: talla (mog. ‘olievaatje’) (hett.) (H/H)   61 

Vat: ton, houten zie Vat: houten ~ (ton)   - 

Vat: vaas   2  16  19  53  58  61 

Vat: vaas, planeten-   59 

Vat: voorraadpot   2  37  61 

Vat: voorraadpot: term: πιθος (Gr.)   2  22  29  31 

Vat: vuurpan   10  13 

Vat: waterkruik   13  15 

Vat: waterkruik van Brahmā (Ind.)   15 

Vat: waterkruik: term: ghaṭa (Ind.)   34 

Vat: wierookschaal (vuurschaal)   53 

Vat: wijnkruik   23  28 

Vat: wondervat (dat water in mede verandert)   60 

Vat: zalfvaas   19 

VEGETATIE     - 

Vegetatie (gewas, kruid, loof, plant, plantenleven) [zie ook Eten en 
drinken] 

  1  2  3  8  9  10  11  12  13  14  15  
16  17  21  22  23  27  28  29  31  32  
33  34  37  39  40  43  45  46  47  48  
49  50  53  55  56  59  60  61 
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Vegetatie: apāmārga (Achyranthes aspera) (Ind.)   11  13 

Vegetatie: Aziatische waternavel (Centella asiatica)   - 

Vegetatie: Aziatische waternavel: term: maṇḍūkaparṇī (Ind.)   12 

Vegetatie: basilicum: term: tulasī (fem.) (god/godin) (Ind.)   32  34 

Vegetatie: bies (Scirpus)   47  60 

Vegetatie: bies: Simse (Germ.)   47 

Vegetatie: bilzekruid   40 

Vegetatie: blad   13  15  17  29  32  37  42  46  47  
50  56  60  61 

Vegetatie: blad, bilva- zie slijmappel: term: bilva (Aegle marmelos) 
(Ind.) 

  - 

Vegetatie: blad, lotus-   13  56 

Vegetatie: blad: bladerkroon zie Kroon: bladerkroon  - 

Vegetatie: blad: driebladig   29  55 

Vegetatie: blad: term: parnī, maṇḍūka- (eig. ‘kikkerblad’ = ‘Aziatische 

waternavel’) (plant) (Ind.) 

  12 

Vegetatie: blauwe iris of ridderspoor: term: ύακινθος (god) (Gr.)   21  53 

Vegetatie: bloem (bloesem, bloemknop)   1  2  3  15  23  32  34  37  42  47  
50  53  56  58  60  61 

Vegetatie: bloem, aśoka- zie Boom: aśoka (Saraca asoca of indica) (Ind.)   - 

Vegetatie: bloem, hemelse: māndara(va), mandārapuṣpa (Ind.)   16 

Vegetatie: bloem, madhūka- zie Boom: madhūka (Bassia latifolia of 
Madhuca longifolia) (Ind.) 

  - 

Vegetatie: bloem, woud-   2 

Vegetatie: bloem: anemoon   61 

Vegetatie: bloem: hyacinth zie 1. Vegetatie: hyacint), 2. Ivn: Hyakinthos 
(Ύακινθος) (Gr.) (god) 

  - 

Vegetatie: bloem: lotus (alg.)   10  12  13  14  15  16  23  28  32  
34  37  56 

Vegetatie: bloem: lotus van Devī (Ind.)   34 

Vegetatie: bloem: lotus van Lakṣmī (Ind.)   15 

Vegetatie: bloem: lotus van Sarasvatī (Ind.)   15 

Vegetatie: bloem: lotus van Viṣṇu (Kṛṣṇa) (Ind.)   15  32  37 

Vegetatie: bloem: lotus, blauwe zie waterlelie, blauwe   - 

Vegetatie: bloem: lotus, gouden   56 

Vegetatie: bloem: lotus, heilige zie lotus, Indische   - 

Vegetatie: bloem: lotus, Indische = -, witte of roze = -, heilige 
(‘Nelumbo nucifera’ = ‘Nelumbium speciosum’ = ‘Nymphaea nelumbo’) 

  10 

Vegetatie: bloem: lotus, Indische: term: kamalā (fem.) (godin) (Ind.)   15  34 

Vegetatie: bloem: lotus, Indische: term: padma (lit.); padmā (fem.) 
(godin) (Ind.) 

  15  34  37 

Vegetatie: bloem: lotus, Indische: term: puṣkara (Ind.), pauṣkara (lit.)   33 

Vegetatie: bloem: lotus, witte of roze zie lotus, Indische   - 

Vegetatie: bloem: lotus, zonne-   37 

Vegetatie: bloem: narcissus   2  53 

Vegetatie: bloem: papaver   53 

Vegetatie: bloem: waterlelie   27 

Vegetatie: bloem: waterlelie, blauwe = -, Egyptische = blauwe lotus 
(‘Nymphaea caerulea’) 

  10  23  29  37 
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Vegetatie: bloem: waterlelie, blauwe: term: utpala (demon) (Ind.)   33 

Vegetatie: bloemstuk   23 

Vegetatie: boom zie Boom   - 

Vegetatie: boomgaard   23 

Vegetatie: boomgaard, granaatappel-   31 

Vegetatie: boomgaard, granaatappel-: term: pardēs rimmônîm (Isr.)   31 

Vegetatie: boon   34 

Vegetatie: bosbies (Scirpus sylvaticus)   47 

Vegetatie: bosbies: term: sämpsä-heina (Finl.)   47 

Vegetatie: braamstruik   28  31  55 

Vegetatie: dolle kervel   48 

Vegetatie: doorn   39 

Vegetatie: doorn: term: þorn: þyrnir, Eik- (‘eikdoornig’) (adj.) (myth. 
hert) (Germ.) 

  50 

Vegetatie: druif   23 

Vegetatie: echt Venushaar (Adiantum capillus veneris)   - 

Vegetatie: echt Venushaar: term: ‘Lokes havre’ (Germ.)   48 

Vegetatie: erwt   53 

Vegetatie: erwt: term: ερεβινθος (Gr.)   53 

Vegetatie: fluweelboom (Mucuna pruriens)   - 

Vegetatie: fluweelboom: term: adhyandā  (Ind.)   13 

Vegetatie: geneeskrachtig kruid [zie ook toverkruid]   27  49  60 

Vegetatie: gevlekte orchidee (Orchis marulata)   - 

Vegetatie: gevlekte orchidee: term: Friggjargras (Germ.)   49 

Vegetatie: graan zie koren   - 

Vegetatie: granaatappel van Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H)   61 

Vegetatie: gras (takjes)   2  11  12  13  28  29  37  40  43  
48  50  53  55  61 

Vegetatie: gras, handjes- (Panicum of Cynodon dactylon)   - 

Vegetatie: gras, handjes-: term: dūrvā (Ind.)   12 

Vegetatie: gras, heilig: term: sagmina (herbae purae of verbenae purae) 
(pl.) (L/R) 

  29  55 

Vegetatie: gras, moeras- (Blyxa octandra)   - 

Vegetatie: gras, moeras-: term: avaka = avakā = saivālā (Ind.)   12  13  37 

Vegetatie: gras, offer- zie Religieus voorwerp: offerstrooisel (offergras, 
offerstro, offerzetel voor de goden); Vegetatie: gras: term: darbha = 
kuśa (Ind.) 

  - 

Vegetatie: gras: ‘grote windhalm’ (Agrostis spica-venti): ‘Lokes græs’ 
(Germ.) 

  48 

Vegetatie: gras: bamboe   13  28  37 

Vegetatie: gras: bamboe: term: tejana (Ind.)   37 

Vegetatie: gras: hooi   42 

Vegetatie: gras: lijk- of reestro   39 

Vegetatie: gras: term: darbha = kuśa (Poa cynosuroides of Desmostachya 
bipinnata) (geest, god) (Ind.) 

  10  12  13  15  37 

Vegetatie: gras: term: kāśa (Saccharum spontaneum) (geest) (Ind.)   37 

Vegetatie: gras: term: muñja (Saccharum bengalense of munja) (Ind.)   13 

Vegetatie: grasbundel   13 

Vegetatie: grasbundel: term: prastara (Ind.)   13 

Vegetatie: graszode   26  40 
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Vegetatie: graszode: term: jarðarmen (Germ.)   40 

Vegetatie: groente zie Eten en drinken: plant als levensmiddel (groente)  - 

Vegetatie: haoma (Ir.)   9  12 

Vegetatie: helmdraad   37 

Vegetatie: hout(en)   10  11  12  13  14  28  31  32  37  
39  40  41  42  43  44  47  48  50  51  
53  58  59  60  61 

Vegetatie: hout, acacia-   21 

Vegetatie: hout, aloë-   37 

Vegetatie: hout, ceder-   61 

Vegetatie: hout, dood   40 

Vegetatie: hout, levens-   55 

Vegetatie: hout, levens-: term: chet-n-anch (Eg.)   55 

Vegetatie: hout, šuruḫḫa- (H/H)                                 [šuruhha, suruhha]   61 

Vegetatie: hout: plank   47  53 

Vegetatie: hout: plank in het schip de Argo en afkomstig van de eik van 
Dodona (Gr.) 

  55 

Vegetatie: hout: vuurblok (brandhout, hakhout)   13  60 

Vegetatie: hout: vuurblok: Jul-blok (Germ.)   41  43 

Vegetatie: hout: vuurstok zie Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok   - 

Vegetatie: hyacint [zie ook blauwe iris of ridderspoor]   53 

Vegetatie: jasmijn (Linum usitatissimum)   34  37 

Vegetatie: jasmijn: term: atasī (Ind.)   34 

Vegetatie: kalebas   28 

Vegetatie: kamille (Chrysantemum leucanthemum)   48 

Vegetatie: kamille: ‘Baldrsbrár’ (Germ.)   48 

Vegetatie: kapperstruik (Capparis aphylla of decidua)   - 

Vegetatie: kapperstruik: term: karīra (Ind.)   12  13 

Vegetatie: klimop   49  53 

Vegetatie: klimop: term: rind (Germ.)   49 

Vegetatie: klimop: term: κισσος (Gr.)   53 

Vegetatie: knol   28 

Vegetatie: knol: aardappel   28 

Vegetatie: knol: term: taro (Am.)   28 

Vegetatie: knol: term: yam (Am.)   28 

Vegetatie: kool   48 

Vegetatie: koren (graan)   2  10  11  12  13  17  22  23  26  
28  34  37  39  40  43  45  46  47  53  
55  59  60  61 

Vegetatie: koren: gerst   3  11  12  13  32  44  45  47  49  
61 

Vegetatie: koren: gerst: term: barr (Germ.)   47  49 

Vegetatie: koren: gerst: term: bēow (Germ.)   47 

Vegetatie: koren: gerst: term: ḫalki (god) (hett.) (H/H)   61 

Vegetatie: koren: gierst   13 

Vegetatie: koren: meel   13  39  41 

Vegetatie: koren: rijst zie rijst   - 

Vegetatie: koren: rogge   39 

Vegetatie: koren: spelt   49  59 
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Vegetatie: koren: spelt: term: far (L/R)   49  59 

Vegetatie: koren: stro   43  59 

Vegetatie: koren: tarwe   3  10  12  15 

Vegetatie: koren: tarwe, wonder-   60 

Vegetatie: koren: term: bhares-* (IE)   49 

Vegetatie: koren: term: bygg (Germ.)   47 

Vegetatie: koren: term: sito- (Gr.-Myc.)   53 

Vegetatie: korenaar   28  40  49  53  58 

Vegetatie: korenaar: term: ahs (Germ.)   49 

Vegetatie: korenaar: term: ax (Germ.)   40 

Vegetatie: korenaren van Sirona (Kelt.)   58 

Vegetatie: korenmijt   26 

Vegetatie: korenschoof   28  39  43  45  47 

Vegetatie: korenschoof: laatste schoof (halm)   43 

Vegetatie: korenschoof: laatste schoof: term: ‘Vergodendeel’ (en var.) 
(Germ.) 

  43 

Vegetatie: korenschoof: term: scēaf (Germ.)   43 

Vegetatie: krans (van vegetatie)   3  37  42  43  48  54  58 

Vegetatie: krans: term: corona (L/R)   54 

Vegetatie: kreupelhout (struikgewas)   41  46  48 

Vegetatie: kreupelhout: term: laoh, loh (Germ.)   41 

Vegetatie: liaan (slingerplant)   3 

Vegetatie: liaan: term: vallī, ānanda- (‘liaan’ van de gelukzaligheid) 
(lit.) (Ind.) 

  10 

Vegetatie: look   40  47 

Vegetatie: look: term: laukr (Germ.)   40  47 

Vegetatie: lotus zie Vegetatie: bloem: lotus   - 

Vegetatie: maïs   28 

Vegetatie: mango   37 

Vegetatie: maretak   39  40  48  59 

Vegetatie: maretak: term: ‘heksenbezem’ (Germ.)   39 

Vegetatie: maretak: term: ‘Hróðrbarmr’ (‘beroemde spruit’) (Germ.)   48 

Vegetatie: maretak: term: ‘Mahrennest’ (Germ.)   39 

Vegetatie: maretak: term: mistilteinn (Germ.)   48 

Vegetatie: mirre(hars)   37 

Vegetatie: mos   39 

Vegetatie: narcissus zie bloem: narcissus   - 

Vegetatie: natuur zie Dood en leven: leven der aarde (natuur)   - 

Vegetatie: paddestoel   12 

Vegetatie: papaver zie bloem: papaver   - 

Vegetatie: parasietplant   50 

Vegetatie: park   14 

Vegetatie: park, herten-   14  61 

Vegetatie: plant als levensmiddel zie Eten en drinken: plant als 
levensmiddel (voedingsgewas, groente, veldgewas) 

  - 

Vegetatie: plant, heilige (cultische)   28  40  46  47  55 

Vegetatie: plant, heilige: totem   28 

Vegetatie: plant: scheut (spriet)   37  47  48  56 

Vegetatie: plant: scheut: term: barmr, hróðr- (‘beroemde spruit’) (nl. 
de maretak) (Germ.) 

  48 
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Vegetatie: plant: scheut: term: dallr, heim- (‘wereldscheut of –boom’) 
(naam voor de wereldboomof Heimdallr) (De Vries) (Germ.) 

  48 

Vegetatie: plant: scheut: term: döll, mar- (‘zeekruid’) (naam voor 
Freyja) (De Vries) (Germ.) 

  49 

Vegetatie: plant: term: oṣadhi (god) (Ind.)   12 

Vegetatie: planten, koning der zie Heerser: koning, planten-   - 

Vegetatie: plantenbundel   23 

Vegetatie: plantenolie   1  22  53  59 

Vegetatie: plantenolie: term: sneha (Ind.)   37 

Vegetatie: plantensap (boomvocht)   37  54  56 

Vegetatie: plantensap: term: lac (L/R)   54 

Vegetatie: plantenstengel   12  13  31  32  37  48 

Vegetatie: plantenstengeldeel: term: kāṇḍa (tekstgedeelte) (Ind.)   37 

Vegetatie: plantenterminologie   53 

Vegetatie: ridderspoor [zie ook blauwe iris]   - 

Vegetatie: riet (Phragmites)   2  13  15  31  37  43  47 

Vegetatie: riet, papyrus-   23 

Vegetatie: riet, papyrus-: term: iaru- (Eg.)   23  26 

Vegetatie: riet: term: nala (apenkoning) (Ind.)   15 

Vegetatie: rietbundel   23 

Vegetatie: rietstengel   42  47 

Vegetatie: rietstengel van Dionysos (Gr.)   47 

Vegetatie: rietstengel van Śītalā (Ind.)   15 

Vegetatie: rietstengel: term: reyrsproti (Germ.)   48 

Vegetatie: rijst   9  10  13  15  28  37 

Vegetatie: rohiṇī (div. soorten planten) (Ind.)   40 

Vegetatie: rood peperboompje (Daphne mezereum)   - 

Vegetatie: rood peperboompje: term: tived (Germ.)   44 

Vegetatie: saffraan   61 

Vegetatie: sap   12 

Vegetatie: sap, bessen-   45 

Vegetatie: sap: term: rasa (Ind.)   - 

Vegetatie: sesam   13 

Vegetatie: slijmappel (Aegle marmelos)   - 

Vegetatie: slijmappel: term: bilva Ind.)   33 

Vegetatie: slinger (guirlande; van vegetatie)   58 

Vegetatie: slingerplant   50 

Vegetatie: soma (Ind.)   9  12  13  28 

Vegetatie: soma: andhas (Ind.)   12 

Vegetatie: toverkruid   29  37  39 

Vegetatie: toverkruid: geboorteplant   1  14 

Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid)   2  3  8  22  26  28  29  48  49  60 

Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of gouden 
appels van Freyr (Germ.) 

  47  49 

Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of gouden 
appels van Iðunn (Germ.) 

  43  46  48  49 

Vegetatie: toverkruid: levenskruid: appels der verjonging of gouden 
appels van de Hesperiden (Gr.) 

  49  54 

Vegetatie: toverkruid: levenskruid: levenwekkend kruid   60 
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Vegetatie: toverkruid: levenskruid: term: ellilyf (Germ.)   49 

Vegetatie: toverkruid: levenskruid: vrucht van de boom van het eeuwige 
leven 

  3  29 

Vegetatie: toverkruid: wijsheidskruid   59 

Vegetatie: tovertak (tovertwijg) zie Staf: toverstaf (tovertwijg)   - 

Vegetatie: tropische plantenwereld   14 

Vegetatie: tuin   8  14  15  19  23  27  31  59 

Vegetatie: tuin, Boeddhistische tempel- (Ind.-B.)   15 

Vegetatie: tuin, wijn-   23 

Vegetatie: tuin: paradijs zie Paradijs   - 

Vegetatie: vingerhoedskruid: term: siannus (god) (Kelt.)   58 

Vegetatie: vlas (Linum usitatissimum)   40  45  47  49 

Vegetatie: vlas: term: hörr (Germ.)   49 

Vegetatie: vlas: term: lín (Germ.)   40  47 

Vegetatie: vlas: term: umā (godin) (vlgs MW) (Ind.)   12 

Vegetatie: voedselgewas zie Eten en drinken: plant als levensmiddel 
(groente) 

  - 

Vegetatie: vrucht (fruit)   2  3  12  23  28  31  34  37  40  43  
45  48  49  50  53  55  58  59  60  61 

Vegetatie: vrucht van Isis (Eg.- L/R)   49 

Vegetatie: vrucht van Nehalennia (Germ.)   49 

Vegetatie: vrucht: amandelnoot   61 

Vegetatie: vrucht: appel [zie ook Boom: appelboom]   43  48  49  59  60 

Vegetatie: vrucht: appel, tamme eetbare   49 

Vegetatie: vrucht: appel, tamme eetbare: term: malum (L/R)   49 

Vegetatie: vrucht: appel, tover-   59  60 

Vegetatie: vrucht: appel, tover-: appels der verjonging zie toverkruid: 
levenskruid: appels der verjonging of gouden appels 

  - 

Vegetatie: vrucht: appel, wilde oneetbare   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: aballo-* (Kelt.)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: aballo-*: Avallach (kymr.) 
(eilandparadijs) (Kelt.) 

  59 

Vegetatie: vrucht: appel: term: aballo-*: Avalon (‘eiland der appels’) 
(Geoffrey van Monmouth) (eilandparadijs) (Kelt.) 

  59 

Vegetatie: vrucht: appel: term: ablŭko (Slav.)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: abol-* (IE)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: ābols (Lets)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: ap(a)la * (Germ.)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: apful (Germ.)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: epli (Germ.)   49 

Vegetatie: vrucht: appel: term: óbůlas (Lit.)   49 

Vegetatie: vrucht: bes   45  60 

Vegetatie: vrucht: beukennoot   59 

Vegetatie: vrucht: boom van het eeuwige leven, - van de zie Vegetatie: 
toverkruid: levenskruid: vrucht van de boom van het eeuwige leven 

  - 

Vegetatie: vrucht: bosvrucht   56 

Vegetatie: vrucht: dennenappel   58 

Vegetatie: vrucht: dodelijke -   3 

Vegetatie: vrucht: druif   53  59 

Vegetatie: vrucht: edelsteen, - gemaakt van   8 
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Vegetatie: vrucht: eikel   59 

Vegetatie: vrucht: eikel: term: glans (L/R)   59 

Vegetatie: vrucht: genezende -   39 

Vegetatie: vrucht: hafnýra (on.) = vettenyrer (no.) = søbønner (de.) = 
lausnar-steinar (ijsl.) (Germ.) 

  48  49 

Vegetatie: vrucht: hazelnoot   60 

Vegetatie: vrucht: ijfbes (taxusbes)   59 

Vegetatie: vrucht: komkommer   12  28 

Vegetatie: vrucht: lijsterbes [zie ook Boom: lijsterbes]   49  59 

Vegetatie: vrucht: noot   60 

Vegetatie: vrucht: olijf [zie ook Boom: olijfboom]   53 

Vegetatie: vrucht: taxusvrucht [zie ook Boom: ijf (Taxus baccata)]   49 

Vegetatie: vrucht: vijg [zie ook Boom: vijgenboom]   54 

Vegetatie: vrucht: walnoot   49 

Vegetatie: vrucht: walnoot: term: valhnot (Germ.)   49 

Vegetatie: vruchten van Silvanis (2) (Kelt.)   58 

Vegetatie: vruchten van Sirona (Kelt.)   58 

Vegetatie: vuurzwam   40 

Vegetatie: waterlelie zie bloem: waterlelie   - 

Vegetatie: wijnstok (wijnrank)   28  37  50 

Vegetatie: wijnstok: term: αμπελος (Gr.)   50 

Vegetatie: wortel   11  12  32  37  43 

Vegetatie: wortel, alruin-   43 

Vegetatie: woud   2  3  9  10  12  13  14  15  27  31  
32  33  34  37  39  40  41  43  46  47  
49  50  56  58  59  60  61 

Vegetatie: woud, heilig   2  9  39  41  42  43  44  45  46  47  
48  54  59  61 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Caitraratha’ (Ind.)   37 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Dharmāraṇya’ (Ind.)   37 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Fjöturlundr’ (Germ.)   44  45 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Glasislundr’ (Germ.)   48 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Myrkviðr’ (Germ.)   41 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Semnonische woud’ (Germ.)   44  45 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Silva Herculi sacra’ (L/R)   41  46 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Thorslund’ (Germ.)   46 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Tislund’ (Germ.)   44 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Tiveden’ (Germ.)   44 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Týsviðr’ (Germ.)   44 

Vegetatie: woud, heilig: loc.: Dublin, aan Thor gewijd – te (Germ.)   46 

Vegetatie: woud, heilig: loc.: Hercynische woud, heiligdom in het 
(Germ.-Kelt.) 

  59 

Vegetatie: woud, heilig: Tašḫapuna en ‘duizend goden’, - van (H/H)   61 

Vegetatie: woud, heilig: term: baro, para (Germ.)   42 

Vegetatie: woud, heilig: term: bearo (Germ.)   42 

Vegetatie: woud, heilig: term: elkas = alkas (Lit.)   42  48 

Vegetatie: woud, heilig: term: heilgalo, helichelo (mod. Heiloo) (Germ.)   47 

Vegetatie: woud, heilig: term: laoh, loh (Germ.)   41  42 

Vegetatie: woud, heilig: term: leah, leag (Germ.)   41 
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Vegetatie: woud, heilig: term: loo (Germ.)   41 

Vegetatie: woud, heilig: term: lucus (L/R)   41  42  50  59 

Vegetatie: woud, heilig: term: lund, Tis- (‘bos van Týr’) (heilig woud, 
top.) (Germ.) 

  44 

Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.)   41  44  46  47  49 

Vegetatie: woud, heilig: term: nemed (Kelt.)   39 

Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto* (Kelt.)   39  41  58  59 

Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto*: Nemetiales (godinnen) (Kelt.)   58 

Vegetatie: woud, heilig: term: nemeto: Δρυνεμετον (‘eikheiligdom’) 
(Kelt.) 

  59 

Vegetatie: woud, heilig: term: nemus (L/R)   41  42  54  59 

Vegetatie: woud, heilig: term: nemus, castum (‘rein woud’) (L/R)   41 

Vegetatie: woud, heilig: term: nimidas (Germ.)   39  41  59 

Vegetatie: woud, heilig: term: viðr (Germ.)   41  45 

Vegetatie: woud, heilig: term: viðr, Týs- (‘Týr-woud’) (heilig woud) 
(Germ.) 

  44 

Vegetatie: woud, naald-   37  61 

Vegetatie: woud: ‘Arbuda’ (4) = ‘Arbudaraṇya’ (Ind.)   37 

Vegetatie: woud: ‘Caill Achaid’ = ‘Caill Achad’ = ‘Caill Ochuid’ (Kelt.)   60 

Vegetatie: woud: ‘Caill Cuain’ (‘woud van Cúan’) (Ierl.)   58  59  60 

Vegetatie: woud: ‘Cederwoud op de Libanon’ (Syr.)   61 

Vegetatie: woud: ‘Fid nGaible’ (Kelt.)   60 

Vegetatie: woud: ‘Iárnviðr’ (Germ.)   39  50 

Vegetatie: woud: ‘Myrkviðr’ (Germ.)   50 

Vegetatie: woud: ‘Naaldwoud’ (Ind.)   37 

Vegetatie: woud: term: āraṇya (lit.), āraṇyaka (adj.) (lit.) (Ind.)   10  32  37 

Vegetatie: woud: term: āraṇya, Dharma- (Dharmāraṇya) (lit.) (Ind.)   37 

Vegetatie: woud: term: araṇyānī (fem.) (‘Woudgodin’) (godin) (Ind.)   12 

Vegetatie: woud: term: caill (Kelt.)   58  60 

Vegetatie: woud: term: caill achaid (‘woud van de weiden’) (topogr.) 
(Kelt.) 

  60 

Vegetatie: woud: term: caill Cuain (‘woud van Cúan’) (topogr.) (Kelt.)   58 

Vegetatie: woud: term: fid nGaible (‘woud van Gaible’) (Kelt.)   60 

Vegetatie: woud: term: forst (Germ.)   41 

Vegetatie: woud: term: holt, Hoddmímis (‘het hout (= bos) van 
Hoddmímir’) (Germ.) 

  39  50 

Vegetatie: woud: term: laoh, loh (Germ.)   41 

Vegetatie: woud: term: lundr, Fjötur- (‘Boeienbos’) (heilig woud) 
(Germ.) 

  44  45 

Vegetatie: woud: term: runnr, reyni- (‘lijsterbesbos’) (kenning voor de 
naam þórbjörg) (Germ.) 

  46 

Vegetatie: woud: term: Vana  Durgā (‘Woud-Durgā’) (godin) (Ind.)   34 

Vegetatie: woud: term: vana (lit.) (Ind.)   12  32  47 

Vegetatie: woud: term: vana, Vṛndā- (‘woud van het koor (der 

vrouwen)’) (streek/hemel) (Ind.) 

  37 

Vegetatie: woud: term: viðr (-vi) (Germ.)   39 

Vegetatie: woud: term: viðr, Iarn- (‘ijzerwoud’) (myth. woud) (Germ.)   39  50 

Vegetatie: woud: term: viðr, Myrk- (‘donker woud’) (myth. woud) 
(Germ.) 

  50 
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Vegetatie: zaad (kiem) [zie ook Lichaam: ei (kiem, zaad), Seksualiteit: 
zaad] 

  11  12  15  28  32  33  37  40  43  
46  54 

Vegetatie: zaad, granaatappel- [zie ook Boom: granaatappelboom: term: 
raktabīja (Ind.)] 

  2 

Vegetatie: zaad, sesam-   11  13 

Vegetatie: zaad: rudrākṣa (Elaeocarpus Ganitrus) (Ind.)   33 

Vegetatie: zaad: term: bīja (Ind.)   37 

Vegetatie: zaad: term: bīja, rakta- (‘rood zaadje’) (demon) (Ind.)   34 

Vegetatie: zaad: term: semen: Semones (‘zaad(goden)’) (L/R)   58 

VERLOSSING     - 

Verlossing (bevrijding, verlichting, onthechting, loslaten, losraken)   1  2  3  10  12  13  14  15  16  27  
28  31  32  33  34  37  39  40  43  45  
46  47  48  51  54  56  58  59  60 

Verlossing: ‘mysterie der Grote goden’ (Mes.)   26 

Verlossing: doel van de ~   56 

Verlossing: doel van de ~: direct profijt   56 

Verlossing: doel van de ~: een lang leven   56 

Verlossing: doel van de ~: gemeenschap met de goden na de dood   56 

Verlossing: doel van de ~: vereniging met het goddelijke (Brahman, 
Ātman, Śiva, God) 

  33  56 

Verlossing: doel van de ~: verlichting tijdens het leven   34  56 

Verlossing: heil zie Welzijn en ziekte   - 

Verlossing: heiland (redder, genezer, verlosser) zie God en Beroep en 
functie: verlosser, menselijke 

  - 

Verlossing: object: aarde   32  37 

Verlossing: object: Amirani (Georg.)   61 

Verlossing: object: Andromeda (Gr.)   61 

Verlossing: object: Brahmanen (Ind.)   32 

Verlossing: object: deva’s   32 

Verlossing: object: goden en mensen   34 

Verlossing: object: harp   59 

Verlossing: object: leven   55 

Verlossing: object: Manu (Ind.)   32 

Verlossing: object: materie: prakṛti (Ind.)   56 

Verlossing: object: mensheid (mensen)   37  61 

Verlossing: object: offeraar   61 

Verlossing: object: Prahlāda (Ind.)   32 

Verlossing: object: slachtoffer   13 

Verlossing: object: Veda’s (Ind.)   32  37 

Verlossing: object: vee   9  12  32  37 

Verlossing: object: vee: paśu (niet-verlicht mens) (Ind.)   33 

Verlossing: object: vereerder   37 

Verlossing: object: volk   55  59 

Verlossing: object: wateren   32  37  58 

Verlossing: object: wereld   32  34  37 

Verlossing: object: ziel (geest)   39  42  56 

Verlossing: object: zon   10  12 

Verlossing: object: zwijn   37 

Verlossing: separ.: aangeboren neiging: term: saṃskāra (Ind.)   34 
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Verlossing: separ.: angst   33 

Verlossing: separ.: asura’s (Ind.)   10  32  34 

Verlossing: separ.: Bali (Ind.)   32 

Verlossing: separ.: banden (boeien, gebondenheid)   2  19  32  33  39  43  50  56  60  
61 

Verlossing: separ.: bedrog van het ego   1 

Verlossing: separ.: begeerte: term: icchā (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: begeerten   28 

Verlossing: separ.: begrip: term: buddhi (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: blindheid   51 

Verlossing: separ.: cirkel van wedergeboorten   10  12  14  15  33  34  37 

Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of afwering 
van kwade invloeden en vijanden) 

  10  12  13  26  28  33  34  37  39  
40  42  43  46  49  50  51  53  56  58  
59  61 

Verlossing: separ.: demonen: term: alu (Germ.)   42  44 

Verlossing: separ.: dierengedaante   37  60 

Verlossing: separ.: dodenrijk   59 

Verlossing: separ.: dood (ondergang)   13  48  50  56 

Verlossing: separ.: geluk: term: sukha (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: gerechtigheid: term: dharma (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: gevangenschap   58 

Verlossing: separ.: gif   37 

Verlossing: separ.: God (god)   16  34 

Verlossing: separ.: haat: term: dveṣa (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: Hiraṇyakaśipu (Ind.)   32 

Verlossing: separ.: inspanning: term: prayatna (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: Kālī (Ind.)   32 

Verlossing: separ.: karman (Ind.)   32 

Verlossing: separ.: Keśin (2) (Ind.)   37 

Verlossing: separ.: koorts   37 

Verlossing: separ.: kṣatriya’s (Ind.)   32 

Verlossing: separ.: kwaad van het lichaam en de materie   28  32 

Verlossing: separ.: lijden: term: duḥkha (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: macht der archonten der planeten   28 

Verlossing: separ.: machten van het noodlot (god van de dood, de dood)   28  37  43  55 

Verlossing: separ.: onderwerping (onderdrukking, tirannie)   59  60 

Verlossing: separ.: ongerechtigheid: term: adharma (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: onreinheid   13 

Verlossing: separ.: onwetendheid   15  32 

Verlossing: separ.: onwetendheid: term: avidyā (Ind.)   34 

Verlossing: separ.: ouderdom   56 

Verlossing: separ.: plichten van het familieleven   37 

Verlossing: separ.: remming (psych. blokkade)   40  42 

Verlossing: separ.: Romeinse voorbeelden   59 

Verlossing: separ.: schattingen (belastingen)   60 

Verlossing: separ.: Śiva (Ind.)   37 

Verlossing: separ.: slang   32  37  61 

Verlossing: separ.: slavernij   55 

Verlossing: separ.: Triśiras (Ind.)   37 
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Verlossing: separ.: trots   10 

Verlossing: separ.: twijfel   56 

Verlossing: separ.: verdriet   14  33  56  60 

Verlossing: separ.: Vṛtra, de slang (Ind.)   37 

Verlossing: separ.: wereld, deze boze   50 

Verlossing: separ.: ziekte   33  40  41  43  56  60  61 

Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis)   11  12  13  28  32  33  37  43 

Verlossing: separ.: zonden: term: mala’s (Ind.)   33 

Verlossing: separ.: zwakte   59 

Verlossing: soteriologie   32  56 

Verlossing: soteriologie, Pāñcarātra (Ind.)   32 

Verlossing: soteriologie, Śākta (Ind.)   34 

Verlossing: soteriologie, Vaiṣṇava (Ind.)   32 

Verlossing: term: mokṣa zie type: mukti = mokṣa (Ind.)   - 

Verlossing: term: mukta (adj.) zie Geest: ziel, individuele levende; 
verloste: term: jīva: mukta (Ind.) 

  - 

Verlossing: toestand van verlossing zie Paradijs   - 

Verlossing: type: bevrijding (invrijheidstelling)   60 

Verlossing: type: bevrijding, rituele   54 

Verlossing: type: bodhi (Ind.-B.)   1  14 

Verlossing: type: genezing [zie ook Macht en kracht: genezende kracht 
(heilzaam, geneeskrachtig)] 

  3  12  13  15  22  26  27  28  29  
32  33  37  39  40  45  47  53  55  58  
59  60  61 

Verlossing: type: genezing: frase: ‘morbos depellere’ (‘verdrijft 
ziekten’) (L/R) 

  58 

Verlossing: type: genezing: frase: ‘muballit mitûti’ (‘hij die de doden 
levend maakt’) (Mes.) 

  22 

Verlossing: type: genezing: term: jalāṣa (adj.) (geneesmiddel) (Ind.)   12 

Verlossing: type: herstel van de oorspronkelijke gedaante   60 

Verlossing: type: losmaken van knopen, sloten, deuren e.d.   13 

Verlossing: type: mukti = mokṣa (Ind.)   1  14  15  16  32  33  34  37 

Verlossing: type: mukti, jīvan- (Śaiva Siddhānta en Śākta) (Ind.)   34  56 

Verlossing: type: mukti, krama- (vlgs Vedānta) (Ind.)   56 

Verlossing: type: mukti, sālokya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti, sāmīpya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti, sārūpya- (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti, sāyujya (vlgs Jīva Goswami) (Ind.)   32 

Verlossing: type: mukti, sāyujya (vlgs Madhva)  in div. gradaties 
(ananda-tāratamya) (stadium 2) (Ind.) 

  32 

Verlossing: type: mukti, sāyujya (vlgs Śaiva Siddhānta) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke (aan het eind der tijden) (vlgs 
Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: onpersoonlijk van aard (vlgs 
Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard (vlgs 
Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama 
(vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 
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Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: 
‘sālokya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: 

‘sāṃnidhya = sānnidhya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: 
‘sārūpya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti, uiteindelijke: persoonlijk van aard: śiva-sama: 
‘sāyujya’ (vlgs Pāśupata systeem) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti: ‘aparokṣa jñāna’ (stadium 1) (Madhva) (Ind.)   32 

Verlossing: type: mukti: ‘duḥkhānta’ (vlgs Pāśupata’s) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti: ‘jñāna niṣṭhā’ = ‘śivatva’ (vlgs Śaiva Siddhānta) 

(Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti: ‘kaiṃkarya prapti’ (vgls Rāmānuja) (Ind.)   32 

Verlossing: type: mukti: ‘kaivalya’ (vlgs Sāṃkhya) (Ind.)   34 

Verlossing: type: mukti: ‘śaktipata’ = ‘anugraha’ (vlgs Kaśmīra-Śaivisme) 
(Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’ (Kaśmīra Śaivisme) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’: nityodita (Kaśmīra Śaivisme) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti: ‘turīyātīta’: śāttodita (Kaśmīra Śaivisme) (Ind.)   33 

Verlossing: type: mukti: ‘videha-kaivalya’ (vlgs Shvetashvatara 

Upaniṣad) (Ind.) 

  33 

Verlossing: type: mukti: stadium: turīya zie Psychologie: bewustzijn: 

stadium: waaktoestand, bijzondere: term: turīya = caturtha (Upaniṣads) 

(Ind.) 

  - 

Verlossing: type: nirvāṇa (Ind.-B.) zie Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.) + (Ind.-

B.) + (Ind.-J.) 

  - 

Verlossing: type: redding (behoud)   1  2  3  8  10  11  12  14  15  16  
21  22  23  26  27  28  29  31  32  33  
34  37  46  48  49  50  54  55  59  60 

Verlossing: type: samādhi (vlgs de Yoga Sūtra) (Ind.) [zie ook Verlossing: 

weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 8 (saṃyama yogāṅga): 

‘samadhi’ (Ind.)] 

  34 

Verlossing: type: samādhi: ‘kaivalya’ en ‘citta-śakti’ (vlgs de Yoga Sūtra) 
(Ind.) 

  34 

Verlossing: type: satori (Jap.)   1 

Verlossing: type: schepping van (levens)ruimte   32 

Verlossing: type: vrijstelling (vrijdom)   10  54 

Verlossing: type: vrijstelling van belasting   59 

Verlossing: type: vrijstelling van dienstplicht (krijgsdienst)   59 

Verlossing: type: vrijstelling, rituele   31 

Verlossing: type: wereldverlossing (-redding, -bevrijding)   49 

Verlossing: type: zelfverlossing (~ van de eigen ziel)   56 

Verlossing: verlost persoon zie Geest: ziel, individuele levende verloste   - 

Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid, ongebondenheid, ongeremdheid, 
ongehinderd) 

  10  12  14  15  27  28  31  32  33  
34  37  43  45  47  51  56  59  61 

Verlossing: vrijheid: term: aditi (adj.) (godin) (Ind.)   12 

Verlossing: vrijheid: term: frija- (adj.) (Germ.)   45 

Verlossing: weg naar ~ (methode)   14  15  16  28  32  33  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Brahmayāna’ (Ind.)   56 
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Verlossing: weg naar ~: ‘Jīva Goswami-mārga’: duḥkha nivṛtti (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Kotirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

preman (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Kotirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 3e stadium: 

gurūpasatti (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Kotirudra Saṃhitā-mārga’: bhakti, 4e stadium: 

jñāna (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Madhva-mārga’: manana (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Madhva-mārga’: nididhyāsana (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Madhva-mārga’: śravaṇa (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: icchā = Lakṣmī (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: kriyā = Bhūmi (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāñcarātra-mārga’: sākṣātśakti = Nīlā (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: dhyāna (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: japa (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: prapatti (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: rudrasmṛti (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Pāśupata-mārga’: vasācaryā (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-mārga’ (rasa): bhakti, 1e 
stadium: vātsalya (Ind.) 

  32  37 

Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-mārga’ (rasa): bhakti, 2e 
stadium: sakhya (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-mārga’ (rasa): bhakti, 3e 
stadium: dāsa (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Rūpa Gosvāmī-mārga’ (rasa): bhakti, 4e 
stadium: mādhurya = madhura-bhakti-rasa (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 1 ‘carya’ in 
dāsamārga (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 2 ‘kriyā’ in 
satputramārga (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 3 ‘yoga’ in 
sahamārga (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 ‘vidyā’ = 
‘patijñāna’ in sanmārga  (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 ‘vidyā’ = 

‘patijñāna’ in sanmārga: fase 1 ‘iruḷ’  (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 ‘vidyā’ = 

‘patijñāna’ in sanmārga: fase 2 ‘maruḷ’ (Ind.-T.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 ‘vidyā’ = 

‘patijñāna’ in sanmārga: fase 3 ‘aruḷ’  (Ind.-T.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 5 ‘dīkṣā’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti (alg.) (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva- (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivajapa’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivakīrtana of -

saṃkīrtana’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivamanana’ (Ind.)   33 
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Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivasahasranāma’ 
(Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva-mārga’: bhakti, Śiva-: ‘Śivaśravaṇa’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Sāṃkhya-Yoga-mārga’ (Ind.) [zie ook ‘Vaiṣṇava-

Sāṃkhya-mārga’] 

  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra’ verwerkelijking van de biseksuele 
godheid in het eigen lichaam (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e stadium: paśumārga (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e stadium: paśumārga: 

dakṣiṇācāra (alleen Tantra) (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e stadium: paśumārga: 
Śaivācāra (niet typisch Tantra) (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e stadium: paśumārga: 

Vaiṣṇavācāra (niet typisch Tantra) (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 1e stadium: paśumārga: 
Vedācāra (niet typisch Tantra) (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
siddhāntācāra (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
vāmācāra (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
vāmācāra: ‘maithuna’ (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 

vāmācāra: ‘māṃsa’ (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
vāmācāra: ‘matsya’ (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
vāmācāra: ‘mudrā’ (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 2e stadium: vīramārga: 
vāmācāra: ‘mada’ (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 3e stadium: divyamārga (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: 3e stadium: divyamārga: 
kaulācāra (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tantra-mārga’: Śakti (naar Śiva) (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: carya (Ind.-T.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: jñāna (Ind.-T.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: kriyā (Ind.-T.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Tirumūlar-mārga’: sanmārga: yoga (Ind.-T.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘dāna’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘śīla’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘tapas’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 1e stadium: ‘yoga’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 2e stadium: ‘tattvajñāna’ 

(Ind.) 

  34 
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Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣeśika-mārga’: 3e stadium: opheffing van 

tegenstellingen en eigenschappen (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vaiṣṇava-Sāṃkhya-mārga’ = ‘Kapila-vidyā’ = 

‘bhaktimārga’ (Ind.) 

  32  34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 1e 

stadium: bhāva (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 2e 

stadium: preman (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 3e 

stadium: praṇaya (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 4e 

stadium: sneha (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 5e 

stadium: rāga (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 6e 

stadium: anurāga (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vallabha-mārga’: ‘puṣṭimārga’: bhakti, 7e 

stadium: vyasana (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘bhasma’ of 

‘vibhūti’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘guru’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘jaṅgama’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘liṅga’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘mantra’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘pādodaka’ 

(Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘prasāda’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: aṣṭāvaraṇa: ‘rudrākṣa’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e stadium: tyāgāṅga 

(Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e stadium: 

tyāgāṅga: ‘bhakta-bhakti’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 1e stadium: 

tyāgāṅga: ‘māheśvara-bhakti’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga: ‘prāṇa-liṅgin-bhakti’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 2e stadium: 

bhogāṅga: ‘śaraṇa-bhakti’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e stadium: yogāṅga 

(Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e stadium: yogāṅga: 

‘aikya-bhakti’ (Ind.) 

  33 
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Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: bhakti, 3e stadium: yogāṅga: 

‘samarasa-bhakti’ (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: pañcācāra (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘bhṛtyācāra’ 

(Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘gaṇācāra’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: pañcācāra: ‘liṅgācāra’ (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: pañcācāra: sadācāra (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Vira-Śaiva-mārga’: pañcācāra: śivācāra (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: ‘citta-vṛtti-nirodha’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga (Ind.)   34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 1: ‘yama’ (Ind.)   34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 2: ‘niyama’ (Ind.)   34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 3: ‘āsana’ (Ind.)   34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 4: ‘prāṇāyāma’ 

(Ind.) 

  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 5: ‘pratyāhāra’ 

(Ind.) 

  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 6 (saṃyama 

yogāṅga): ‘dhāraṇā’ (Ind.) 

  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 7 (saṃyama 

yogāṅga): ‘dhyāna’ (Ind.) 

  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ‘Yoga Sūtra-mārga’: yogāṅga 8 (saṃyama 

yogāṅga): ‘samādhi’ (Ind.) 

  1  34  56 

Verlossing: weg naar ~: ascese (div. vormen, w.o. yoga, tapas ) zie 
Religieus fenomeen: ascese 

  - 

Verlossing: weg naar ~: āśrama’s, de vier (Ind.)   56 

Verlossing: weg naar ~: ātmanivedana (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: begaan van alle zonden (begeerten)   28 

Verlossing: weg naar ~: begaan van alle zonden (begeerten): bhoga 
(Ind.) 

  15 

Verlossing: weg naar ~: begaan van alle zonden (begeerten): linkerpad 
(Ind.–B.) 

  28 

Verlossing: weg naar ~: beschouwing van het Zelf   14 

Verlossing: weg naar ~: boei (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: copulatie   37 

Verlossing: weg naar ~: denken aan Kṛṣṇa (Ind.)   37 

Verlossing: weg naar ~: denken aan Śiva (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: doden van vijanden   43 

Verlossing: weg naar ~: dood   1  32 

Verlossing: weg naar ~: fysieke afzondering   14 

Verlossing: weg naar ~: genade   28  32  33  37 

Verlossing: weg naar ~: genade: term: puṣṭimārga (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: geweldloosheid: term: ahiṃsā (Ind.-J.)   15 

Verlossing: weg naar ~: goede daden   28  32  33 

Verlossing: weg naar ~: goede daden: term: karmamārga (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: gulheid   34 
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Verlossing: weg naar ~: Heilige Achtvoudige Pad (Ind.-B.)   14 

Verlossing: weg naar ~: herhaling van religieuze spreuken of namen 
(litanie): term: japa (Ind.) 

  33 

Verlossing: weg naar ~: identificatie van de individuele ziel met de 
wereldgeest (mystieke eenwording of gelijkwording (niet identiek)) 

  15  33 

Verlossing: weg naar ~: kastenverplichtingen (Ind.)   15  32 

Verlossing: weg naar ~: kennis   10  14  28  32  33  34  37  56 

Verlossing: weg naar ~: kennis van de Ātman of het Brahman (= kennis 
over de eenheid van het zelf en het Absolute) 

  56 

Verlossing: weg naar ~: kennis van de riten   56 

Verlossing: weg naar ~: kennis van de vijf soorten waarheden (Ind.-J.)   16 

Verlossing: weg naar ~: kennis van God   32  33 

Verlossing: weg naar ~: kennis van prakṛti (Sāṃkhya) (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: kennis: openbaring van - door de hoogste god   10 

Verlossing: weg naar ~: kennis: studie van de heilige geschriften   33  34 

Verlossing: weg naar ~: kennis: term: jñānamārga (Ind.)   32  33  34 

Verlossing: weg naar ~: kennis: term: patijñāna zie Verlossing: weg naar 
~: ‘Śaiva Siddhānta-mārga’: stadium 4 ‘vidyā’ = ‘patijñāna’ in sanmārga  
(Ind.) 

  - 

Verlossing: weg naar ~: klokkengelui   60 

Verlossing: weg naar ~: liefde   32 

Verlossing: weg naar ~: Mahāpāśupativrata (Ind.) zie Rite: rituele 
handeling: term: vrata, Mahāpāśupata- (Ind.) 

  - 

Verlossing: weg naar ~: mantra: ‘OṂ’ (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: Maria (Chr.)   31 

Verlossing: weg naar ~: meditatie   1  3  13  14  15  16  27  28  32  33  
34  37  40  56 

Verlossing: weg naar ~: meditatie: concentratie   31  34  56 

Verlossing: weg naar ~: meditatie: eig. meditatie: Transcendental 
Meditation (TM) (Ind.) 

  34 

Verlossing: weg naar ~: meditatie: eig. meditatie: Yiḥudim (Isr.-Kabb.)   31 

Verlossing: weg naar ~: meditatie: trance   34 

Verlossing: weg naar ~: Middenweg (Ind.-B.)   14  16  28 

Verlossing: weg naar ~: mysteriegodsdienst   28 

Verlossing: weg naar ~: negatieve weg: ‘neti, neti’ (Ind.)   14  15 

Verlossing: weg naar ~: nirvāṇa (Ind.)   14 

Verlossing: weg naar ~: offer   10  13  37 

Verlossing: weg naar ~: offer, paarden-   32 

Verlossing: weg naar ~: offer: term: yajña (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: offers en goede daden: term: iṣṭāpūrta (Ind.)   12  15 

Verlossing: weg naar ~: onderscheidingsvermogen: term: viveka (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: overgave aan de meester: term: gurūpasatti 
(Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: overgave aan God   10  32  33 

Verlossing: weg naar ~: overgave aan God: term: prapatti (Ind.)   32 

Verlossing: weg naar ~: overpeinzing: term: sāṃkhya (Ind.)   56 

Verlossing: weg naar ~: overstijging van het genoemde en ongenoemde   14 

Verlossing: weg naar ~: pelgrimage   14 

Verlossing: weg naar ~: plichten   56 
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Verlossing: weg naar ~: positieve weg: frase: ‘iti, iti’ (Ind.)   15 

Verlossing: weg naar ~: psychische afzondering   14 

Verlossing: weg naar ~: reiniging en boetedoening in de onderwereld   28 

Verlossing: weg naar ~: Śāstra’s, volgen van de: term: śāstrīya 
bhaktimārga (Ind.) 

  32 

Verlossing: weg naar ~: tapas zie Religieus fenomeen: ascese: verhitting: 
term: tapas of tapasya (Ind.) 

  - 

Verlossing: weg naar ~: Tārā (als de goedheid van Boeddha) (Ind.-B.)   34 

Verlossing: weg naar ~: term: ācāra (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: term: bhāva (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: term: mārga (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: term: pada (Ind.)   33 

Verlossing: weg naar ~: term: sādhana (Ind.)   32  34 

Verlossing: weg naar ~: term: yogāṅga (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: Vedānta zie Filosofie: type: Vedānta = Uttara 

Mīmāṃsā (Ind.) 

  - 

Verlossing: weg naar ~: verdeling van zonden   32 

Verlossing: weg naar ~: verering van Devī (Tantra) (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: verering van goden   10 

Verlossing: weg naar ~: weg naar de bodhi-boom (Ind.-B.)   14 

Verlossing: weg naar ~: weg van de bodhisattva (Ind.-B.)   14 

Verlossing: weg naar ~: weg van het vuur (Ind.-J.)   16 

Verlossing: weg naar ~: weg van Hīnayāna = Dhammayāna = Brahmāyana 
(Ind.-B.) 

  14  56 

Verlossing: weg naar ~: weg van Mahāyāna (Ind.-B.)   14 

Verlossing: weg naar ~: woord (zang, luisteren enz.)   33 

Verlossing: weg naar ~: yoga zie Religieus fenomeen: ascese: yoga (lit.) 
(Ind.) 

  - 

Verlossing: weg naar ~: zedelijkheid: term: śīla (Ind.)   34 

Verlossing: weg naar ~: zich insmeren met heilige as (Ind.)   37 

Verlossing: weg van ~: voordracht van heilige tekst   33 

Verlossing: zelfverlossing   1  28 

Verlossing: zielenheil   12 

VERRIJZENIS EN WEDERGEBOORTE     - 

Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing (herstel)   1  10  12  13  15  26  27  28  29  
31  37  43  51  53  55  59  60 

Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: bót, ár- 
(‘oogstverbetering’) (term uit een spreuk) (Germ.) 

  43  46 

Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: punarādheya 
(vuurritueel) (Ind.) 

  13 

Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: renp-t (nom. 
ag.) (Eg.) 

  26 

Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: tiqqūn (Isr.)   31 

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken (opwekking uit de dood) 
[zie ook Verlossing: type: genezing] 

  1  10  14  15  22  27  28  29  32  
33  37  39  40  42  43  47  48  50  54  
55  58  59  60 

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken: ‘muballit mituti’ 
(zegswijze) zie Verlossing: type: genezing: ‘muballit mituti’ (zegswijze) 
(Mes.) 

  - 
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Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken: door onderdompeling 
in een bron 

  58  60 

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken: door oprichting   54 

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken: door terugplaatsing 
van het hoofd 

  60 

Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken: door toediening van 
een toverkruid 

  60 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang, stijgen, omhooggaan) 
[zie ook Reis: klimmen] 
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Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis van een meer   60 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: ‘samenstelling’ (Eg.)   19 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: div. Eg. uitdrukkingen zie 
Schepping: leven, ~ van: ‘het verzamelen der twee landen’ (Eg.); Strijd 
en vrede: verzoening van Horus en Seth; Verrijzenis en wedergeboorte: 
wedergeboorte: shn (Eg.) 

  - 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: emancipatie (verheffing)   - 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: emancipatie: term: udaya, 
sarva- (sarvodaya (hindī-sansk.)) (‘algemene verheffing’) (cultur. 
beweging) (Ind.) 

  34 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: hemelvaart zie Reis: hemel, ~ 
naar de (hemelvaart, tenhemelopneming) 

  - 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: ārohaṇa, svarga- 

(svargārohaṇa) (‘hemelse verrijzenis’) (lit.) (Ind.) 

  37 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: udita, nitya- 
(nityodita) (‘eeuwig gerezen’) (type bewustzijn) (Ind.) 

  33 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: utsarpiṇī (fem.) (subst. 

adj.) (wereldperiode) (Ind.) 

  16 

Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis: term: ανοδος (Gr.)   53 

Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis, wederkeer, 
reïncarnatie, herleven) 
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Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte door het offer   10 

Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte door water   1 

Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte, symbolische (geestelijke)   13  40  45 

Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: shn (Eg.)   26 

Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: term: endrborinn (part.) 
(Germ.) 
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Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: wedergeborene 
(reïncarnatie van een vroegere persoon) 
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Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: wederopstanding van de 
held (motief) 

  43 
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Verschijning: aanwezigheid, goddelijke: term: vibhu (adj.) 
(geest/Brahman) (Ind.) 

  10  12 

Verschijning: aanwezigheid, goddelijke: term: vibhvan (adj.) (geest) 
(Ind.) 

  12 

Verschijning: aanwezigheid: alomtegenwoordigheid   10  12  31  32  33  34  56 

Verschijning: aanwezigheid: bestaan, zijn zie Dood en leven: bestaan 
(leven, zijn) 

  - 

Verschijning: aanwezigheid: coëxistentie (naast elkaar bestaan)   39  56 

Verschijning: aanwezigheid: multilocale -   39 

Verschijning: aanwezigheid: term: nēhwa* (Germ.)   49 

Verschijning: aanwezigheid: term: sat (adj.), sattva (subst.) (fil.) (Ind.)   10  34 

Verschijning: abstracte gedaante   28  33 

Verschijning: abstracte gedaante: liṅga of Śiva-liṅga (Ind.) zie 

Seksualiteit: fallus: term: liṅga (Ind.) 

  - 

Verschijning: afwezigheid (niet bestaan, ontbreken, missen) [zie ook 
Filosofie: niets] 

  10  13  34  37  41  42  43  45  46  
48  49  50  51  56  58  59  60  61 

Verschijning: afwezigheid: term: śūnya (adj.), śūnyatā (subst.) (Ind.)   32  34 

Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, gestalte, uiterlijk, vorm, 
manifestatie, belichaming, verschijnsel, beeld, beeltenis, verschijnen, 
voor de dag komen, te voorschijn komen, zich vertonen) 

  1  2  8  10  12  13  15  16  19  21  
27  28  29  31  32  33  34  37  39  41  
42  43  45  46  47  48  49  50  51  53  
56  58  59  60  61 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: ásjóna (Germ.)   48  50 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: bimba (Ind.)   32 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: delb: Delbáeth (‘gedaante 
van vuur’) (god) (Kelt.) 

  60 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: mūrti, aṣṭa- (‘achtvoudige 

belichaming’) (nl. van Śiva in de materie) (Ind.) 

  33 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: rūpa (Ind.)   10  34  56 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: rūpā, śata- (adj., fem.) 
(‘met honderd vormen’) (godin/eerste vrouw) (Ind.) 

  37 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: rūpa, sva- (‘iemands eigen 
vorm’) (Ind.) 

  32 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: rūpya, sā- (‘dezelfde 
gedaante’) (mukti) (Ind.) 

  33 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: semel (Isr.)   31 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: tanū (Ind.)   10  13 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: vibhava (Viṣṇu-avatāra) 

(Ind.) 

  32 

Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: vyūha (Viṣṇu-avatāra) (Ind.)   32 

Verschijning: alvormigheid: term: viśvarūpa (Ind.)   12  33  45 

Verschijning: antropomorfisme (menselijke gedaante) 
 

  1  2  3  9  12  13  14  15  19  23  
27  28  31  32  33  37  39  41  42  43  
44  45  46  48  50  53  59  60  61 

Verschijning: astrale gedaante   61 

Verschijning: astrale gedaante: maan   3  26  28  33 

Verschijning: astrale gedaante: Venus   61 

Verschijning: astrale gedaante: zon   33  37 

Verschijning: bepaalde god als ~ van de ene god   58 

Verschijning: bepaalde god als ~ van de ene god: term: iṣṭadevatā (Ind.)   34 
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Verschijning: bovennatuurlijke ~   59 

Verschijning: demonische gedaante   33  37  48  60 

Verschijning: dualistische gedaante (twee ongelijke gedaanten)   61 

Verschijning: dubbelganger, ‘tweeling’ (gelijke gedaante) [zie ook 
Geest: dubbelganger] 

  11  12  15  22  29  37 

Verschijning: dwergachtige gedaante (kleine -) zie Geest: dwerg   - 

Verschijning: elementvormige gedaante   3  12  13  15  27  28  33  37  39  
55  61 

Verschijning: emanatie (bijv. van de ene god in een andere) [vgl. 
Cultureel aspect: doorklinken; Psychologie: gedachte: herinnering] 

  46  59  61 

Verschijning: Fata Morgana   12 

Verschijning: fenomeen (verschijnsel)   59 

Verschijning: functieverschijning   34 

Verschijning: gedaantevergroting (uitbreiding)   27  32  33  34  37 

Verschijning: gedaantevergroting: term: virāṭ (Ind.)   32 

Verschijning: gedaantevergroting: term: viśvarūpa (Ind.)   33 

Verschijning: gedaanteverkleining   33  34  37  47 

Verschijning: gedaanteverkleining: antarātman (Ind.)   33 

Verschijning: gedaantewisseling (transformatie)   1  2  3  9  11  12  15  16  19  27  
28  31  32  33  34  37  39  40  43  45  
49  56  58  59  60  61 

Verschijning: gedaantewisseling: term: hamask of víxla hömum (vb.) 

(Germ.) 

  39 

Verschijning: gedaantewisseling: term: vaivarta, Brahma- (‘metamorfose 

van Brahmā’) (adj.) (lit.) (Ind.) 

  32 

Verschijning: gemaskerde gedaante zie illusie: imitatie   - 

Verschijning: geologisme (als berg, rivier, universum etc.)   46 

Verschijning: geslachtswisseling   2  31  37  39 

Verschijning: God als beeld en mens als weerspiegeling: bimba-
pratibimba (Ind.) 

  32 

Verschijning: historische verschijning (verschijning in de geschiedenis)   1 

Verschijning: hoogste ~   12 

Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk)   12  27  28  32 

Verschijning: ideële gedaante   55 

Verschijning: ideële gedaante: term: amatu (Mes.)   55 

Verschijning: ideële gedaante: term: dābār (Isr.)   28  55 

Verschijning: ideële gedaante: term: mdw (Eg.)   55 

Verschijning: ideële gedaante: term: ρημα (Gr.)   55 

Verschijning: illusie (schijngestalte, schijnvoorstelling, wereldillusie, 
bedrog) 

  1  3  10  14  15  27  28  33  34  43  
45  46  50  56  59  60 

Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste of verborgen gedaante, 
evenbeeld, kopie, vermomming, gemaskerd, veinzen, voorwenden, doen 
alsof) [zie ook Voorwerp: masker] 

  1  10  12  13  27  28  37  39  40  
43  45  46  47  48  49  50  51  53  54  
56  58  59  60 

Verschijning: illusie: imitatie: term: ad imitandum ferae formam (‘om 
de gedaante van een dier (nl. een hert) na te bootsen’) (rituele hand. / 
spel) (L/R) 

  59 

Verschijning: illusie: imitatie: term: facere cervulum (‘een hert 
nadoen’) (rituele hand. / spel) (L/R) 

  41  59 

Verschijning: illusie: imitatie: term: grímnir, grímr (adj.) (god/dier) 
(Germ.) 

  44  45 
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Verschijning: illusie: imitatie: term: imitatio dei (‘navolging van God’) 
(L/R) 

  1  31 

Verschijning: illusie: imitatie: term: iva (‘als het ware’) (adv.) (Ind.)   56 

Verschijning: illusie: imitatie: term: saṃjñā (Ind.)   37 

Verschijning: illusie: imitatie: term: upādhi (Ind.)   56 

Verschijning: illusie: term: ginnung (Germ.)   50 

Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.)   1  10  12  14  15  27  28  32  33  
34  37  56 

Verschijning: illusie: term: māyā, anna- (‘voedsel-illusie’) (een atman) 
(Ind.) 

  10 

Verschijning: illusie: term: māyāvāda (‘op illusie gebaseerd’) (Advaita 
Vedānta) (Ind.) 

  32 

Verschijning: illusie: term: māyāvin (‘illusoir, bedrieglijk’) (God) (Ind.)   56 

Verschijning: illusie: term: tirobhāva (activiteit van Śiva) (Ind.)   33 

Verschijning: incarnatie (god in de vleselijke gedaante van mens of dier)   1  2  3  11  12  14  15  19  23  27  
28  29  33  34  37  61 

Verschijning: incarnatie (materialisatie)   16  40 

Verschijning: incarnatie van de gedachte (de gedachte in lichamelijke 
gedaante, haam) 

  40 

Verschijning: incarnatie van de gedachte: term: gönduls öndu (Germ.)   40 

Verschijning: incarnatie van de groeikracht (groeikracht in de persoon 
van de koning) 

  42 

Verschijning: incarnatie van de ziel (de ziel in lichamelijke gedaante, 
haam) 

  39  56 

Verschijning: incarnatie: term: astvant (adj.) (Ir.)   29 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra (Ind.)   12  15  27  32  33  34  37 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Devī- (Ind.)   34 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Devī-: ‘mahāvidyā’ = 
‘daśavidyā’ (Tantra)  (Ind.) 

  34 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Pārvatī- (Ind.)   33 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva- (Ind.)   33 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva-: ‘Pañcabrahmaśivāvatāra’ 
(Ind.) 

  33 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva-: ‘Śiva ardhanārī’ (Ind.)   33 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Śiva-: ‘Śivāṣṭamūrti-avatāra’ 

(Ind.) 

  33 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu- (Ind.)   32  33  37 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu-: ‘daśāvatāra’ (Ind.)   32  34 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu-: ‘sākṣādavatāra’ (Ind.)   32 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu-: ‘vibhava’ (Ind.)   32 

Verschijning: incarnatie: term: avatāra, Viṣṇu-: ‘vyūha’ (Ind.)   32 

Verschijning: incarnatie: term: mūrta (part.) (Ind.)   33  34 

Verschijning: incarnatie: term: tanu (Ir.)   29 

Verschijning: individuele gedaante (i.t.t. het absolute zelf)   56 

Verschijning: kindverschijning   33  59 

Verschijning: levende persoon, god als   28  32 

Verschijning: levende persoon, god als: term: guru (Ind.)   33 

Verschijning: levende persoon, god als: term: jaṅgama (Ind.)   33 

Verschijning: levende persoon, god als: term: tathāgata (Ind.)   56 
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Verschijning: medium (drager der openbaring)   28 

Verschijning: misvormdheid (verminking, lichaamsgebrek)   12  13  28  32  33  34  37  39  43  
46  58  59  60 

Verschijning: misvormdheid: term: kubera (adj.) (demon, god) (Ind.)   15 

Verschijning: misvormdheid: term: ríastrad (Kelt.)   58 

Verschijning: misvormdheid: term: virūpa (adj.) (priester, god) (Ind.)   12  45 

Verschijning: naturalisme (als natuurverschijnsel)   12  27  37  60 

Verschijning: naturalisme: aṣṭamūrti (Śiva) (Ind.)   33 

Verschijning: nevenvorm (variant van de hoofdverschijning of de gewone 
vorm) 

  50  58  59 

Verschijning: onzichtbare gedaante zie Waarneming: zien: 
onzichtbaarheid 

  - 

Verschijning: openbaren  (openbaring) (alg.)   21  26  28  43 

Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een teken) 

  1  10  13  15  21  22  26  28  29  
31  32  33  37  43  51  55  59 

Verschijning: openbaren, zich (de zaak, het teken, de god of de geest 
zelf die zich openbaart, epifanie, (actieve) manifestatie, zich (op 
wonderbaarlijke wijze) vertonen) 

  2  10  11  12  13  14  15  19  21  
22  23  26  28  29  31  32  33  37  39  
40  43  44  45  47  48  50  53  55  56  
59  60  61 

Verschijning: openbaren, zich: goddelijke aanwezigheid zie Verschijning: 
aanwezigheid, goddelijke 

  - 

Verschijning: openbaren, zich: ontofanie (openbaring van het zijnde)   28 

Verschijning: openbaren, zich: śruti zie Waarneming: horen: term: śruti 
(part.) (adj. śrauta) (Ind.) 

  - 

Verschijning: openbaren, zich: term: udbhava (Ind.)   33 

Verschijning: openbaren, zich: zich vertonen ((op reële wijze) 
verschijnen, voor de dag komen) zie alg. verschijningsvorm 

  - 

Verschijning: openbaren: bekendmaking zie Taal: bericht   - 

Verschijning: openbaren: door denken oproepen   37 

Verschijning: openbaren: tonen (bewijzen, aanwijzen, blijken, wijzen 
op, verwijzen, laten zien, weergeven) 

  10  13  14  28  31  43  44  46  47  
48  49  53  58  59  60  61 

Verschijning: openbaren: tonen van de zegen van goden en heroën door 
rite en mythe 

  59 

Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god (de 
zege van een krachtiger god) 

  51 

Verschijning: openbaren: tonen van kracht of macht door een god: frase: 
‘si quando … anteponunt’ (Adam van Bremen) (L/R) 

  51 

Verschijning: openbaren: tonen: term: weizzen (Germ.)   44 

Verschijning: overig specifiek: aardmaterie   37 

Verschijning: overig specifiek: antarātman (Ind.)   33 

Verschijning: overig specifiek: berg   61 

Verschijning: overig specifiek: Bhīma (Ind.)   34 

Verschijning: overig specifiek: bordspel   43 

Verschijning: overig specifiek: cyclische gedaante (periode) als vorm van 
het blijvend leven van de kosmos 

  14  26 

Verschijning: overig specifiek: dans   53 

Verschijning: overig specifiek: darbha-gras (Ind.)   10 

Verschijning: overig specifiek: droom    37 

Verschijning: overig specifiek: droomfiguur   61 

Verschijning: overig specifiek: eindtijdvuur   37 
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Verschijning: overig specifiek: fallus in de haard   54 

Verschijning: overig specifiek: fallus: liṅga (Ind.) zie Seksualiteit: fallus: 

term: liṅga (Ind.) 

  - 

Verschijning: overig specifiek: gezaghebbend woord   29  43 

Verschijning: overig specifiek: god in het hart: term: antaryāmin (Ind.)   32 

Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: term: arcāvatāra (Ind.)   32 

Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: term: arcāvatāra: ‘mūrti’ 
(Ind.) 

  32 

Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: term: arcāvatāra: 
‘śālagrāma’ (2) (Ind.)      [Shalagrama, Salagrama, Saligram, Shaligrama, 
Saligrama] 

  32 

Verschijning: overig specifiek: godenbeeld: term: arcāvatāra: ‘Tulasī-
plant’ (Ind.) 
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Verschijning: overig specifiek: heilige klank   37 

Verschijning: overig specifiek: jaar   10 

Verschijning: overig specifiek: jonge aantrekkelijke vrouw   59 

Verschijning: overig specifiek: kosmisch wezen zie Geest: Wezen, het 
Kosmische 

  - 

Verschijning: overig specifiek: kunst en leven als epifanie van de 
Oeridee 

  1 

Verschijning: overig specifiek: levensmiddelen   10  26 

Verschijning: overig specifiek: lichaam   34 

Verschijning: overig specifiek: licht   10  29 

Verschijning: overig specifiek: liṅga, jyotir- (‘licht-liṅga’) (Ind.) zie 

Seksualiteit: fallus: term: liṅga, jyotir- (licht-liṅga) (Ind.) 

  - 

Verschijning: overig specifiek: liṅga-śarīra (Shvetashvatara Upaniṣad) 

(Ind.) zie Seksualiteit: fallus: term: liṅga-śarīra (Shvetashvatara 

Upaniṣad) (Ind.) 

  - 

Verschijning: overig specifiek: menselijke wetten als epifanie van de 
kosmische levenswet 
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Verschijning: overig specifiek: nimf   27 

Verschijning: overig specifiek: offer   10  34 

Verschijning: overig specifiek: oude lelijke vrouw   59 

Verschijning: overig specifiek: parfum   37 

Verschijning: overig specifiek: Rudra: ‘Atirudra’ (?) (Ind.)   34 

Verschijning: overig specifiek: rūpa zie Geest: hypostase: term: rūpa 
(vlgs Rāmānuja) (Ind.); Geest: Wezen, het Kosmische: viśvarūpa (Ind.) 
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Verschijning: overig specifiek: sfinx   19 

Verschijning: overig specifiek: slang(en)   46 

Verschijning: overig specifiek: steen   61 

Verschijning: overig specifiek: tijd   10 

Verschijning: overig specifiek: touw   37 

Verschijning: overig specifiek: troon   61 

Verschijning: overig specifiek: universum   10  37 

Verschijning: overig specifiek: Vedische riten en gebeden (Ind.)   27 

Verschijning: overig specifiek: voorwerp (div.)   10  59 

Verschijning: overig specifiek: vrouw als belangrijkste illusie (Chin.-B.)   14 

Verschijning: overig specifiek: waarnemende wezens   33 

Verschijning: overig specifiek: wereldorde   10 
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Verschijning: overig specifiek: wind (adem)   10  39 

Verschijning: overig specifiek: yoni (Ind.) zie Seksualiteit: vagina: term: 
yoni (Ind.) 

  - 

Verschijning: overig specifiek: zang   53 

Verschijning: personificatie zie Symboliek: personificatie als symbool   - 

Verschijning: plantvormige gedaante   2  3  11  12  28  31  37  43  49  55 

Verschijning: polymorfisme (veelsoortige gedaante)   3  12  19  27  34  37  61 

Verschijning: reusachtige gedaante zie Geest: reus; Geest: Wezen, het 
Kosmische 

  - 

Verschijning: situatie (sfeer, toestand, omstandigheid, staat) [zie ook 
Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer); Kosmografie en 
geografie: ruimte: sfeer] 

  12  48  50  51  56  58  59  61 

Verschijning: situatie vóór de schepping zie Kosmografie en geografie: 
chaos i.t.t. kosmos (toestand vóór de schepping) 

  - 

Verschijning: situatie: term: sthala, liṅga- (‘liṅga-toestand’) (god) (Ind.)   33 

Verschijning: situatie: toestand van de dood zie Dood en leven: dood, 
sterven: toestand van de dood 

  - 

Verschijning: substitutie (vervanging van oude door nieuwe religieuze 
elementen met dezelfde betekenis) 

  2  3  10  11  12  13  15  21  23  26  
28  31  32  34  37  39  40  41  42  43  
44  45  46  47  48  49  50  53  54  56  
58  59  60  61 

Verschijning: substitutie van begrafenis door verbranding   9 

Verschijning: substitutie van de offerdood door ballingschap   54 

Verschijning: substitutie van de offerdood door slavernij   54 

Verschijning: substitutie van dierenoffer door mensenoffer   59 

Verschijning: substitutie van satī door huwelijk   11 

Verschijning: substitutie: ruil   47  58  60  61 

Verschijning: substitutie: ruil: onderlinge uitwisseling van attributen bij 
goden 

  59 

Verschijning: substitutie: term: savarṇā (nom. ag., fem.) 

(‘plaatsvervangster’ (van Saraṇyū)) (Ind.) 

  12 

Verschijning: substitutie: term: sāvarṇi (nom. ag., masc.) (‘zoon van de 

plaatsvervangster’ (van Saraṇyū)) (Manu) (Ind.) 

  12 

Verschijning: substitutie: verschuiving (betekenisverandering van 
(vreemde) religieuze elementen) 

  58  59  61 

Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging (vertegenwoordiger)   10  13  17  28  31  32  33  34  37  
39  40  41  42  43  45  46  47  48  49  
50  54  56  58  59  60  61 

Verschijning: theomorfisme (goddelijke gedaante)   10  37 

Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)   1  2  3  9  10  11  12  13  14  15  
16  19  22  27  28  29  31  32  33  34  
37  39  40  42  43  44  45  46  48  49  
50  56  58  59  60  61 

Verschijning: verdwijning (verloren gaan)   10  13  34  37  39  45  46  47  48  
49  50  53  54  56  58  59  60  61 

Verschijning: verdwijning: (tijdelijke) - van de vruchtbaarheidsgod zie 
Mythologie: thema: tijdelijke verdwijning en wederopstanding van de 
vruchtbaarheidsgod 

  - 

Verschijning: verdwijning: term: tirobhāva (illusie) (Ind.)   33 
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Verschijning: visioen (hallucinatie) [zie ook Psychologie: droom]   10  13  14  15  28  31  32  33  34  
37  39  43  50  56  59  60  61 

Verschijning: visioen: term: baile in scáil (‘visioen van de 
geestverschijning’) (lit.) (Kelt.) 

  59 

Verschijning: visioen: term: sākṣātkāra (Ind.)   32  33 

Verschijning: voorbeeld (mythisch -, rolmodel, ideaalbeeld, toonbeeld, 
prototype, klassiek) 

  13  17  28  31  32  34  39  42  43  
44  45  46  47  48  49  50  51  53  56  
58  59  61 

Verschijning: voorbeeld: belofte (toekomstperspectief, toekomstig 
ideaalbeeld) 

  60 

Verschijning: voorbeeld: term: udāharaṇa (Ind.)   34 

Verschijning: vorm zie Verschijning: alg. verschijningsvorm   - 

Verschijning: vormloosheid   14  33  34  37  39 

Verschijning: vormloosheid: term: amūrta (adj.) (Ind.)   33  34 

Verschijning: vormloosheid: term: arūpa (adj.) (Ind.)   14 

Verschijning: vrouwelijke gedaante zie Verschijning: geslachtswisseling   - 

Verschijning: weerspiegeling (spiegelbeeld) (lett.) [zie ook Symboliek: 
beeldspraak: weerspiegeling (fig.)] 

  13  32  37 

Verschijning: weerspiegeling: term: pratibimba (Ind.)   32 

Verschijning: werkelijkheid (werkelijk, autentiek) [zie ook Wet en orde: 
orde: waarheid] 

  10  26  28  29  32  33  34  39  45  
46  47  49  51  55  56  59  60 

Verschijning: werkelijkheid, geestelijke (onwaarneembare) zie 
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden (andere, 
onzichtbare, geestelijke wereld) 

  - 

Verschijning: werkelijkheid, materiële (waarneembare) zie Kosmografie 
en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen (deze, zichtbare, 
lichamelijke, aardse wereld) 

  - 

Verschijning: werkelijkheid, ultieme   56 

Verschijning: werkelijkheid: concreetheid (letterlijkheid)   58 

Verschijning: werkelijkheid: ware gedaante   37 

Verschijning: wezen, vrouwelijk   59 

VOGEL     - 

Vogel [voor Ned. namen van vogels, zie Dier]   1  2  3  10  11  12  13  14  15  19  
27  28  31  32  34  37  39  40  43  50  
53  56  58  59  60  61 

Vogel: arend (adelaar)   1  2  9  10  12  26  27  39  42  44  
45  46  49  50  58  61 

Vogel: arend van de Aśvins (Ind.)   12 

Vogel: arend van een Hettitische god (alg.) (H/H)   61 

Vogel: arend van Manuziya (H/H)   61 

Vogel: arend van Zeus Kasios (Gr.-Sel.)   61 

Vogel: arend, hemel-: anzû (Mes.)   2 

Vogel: arend, vis-   60 

Vogel: arend: term: aquila (L/R)   50 

Vogel: arend: term: gjóðr (Germ.)   45 

Vogel: arend: term: gjóðr, Hnikars (‘Stokers (= Odins) arend’) (kenning 
voor raaf) (Germ.) 

  45 

Vogel: arend: term: ḫara-: ḫarana (berg(god)) (hurr.) (H/H)   61 

Vogel: arend: term: örn (Germ.)   39  50 

Vogel: arend: term: örn, blóð- (‘bloedarend’) (Odinsoffer) (Germ.)   42 
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Vogel: arend: term: αετος (Gr.)   50 

Vogel: duif   3  12  13  15  53  59  61 

Vogel: duif (?) van Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H)   61 

Vogel: duif van Aphrodite (Gr.)   61 

Vogel: duif van Ištar en Šawuška-Ištar (Mes.)   61 

Vogel: ekster: term: tethra (geestenkoning) (Kelt.)   59 

Vogel: gans   15  28  37  44 

Vogel: gans van Brahmā (Ind.)   15 

Vogel: gans: term: haṃsa (ṛṣi) (Ind.)   37 

Vogel: gier   12  33  61 

Vogel: haan   13  34  37  39  42  43  45  50  58 

Vogel: haan van Mercurius (1) (L/R)   45  58 

Vogel: haan van Mercurius (3) (Kelt.)   58 

Vogel: havik   44  45  46  50 

Vogel: havik: term: haukr, átfrekr Óðins (‘Odins vraatzuchtige havik’) 
(kenning voor ‘raaf’) (Germ.) 

  45 

Vogel: havik: term: valr (Germ.)   39 

Vogel: korhoen   37 

Vogel: kraai   58  59  60 

Vogel: kraai van Sucellos (Kelt.)   58 

Vogel: kraai: term: bodwā*: badb (‘kraai’) (godin) (Kelt.)   58 

Vogel: kraai: term: bodwā*: bodb derg (‘rode kraai’) (god) (Kelt.)   60 

Vogel: kraai: term: bodwā*: bodva, cathu- (‘kraai van de strijd’) (godin) 
(Kelt.) 

  58 

Vogel: kraanvogel   15  37  43  58  59  60 

Vogel: kraanvogel: term: baka (asura) (Ind.)   15  37 

Vogel: kraanvogel: term: balāhaka (Ind.)   37 

Vogel: kraanvogel: term: garan (Kelt.)   59 

Vogel: kraanvogel: term: γερανος (Gr.)   41  43 

Vogel: kwartel: term: vartikā (demon) (Ind.)   27 

Vogel: lijkvogel (aasetende ~)   45 

Vogel: mees   43 

Vogel: meeuw   45 

Vogel: meeuw: term: már, Yggjar (‘meeuw van Yggr’) (kenning voor 
raaf) (Germ.) 

  45 

Vogel: merel   60 

Vogel: mus   37  46 

Vogel: noodlot, ~ van het   12 

Vogel: oevermaina (Turdus Ginginianus)   - 

Vogel: oevermaina: term: āḍi (demon) (Ind.)   37 

Vogel: orakelvogel   59 

Vogel: orakelvogel van Dodona (Gr.)   59 

Vogel: papegaai   15  37 

Vogel: papegaai van Kāma (Ind.)   15 

Vogel: patrijs   37  46 

Vogel: patrijs: term: tittiri (adj. taittirīya (lit.)) (Ind.)   10 

Vogel: pauw   15  33  37 

Vogel: pauw van Sarasvatī (Ind.)   15 

Vogel: pauw van Skanda (Ind.)   15  33  37 
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Vogel: pluvier   40 

Vogel: pluvier: term: krauñca (Ind.)   40 

Vogel: raaf   40  41  43  45  48  58  59  60 

Vogel: raaf: oorlogsraaf   60 

Vogel: raaf: raven van Lug (Kelt.)   58  59 

Vogel: raaf: term: ‘átfrekr Óðins haukr’ (‘Odins vraatzuchtige havik’) 
(kenning) (Germ.) 

  45 

Vogel: raaf: term: ‘Hnikars gjóðr’ (‘Stokers (= Odins) arend’) (kenning) 
(Germ.) 

  45 

Vogel: raaf: term: ‘Yggjar már’ (‘meeuw van Yggr’) (kenning) (Germ.)   45 

Vogel: raaf: term: brān (sagenfig.-god) (Kelt.)   58 

Vogel: raaf: term: brān fendigaidd = bendigeidfran (‘gezegende raaf’) 
(sagenfig.-god) (Kelt.) 

  59 

Vogel: raaf: term: brānwen (kelt.-frans brangwaine) (‘witte raaf’) 
(sagenfig.-godin) (Kelt.) 

  58 

Vogel: raaf: term: fiach: Fiachna (god) (Kelt.)   60 

Vogel: raaf: term: hraban (Germ.)   45 

Vogel: raaf: term: wesāko*: visucius, visucia (adj.) (god, godin) (Kelt.)   58 

Vogel: raaf: term: κοραξ (Gr.)   58 

Vogel: raven van Odin (Germ.)   45 

Vogel: reiger (Ardea alba)   15 

Vogel: reiger: term: baka (asura) (Ind.)   15  37 

Vogel: specht   28 

Vogel: struisvogel   28 

Vogel: Stymphalische vogels (Gr.)   54 

Vogel: term: śakunta(la) (apsaras) (Ind.)   12 

Vogel: tovervogel (magische ~)   58 

Vogel: term: mušen = cun. MUŠEN = mušen (voor vogelnamen) (sum.) 
(Mes.) 

  61 

Vogel: uil   2  12  13  15 

Vogel: valk   1  3  19  37  45  48  59  60 

Vogel: valk van Ištar (Mes.)   61 

Vogel: valk, Horus- (Eg.)   21  26 

Vogel: valk, zonne-   1  28 

Vogel: vogel van de ‘godheid van de vogels’ (Kelt.)   59 

Vogel: watervogel   12  13  22  37  48 

Vogel: zeevogel   47 

Vogel: zielenvogel (dodenvogel)   14  19  21  26  28  29  39  40  55 

Vogel: zielenvogel: ‘De ziel van Osiris’ (Eg.)   29 

Vogel: zielenvogel: ‘Ziel des broods’ (Ba-taw) (Eg.)   55 

Vogel: zielenvogel: ‘Ziel’ (ba) (Eg.)   1  19  21 

Vogel: zonne(leeuw)vogel (vuurvogel)   1  2  3  12  37  50 

Vogel: zonne(leeuw)vogel van Lakṣmī (Ind.)   15 

Vogel: zonne(leeuw)vogel van Viṣṇu (Ind.)   12  15 

Vogel: zwaan   12  15  32  44  48  58  60 

Vogel: zwaan van de Aśvins (Ind.)   12 

Vogel: zwaan van Sarasvatī (Ind.)   15 

Vogel: zwaan: term: haṃsa (god) (Ind.)   32 

Vogel: zwaan: term: haṃsa, parama- (‘hoogste zwaan’) (titel) (Ind.)   34 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Vogel: zwaluw van Ištar (Mes.)   61 

VOORWERP     - 

Voorwerp (goed, ding, object)   12  13  14  23  28  32  33  37  39  
40  41  45  46  47  48  49  53  56  58  
59  60  61 

Voorwerp: aambeeld   60 

Voorwerp: aambeeld: term: indéoin na nDése (‘aambeeld van de Déisi’) 
(heuvel) (Kelt.) 

  60 

Voorwerp: as (van een wiel, spil)   12  27  48  50 

Voorwerp: as: term: cardo (L/R)   48 

Voorwerp: baken (van vuur)   - 

Voorwerp: baken: term: viti (Germ.)   39 

Voorwerp: baken: term: viti, Hlés (‘Hlés baken’) (kenning voor goud) 
(Germ.) 

  39 

Voorwerp: bal: term: pukku (Mes.)   2  

Voorwerp: baldakijn   37 

Voorwerp: balk   48  50 

Voorwerp: balk, heilige zie Religieus voorwerp: balken   - 

Voorwerp: balk: term: raptr (Germ.)   48 

Voorwerp: band (koord, boei, mummieband), ook overdrachtelijk   2  3  12  13  14  15  19  26  28  34  
37  39  40  43  44  45  46  47  50  53  
54  56  61 

Voorwerp: band, afscheidings- zie Bouwwerk: afscheiding - 

Voorwerp: band: ‘banden van het hart’ (Ind.)   56 

Voorwerp: band: armring bij krijgers   43 

Voorwerp: band: Brahmanen-koord (heilig koord) (Ind.)   34  56 

Voorwerp: band: dichtersband   60 

Voorwerp: band: halster   43 

Voorwerp: band: ijzerdraad (als binddraad)   46 

Voorwerp: band: term: band (Germ.)   44 
Voorwerp: band: term: band: vébönd (‘banden rond het heiligdom’) (pl.) 
(Germ.) 

  41  42 

Voorwerp: band: term: fascia (L/R)   40 

Voorwerp: band: term: fjöturr (Germ.)   40 

Voorwerp: band: term: fjöturr, her- (‘legerboei’) (Germ.)   40  45  49 

Voorwerp: band: term: guṇa (Ind.)   37  56 

Voorwerp: band: term: haft (Germ.)   40  44  45 

Voorwerp: band: term: pāśa (band met saṃsāra) (Ind.)   33  43 

Voorwerp: band: term: pāśa, vi- (‘zonder boeien’) (goddelijke rivier) 
(Ind.) 

  12 

Voorwerp: band: term: taḫapši (hurr.-hett.-akk.) (H/H-Mes.)   61 

Voorwerp: band: term: þelban* (þialfi, þialmi) (Germ.)   46 

Voorwerp: band: term: vinculum (L/R)   54 

Voorwerp: band: touw   1  15  34  37  40  42  43  48  60 

Voorwerp: band: touw: term: śulva (lit.) (Ind.)   32 

Voorwerp: band: voetboei   54 

Voorwerp: band: voetboei: term: compes (L/R)   54 

Voorwerp: bank, wand- (voor beeldjes)   53 
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Voorwerp: bed (wieg)   1  2  12  13  31  37  45  50  53  56  
59  60 

Voorwerp: bed van Dagda: term: imdaei in Dagdha (Kelt.)   60 

Voorwerp: bed, bruids-   46 

Voorwerp: bed, bruids-: term: hamarsiangh (‘hamerbed’) 
(Östergötlands) (Germ.) 

  46 

Voorwerp: bed, kraam- [zie ook Werkzaamheid: liggen: term: liggja á 
gólfi (‘in het kraambed liggen’) (Germ.)] 

  39 

Voorwerp: bed, mannenkraam-   28 

Voorwerp: bed, spijker-   28 

Voorwerp: bed, stro-   43 

Voorwerp: bed: term: hunebed (‘reuzenbed’) (megalithisch graf) 
(Germ.) 

  39 

Voorwerp: bed: term: lige ina lánomhnou (‘het bed van het echtpaar’) 
(loc.) (Kelt.) 

  59 

Voorwerp: bed: term: lúðr (‘wieg’) (De Vries) (Germ.)   50 

Voorwerp: beddepoot: term: aṅga, khaṭvā- (khaṭvāṅga) (knuppel) (Ind.)   15 

Voorwerp: bel (klok)   33  51  60 

Voorwerp: beurs zie geldbuidel  - 

Voorwerp: bezem: term: bezem, heksen- (naam voor maretak) (Germ.)   39 

Voorwerp: bezemsteel   39  40 

Voorwerp: bijenkorf   53 

Voorwerp: bijenwas   39 

Voorwerp: bijl   2  3  12  13  28  39  46  48  53  60 

Voorwerp: bijl van Esus (Kelt.)   59 

Voorwerp: bijl van Tuirbe Trágmar (Kelt.)   60 

Voorwerp: bijl van Tvaṣṭṛ (Ind.)   12 

Voorwerp: bijl, dubbele (alg.)   39  53 

Voorwerp: bijl, dubbele (MM)   58 

Voorwerp: bijl, dubbele (Syr.)   17   

Voorwerp: bijl, dubbele: term: bipennis (L/R)   58 

Voorwerp: bijl, strijd- zie Wapen: strijdbijl   - 

Voorwerp: bijl, wonder-   60 

Voorwerp: bijl: term: axe (Germ.)   44 

Voorwerp: bijl: term: užcr (Mordw.)   46 

Voorwerp: blad (plat voorwerp, plankje)   - 

Voorwerp: blad: term: blað ilja þrúðar þjófs (‘blad voor de voetzolen 
van de dief van þrúðr’) (kenning voor schild) (Germ.) 

  46 

Voorwerp: blad: term: blaðnir, skíð- (‘vouw-plankjes’) (pl.) (naam v.e. 
schip) (Germ.) 

  47 

Voorwerp: boek zie Kunst en schrift: schrift: boek (schrijftafel)   - 

Voorwerp: boor: ‘Rati’ (1) (Germ.)   45 

Voorwerp: boot, schip zie Boot   - 

Voorwerp: bord   59 

Voorwerp: braadstel (braadspit)   58  60 

Voorwerp: braadstel van Dagda (Kelt.)   60 

Voorwerp: braadstel van de vrouwen van Inis Cenn-fhinne (Kelt.)   60 

Voorwerp: braadstel van Morrígu (Kelt.)   60 

Voorwerp: braadstel: enkele vleesspit   60 
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Voorwerp: buidel (tas, rugzak)   46  60  61 

Voorwerp: deksel   13  21 

Voorwerp: deksel: term: kappōret (‘verzoendeksel’) (Isr.)   21  31 

Voorwerp: dobbelsteen zie Lot: lotsvoorwerpen: dobbelsteen   - 

Voorwerp: doek   13  34  37  39  40  42  43  60 

Voorwerp: draad   48  60 

Voorwerp: draad, noodlots- zie Lot: lotsvoorwerp   - 

Voorwerp: draad: term: síma, ørlög- (‘noodlotsdraad’) (symbolisch 
lotsvoorwerp) (Germ.) 

  39 

Voorwerp: draad: term: þáttr (Germ.)   47 

Voorwerp: draad: term: þáttr, ørlög- (‘noodlotsdraad’) (symbolisch 
lotsvoorwerp) (Germ.) 

  39 

Voorwerp: draad: Vartari (Germ.)   48 

Voorwerp: emmer   49  58 

Voorwerp: emmer: ‘Sœgr’ (Germ.)   49 

Voorwerp: emmer: term: situla (L/R)   58 

Voorwerp: gaffel (vork)   50 

Voorwerp: galg   45 

Voorwerp: galg: term: croch: Dergcroch (‘(god van de) rode galg’) (god) 
(Kelt.) 

  60 

Voorwerp: galg: term: gálgi (Germ.)   45 

Voorwerp: geld zie Welzijn en ziekte: rijkdom: geld   - 

Voorwerp: geldbuidel (beurs)   45  58  59 

Voorwerp: geldbuidel van een god in lotushouding (Kelt.)   59 

Voorwerp: geldbuidel van Mercurius (1) (L/R)   45  58 

Voorwerp: geldbuidel van Mercurius (3) (Kelt.)   58  59 

Voorwerp: geldbuidel van Sucellos (Kelt.)   58 

Voorwerp: geneesmiddel   12  15  28  49  59 

Voorwerp: geneesmiddel: genezende zalf   12 

Voorwerp: geneesmiddel: term: jalāṣa (Ind.)   12 

Voorwerp: geneesmiddel: term: lyf (Germ.)   49 

Voorwerp: geschenk zie Bezit en roof: gave (gift, geschenk)   - 

Voorwerp: gesp (spang)   40  44  45  46  48 

Voorwerp: gietvorm   31 

Voorwerp: gordijn (voorhang) zie Bouwwerk: afscheiding: gordijn   31 

Voorwerp: haarpin   13 

Voorwerp: hak   39 

Voorwerp: halster, ezels-   58 

Voorwerp: hamer [zie ook Wapen: donderwapen: donderhamer of -
schicht] 

  2  10  39  41  46  58 

Voorwerp: hamer van Charon (2) (Etr.)   58 

Voorwerp: hamer van Mercurius (3) (Kelt.)   58 

Voorwerp: hamer van Silvanus (2) (Kelt.)   58 

Voorwerp: hamer van Sucellos (Kelt.)   58 

Voorwerp: hamer: term: hamarr (Germ.)   46 

Voorwerp: hamer: term: hamarr, þórs- (‘hamer van Thor’) 
(swastikasymbool) (Germ.) 

  40  46 

Voorwerp: hamer: term: holy mawle (‘heilige moker’) (grijsaarddoding) 
(Germ.) 

  58 
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Voorwerp: hamer: term: marteau de la bonne mort (‘hamer van de 
goede dood’) (stervensgebruik) (Frankr.) 

  58 

Voorwerp: hamer: term: vasara (Finl.)   46 

Voorwerp: handelswaar (koopwaar)   54 

Voorwerp: harpoen   1 

Voorwerp: heilig ~ zie Religieus voorwerp   - 

Voorwerp: hoefijzer   43 

Voorwerp: houweel   2 

Voorwerp: huisraad   13  39  59  60 

Voorwerp: instrument (hulpmiddel)   56  61 

Voorwerp: instrument: term: yantra (Ind.)   34 

Voorwerp: kam   40  60 

Voorwerp: kam: term: cír (heuvel) (Kelt.) (Ierl.)   60 

Voorwerp: kandelaar   58 

Voorwerp: karnstok   37 

Voorwerp: karntouw   15  27  37 

Voorwerp: ketting (geen halssieraad)   42  58  60 

Voorwerp: ketting: term: catenula (L/R)   42 

Voorwerp: kist zie Kist   - 

Voorwerp: kleurstof (verf)   40  61 

Voorwerp: knoop (in koord e.d.)   13  39  40  42  53 

Voorwerp: knoop: term: knut, val- (‘gevallenenknoop’) (vorm van de 
triskele) (Germ.) 

  45 

Voorwerp: knot (kluwen)   61 

Voorwerp: koker   10 

Voorwerp: koker: term: kośa (fil.) (Ind.)   10 

Voorwerp: korenwan   28 

Voorwerp: korrel (stukje, brokje, deeltje)   34 

Voorwerp: korrel: term: bindu, tejo- (‘schitterend zaadje’) (lit.) (Ind.)   34 

Voorwerp: kraan   12 

Voorwerp: krachtwerktuig   46 

Voorwerp: kram   45 

Voorwerp: krans zie Vegetatie: krans (van vegetatie)   - 

Voorwerp: kruidenbewaarplaats   13 

Voorwerp: kunsthand zie Lichaam: hand, kunst-   - 

Voorwerp: kussen   37 

Voorwerp: kussen: term: upabarha (adj. upabarhaṇa (gandharva)) (Ind.)   37 

Voorwerp: ladder   59 

Voorwerp: ladder: term: árad: áradach (‘van een ladder voorzien’) 
(offerketel) (Kelt.) 

  59 

Voorwerp: lamp   37 

Voorwerp: lapje (van stof)   59 

Voorwerp: lepel   10  12  13  15  60 

Voorwerp: lepel van Brahmā (Ind.)   15 

Voorwerp: lepel: schepvat zie Vat: schepvat   - 

Voorwerp: lepel: term: darvī (Ind.)   13 

Voorwerp: lepel: term: sruc (Ind.)   13 

Voorwerp: linnengoed   43 

Voorwerp: linnengoed: term: lin (Germ.)   40 
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Voorwerp: lotstokje zie Lot: lotsvoorwerpen: lotstokje   - 

Voorwerp: lus   40  61 

Voorwerp: maalsteen (molensteen)   13  47 

Voorwerp: maalsteen: goudmolen   47 

Voorwerp: mand (korf)   13  15  21  31  46  49  53  58 

Voorwerp: mand, heksen-   60 

Voorwerp: mand, offer-   22 

Voorwerp: mand, offer-: term: κανουν (Gr.)   22 

Voorwerp: mand: term: piṭaka, tri- (‘driekorf’) (lit.) (Ind.-B.)   28 

Voorwerp: masker (gezichtsmasker) [zie ook Verschijning: illusie: 
imitatie] 

  28  43  45  53  59 

Voorwerp: masker, dieren-   43  45 

Voorwerp: masker, dieren-: hertenmasker   59 

Voorwerp: masker, dieren-: stierenmasker   53 

Voorwerp: masker, dieren-: term: talamasca (L/R)   43 

Voorwerp: masker, Dionysos- (Gr.)   53 

Voorwerp: masker, doods-   28 

Voorwerp: mat (rietmat)   37  61 

Voorwerp: medicijntasje (toverbuidel)   39  42 

Voorwerp: meditatiemiddel: term: yantra (Ind.) zie Religieus voorwerp: 
amulet: term: yantra (Ind.); Kunst en schrift: compositie: geometrische 
organisatie van een esthetisch veld (of diagram): term: yantra (Ind.) 

  - 

Voorwerp: mes   40  50 

Voorwerp: mes, offer-   40 

Voorwerp: mes, scheer-   37  41  48 

Voorwerp: mes, scheer-: term: kṛttikā (Ind.)   37 

Voorwerp: meubilair   1 

Voorwerp: molensteen    59 

Voorwerp: mondband: term: gr. phorbeia (φορβεια) = lat. capistrum 
(voor fluitisten) 

  61 

Voorwerp: mondklem: term: gómsparri (Germ.)   39 

Voorwerp: monument zie Kunst en schrift: voorwerp (monument)   - 

Voorwerp: mortier   12  13 

Voorwerp: munt zie Kunst en schrift: kunst: numismatiek   - 

Voorwerp: net   2  10  12  39  40  45  48 

Voorwerp: net van Indra (Ind.)   12 

Voorwerp: noodlotsdraad zie Noodlot: lotsvoorwerpen: noodlotsdraad   - 

Voorwerp: offerwerktuig   11 

Voorwerp: ossenstok   31 

Voorwerp: oven   34  61 

Voorwerp: paardenbit   43 

Voorwerp: paardentuig   43 

Voorwerp: papier   23  34 

Voorwerp: parasol   28 

Voorwerp: parfum   37 

Voorwerp: parfum: ‘khasā’ (myth. fig.) (Ind.)   27 

Voorwerp: parfum: term: guggulu (Ind.) = bdellium (L/R)   37 

Voorwerp: pen   37 

Voorwerp: perssteen   10  12  13 
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Voorwerp: perssteen: term: adri (Ind.)   12 

Voorwerp: perssteen: term: grāvan (Ind.)   12 

Voorwerp: pijp   48 

Voorwerp: plaat, metalen   42  43  47  49  58 

Voorwerp: plaat, stenen   61 

Voorwerp: plank zie Vegetatie: hout: plank   - 

Voorwerp: ploeg (ploegschaar)   1  12  13  28  32  33  39  43  49  
58  59  60 

Voorwerp: ploeg: term: cécht (Kelt.)   60 

Voorwerp: ploeg: term: cécht: cécht (gen.), mac (‘zoon van de 
ploegschaar’) (god) (Kelt.) 

  58  59 

Voorwerp: ploeg: term: sīra (goddelijk voorwerp) (Ind.)   12  13 

Voorwerp: ploegschaar: term: śunā (goddelijk voorwerp) (Ind.)   12  13 

Voorwerp: pottenbakkerswiel   14  17  34 

Voorwerp: prikkel   12  27  37 

Voorwerp: prikkel van Pūṣan (Ind.)   12 

Voorwerp: religie als werktuig   28 

Voorwerp: religie als werktuig: Anwendung van religie   28 

Voorwerp: ring [zie ook Sieraad: ring]    60 

Voorwerp: ring: term: caṣāla (‘houten ring’) (Ind.)   40  59 

Voorwerp: roer (stuurroer, roeispaan) zie Boot: roer (stuurroer, 
roeispaan) 

  - 

Voorwerp: roesmiddel (verdovend middel, hallucinogeen, narcotica, 
drugs) 

  61 

Voorwerp: schaar   28 

Voorwerp: schat zie Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)   - 

Voorwerp: schep: schepel: term: míach (god) (Kelt.)   60 

Voorwerp: schild, cultisch zie Religieus voorwerp: fetisj: vacht: schild, 
cultisch (meestal een op een raamwerk gespannen dierenvel) 

  - 

Voorwerp: schoenmakersels   12 

Voorwerp: schoenmakersels van Pūṣan (Ind.)   12 

Voorwerp: schoenriem   43 

Voorwerp: schommel   13  28 

Voorwerp: sikkel   2  3  17  34  39  58  59  61 

Voorwerp: sikkel van Bellona (2) (?) (Kelt.)   58 

Voorwerp: sikkel van Sucellos (Kelt.)   58 

Voorwerp: slede   47 

Voorwerp: sleutel   59 

Voorwerp: sleutel van Epona (Kelt.)   58 

Voorwerp: slot   13  46 

Voorwerp: sneeuwschoen (ski)   46  47 

Voorwerp: sneeuwschoen: term: andrar = skíð (pl.) (Germ.)   46 

Voorwerp: spaak (van wiel)   16  41  56  58 

Voorwerp: spade   39 

Voorwerp: speelbord, menselijk of profaan   39  43 

Voorwerp: speld: doekspeld (mantelspeld)    40  60 

Voorwerp: speld: doekspeld: term: fibula (L/R)   40  41 
Voorwerp: spiegel   3  10  13  28 

Voorwerp: spiegel van Kubaba (1) (NW-Sem.-H/H)   61 
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Voorwerp: spijker (nagel, pin)   26  28  42  44  48  50  58  59  60 

Voorwerp: spijker, heilige   44  50 

Voorwerp: spijker, heilige: term: clavus (L/R)   26  50 

Voorwerp: spijker, heilige: term: reginnagl (Germ.)   44  46  50 
Voorwerp: spil zie 1. as, 2. spinklos   - 

Voorwerp: spinklos (spindel, spil)   39  49  50 

Voorwerp: spinklos: term: vartulā (Ind.)   39 

Voorwerp: spinklos: term: wirtel (Germ.)   39 

Voorwerp: spinrok(ken)   46  49 

Voorwerp: spit   10  13 

Voorwerp: spoor (v. paard)   39 

Voorwerp: staf zie Staf   - 

Voorwerp: standaard   53  58  61 

Voorwerp: standaard, konings-   41 

Voorwerp: standaard, leger- (veldteken)   1  39  41 

Voorwerp: standaard, stieren-   61 

Voorwerp: stang   3  46  48  51 

Voorwerp: stang, draag-   49 

Voorwerp: stang, draag-: ‘Símul’ (Germ.)   49 

Voorwerp: steel   46  48  58 

Voorwerp: steun (voetsteun, verhoging) [zie ook Bouwwerk: verhoging 
(podium)] 

  46 

Voorwerp: steun: term: stallr (Germ.)   46 

Voorwerp: steun: term: stallr Hrungnis fota (‘steun voor Hrungnirs 
voeten’) (kenning voor schild) (Germ.) 

  46 

Voorwerp: stoel (kruk) [zie ook Troon (zetel)]   13  21  39  46 

Voorwerp: stoelpoot: term: proṣṭhapada (nakṣatra) (Ind.)   13 

Voorwerp: tablet, klei- [zie ook Taal: tekst: inscriptie (tablet, epigrafie) 
(alg.) 

  53 

Voorwerp: tablet, loden   58 

Voorwerp: tafel (meubel)   22  23  28  31  43  58  59 

Voorwerp: tafel van het lot: term: tabula fortunae zie Lot: 
lotsvoorwerp: tafel van het lot: term: tabula fortunae (L/R) 

  - 

Voorwerp: tafel, driepotige   53 

Voorwerp: tafel, offer-   22  53  61 

Voorwerp: tafel, offer-: ‘Perchten-tafel’ (Germ.)   39 

Voorwerp: tafel, offer-: plengtafel   53 

Voorwerp: tafel, offer-: tafeldrievoet   22 

Voorwerp: tafel, offer-: tafeldrievoet: term: mensa Delphica (L/R)   22 

Voorwerp: tafel, stenen: term: dolmen (megalithisch graf) (Kelt.)   39 

Voorwerp: tafel: ‘Tafel van An’ (Mes.)   2 

Voorwerp: tafel: term: τραπεζα (Gr.)   22 

Voorwerp: tapijt   41  42  43 

Voorwerp: telefoon   28 

Voorwerp: term: dharma (‘ding’) (Ind.)   56 

Voorwerp: teugel   39  44  48  56 

Voorwerp: teugel: term: taumr (Germ.)   48 

Voorwerp: teugel: term: ήνια (Gr.)   44 
Voorwerp: toiletgerei   39 
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Voorwerp: toorts   31 

Voorwerp: toverattribuut (magisch middel)   40  59 

Voorwerp: toverattribuut: beker   60 

Voorwerp: toverattribuut: dood hout   40 

Voorwerp: toverattribuut: hoofd   59 

Voorwerp: toverattribuut: tempelring zie Sieraad: ring, tempel-   - 

Voorwerp: toverattribuut: toverstaf zie Staf: scepter: toverstaf   - 

Voorwerp: toverattribuut: zilveren tak   60 

Voorwerp: tovermiddel (bijv. toverdrank of –vrucht)   42 

Voorwerp: tovermiddel: noot   60 

Voorwerp: tovermiddel: term: yukti (Ind.)   40 

Voorwerp: tovermiddel: term: zoubar (Germ.)   42 

Voorwerp: trap   53 

Voorwerp: trap, wentel-   28 

Voorwerp: trog (voederbak)   46 

Voorwerp: troon zie Troon   - 

Voorwerp: uitvinding zie Schepping: uitvinding (vinding)   - 

Voorwerp: vat zie Vat   - 

Voorwerp: veger   37 

Voorwerp: veger: term: scuabtuinne (‘golfveger’) (schip) (Kelt.)   60 

Voorwerp: velg (van wiel)   12  56 

Voorwerp: velg: term: nemi, ariṣṭa- (‘onbeschadigde velg’) (god) (Ind.)   12 

Voorwerp: velg: term: nemi, kāla- (‘velg van het rad der tijd’) (demon) 
(Ind.) 

  27  37 

Voorwerp: vergif (vergiftigen, giftig)   12  13  15  27  31  32  33  34  37  
40  44  46  49  50  58  59  60 

Voorwerp: vergif: term: halāhala (Ind.)   33 

Voorwerp: vergif: term: kālakūṭa (Ind.)   33  37 

Voorwerp: vijzel   12 

Voorwerp: vishaak   46 

Voorwerp: vishaak: term: fiskekrok (sterrenbeeld) (Germ.)   46 

Voorwerp: vishaak: term: vuogga (Lapl.)   46 

Voorwerp: vlag (banier, vaandel)   15  26  28  31  34  37  41  42  53 

Voorwerp: vlag: banier van Erik (Germ.)   43 

Voorwerp: vlag: banier van Kāma (Ind.)   15 

Voorwerp: vlag: labarum-vaandel (L/R)   31 

Voorwerp: vlag: term: ketu, dharma- (‘met rechtvaardigheid als banier’) 
(Boeddha) (Ind.-B.) 

  37 

Voorwerp: vliegtuig   28 

Voorwerp: vloeistofhouder   37 

Voorwerp: voertuig (alg.) [zie ook Dier: rijdier; Wagen: voertuig]   - 

Voorwerp: voertuig des doods   1 

Voorwerp: voertuig naar de hemel: offer   10 

Voorwerp: voertuig, ijs- of sneeuw-   46 

Voorwerp: voertuig: term: yāna, Hīna- (‘klein voertuig’) (rel.) (Ind.-B.)   14 

Voorwerp: voertuig: term: yāna, Mahā- (‘groot voertuig’) (rel.) (Ind.-B.)   14 

Voorwerp: voetstuk zie 1. Troon: sokkel (voetstuk), 2. Bouwwerk: zuil: 
zuilsokkel, 3. Kunst en schrift: beeld, deel van een: sokkel (voetstuk) 

  - 

Voorwerp: vracht (lading, last)   45  59  60 
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Voorwerp: vracht: term: farmr (Germ.)   45 

Voorwerp: vracht: term: farmr Gunnlaðar arma (‘vracht in de armen van 
Gunnlöð’) (kenning voor Odin) (Germ.) 

  45 

Voorwerp: vracht: term: farmr Oðins (‘vracht van Odin’) (kenning voor 
poëzie) (Germ.) 

  45 

Voorwerp: vracht: term: farmr, Galga- (‘galgenvracht’) (kenning voor 
Odin) (Germ.) 

  45 

Voorwerp: vuilnisbak   13 

Voorwerp: vuurwerktuig   48 

Voorwerp: vuurwerktuig: term: δοκανα (pl.) (Gr.)   48 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurpook   58 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok   3  12  13  37  50 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke   12  50 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, mannelijke: ‘Purūravas’ (Ind.)   12 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, vrouwelijke   12  50 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok, vrouwelijke: ‘Urvaśī’ (Ind.)   12 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurstok: term: araṇi (Ind.)   37 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurtang   58 

Voorwerp: vuurwerktuig: vuurtang van Mercurius (3) (Kelt.)   58 

Voorwerp: wagen zie Wagen   - 

Voorwerp: wapen zie Wapen   - 

Voorwerp: wasbekken   31 

Voorwerp: waterzak   2 

Voorwerp: weegschaal (balans)   10  21  26  56 

Voorwerp: wensobject   37 

Voorwerp: wensobject: hoofd (schedel) zie Hoofd: wenshoofd (-schedel)   - 

Voorwerp: werktuig (gereedschap)   13  14  17  39  45  46  48  58 

Voorwerp: werktuig, houthakkers-   58 

Voorwerp: werktuig, offer-   13 

Voorwerp: werktuig: ‘kiezelsteen’-gereedschap   17 

Voorwerp: werktuig: kernstenen met afslagen   17 

Voorwerp: wichelroede   40 

Voorwerp: wiel (rad)   3  12  13  14  15  16  28  31  37  
39  41  50  56  58  60 

Voorwerp: wiel, zonne- zie Zon: zonnewiel   - 

Voorwerp: wiel: term: arianrhod (‘zilveren rad’) (godin) (Kelt.)   58 

Voorwerp: wiel: term: cakra (Ind.)   32  34 

Voorwerp: wiel: term: roth (Kelt.)   58 

Voorwerp: wiel: term: roth: Roith (gen.) (god) (Kelt.)   58 

Voorwerp: wierookbrander   17 

Voorwerp: wol   43  46  48  54  60  61 

Voorwerp: wol: kluwen of lus van -: term: uliḫi (hett.) (H/H)   61 

Voorwerp: wol: term: laneus (adj.) (L/R)   54 

Voorwerp: wol: term: ειρος (Gr.)   43 

Voorwerp: zak   39  40  42  43  58 

Voorwerp: zalf, smeersel zie Werkzaamheid: smeren (zalf, zich 
insmeren, zalven) 

  - 

Voorwerp: zeef (filter)   12 
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Voorwerp: zegel (cilinder-) zie Kunst en schrift: afbeelding: zegel 
(cilinderzegel, rolzegel) 

  - 

Voorwerp: zeis   45  46 

Voorwerp: zeis: term: viikate (Finl.)   46 

Voorwerp: zetel zie Troon   - 

Voorwerp: zweep   56 

VUUR     - 

Vuur (vlam, vurig, gloeiend, fel, brand)   1  2  3  9  10  11  12  13  14  15  
16  19  22  27  28  31  32  33  34  37  
39  40  41  43  44  45  46  47  48  50  
51  53  56  58  59  60  61 

Vuur: ‘Brigits vuur’ (Chr.)   59 

Vuur: ‘St. Maartensvuur’ (Chr.)   43 

Vuur: ‘Vastenavondvuur’ (Chr.)   43 

Vuur: aardvuur (levensvuur der aarde)   55 

Vuur: aardvuur van de Cyclopen (Gr.)   55 

Vuur: aardvuur van Hephaistos (Gr.)   55 

Vuur: as   2  14  27  31  33  34  37  39  40  
53  60 

Vuur: as: term: bhasma (Ind.)   33 

Vuur: as: term: vibhūti (Ind.)   33 

Vuur: basisgereedschap van de beschaving, ~ als   2 

Vuur: bliksem zie Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht, bliksemen)   - 

Vuur: branden (trans. en intrans.; ontsteken) [zie ook Rite: vuurritueel: 
ontsteking van het vuur] 

  11  12  13  16  27  28  31  34  37  
39  40  41  42  43  44  48  49  50  51  
53  55  58  59  60 

Vuur: branden in de hel zie hellevuur   - 

Vuur: branden: onderhouden van het ~   56  60 

Vuur: branden: ontsteking (wijze van -)   13  60  61 

Vuur: branden: ontsteking door een ander vuur   13 

Vuur: branden: ontsteking door wrijving (vuurboren)   13  41  43  48  50 

Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: bnauan (Germ.)   41 

Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: neu-* (Germ.)   41 

Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: núa (Germ.)   41 

Vuur: branden: term: dah (Hillebrandt) (Ind.)   13 

Vuur: branden: term: flagrare (L/R)   10 

Vuur: branden: term: sāmidhena (nom. act.): sāmidheni (ṛc) (Ind.)   13 

Vuur: branden: term: śuṣṇa (nom. ag.) (demon) (Ind.)   37 

Vuur: branden: term: φλεγω (Gr.)   10 

Vuur: brandende wielen, naar beneden rollen van zie Rite: volksgebruik: 
lentefeestgebruik: naar beneden rollen van brandende wielen 

  - 

Vuur: brandstapel [zie ook Religieus voorwerp: altaar]   11  13  37  39  40  45  46  48  49  
59 

Vuur: brandstof   37 

Vuur: buitenshuis, ~   13 

Vuur: doven (trans. en intrans.) [zie ook Psychologie: opheffing 
(uitdoving) van de geest e.d.] 

  11  12  28  37  41  43  56  59  60 

Vuur: eeuwig ~ (eeuwigheid, ~ der)   37  42  58 

Vuur: eindtijdvuur   37 

Vuur: fakkel   2  12  44  59  61 
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Vuur: fakkel: term: tke (Eg.)   55 

Vuur: gloeiend object (slak)   50 

Vuur: god, ~ als zie God: vuurgod   - 

Vuur: haard(vuur) (huiselijk vuur)   13  22  26  28  37  39  40  41  42  
45  48  50  53  54  56  58  61 

Vuur: haard(vuur), sibbe- (familie-)   13  41 

Vuur: haard(vuur), stam-   41  42  60 

Vuur: haard(vuur), stam-: Uisnech, ~ van (Ierl.)   59  60 

Vuur: haard: term: arinn (Germ.)   42 

Vuur: haard: term: arinn: aRina (mogelijk; oern. inscr.) (Germ.)   42 

Vuur: haardgebruik zie Rite: volksgebruik: haardgebruik - 

Vuur: heilig ~ (cultusvuur)   13  41  43  56  58  59 

Vuur: heilig ~: term: agni (Ind.)   41 

Vuur: heilig ~: term: ignis (L/R)   12  41  50 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur (Germ.)   41  43  48 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: fricato ligna (L/R)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: jaarvuur zie jaarvuur   - 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: naueld (Germ.)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: niedfyr (Germ.)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: nōdfiur (Germ.)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: nodfyr (Germ.)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: rideld (Germ.)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: sacrelegus ignis (L/R)   41 

Vuur: heilig ~: term: noodvuur: vrideld (Germ.)   41 

Vuur: heilig ~: term: ugnis (Lit.)   12  41 

Vuur: hellevuur (branden in de hel) (Chr.)   51 

Vuur: hemelse ~   10  12  47 

Vuur: hemelse ~: term: jyotis zie Licht en duisternis: licht, hemelse: 
term: jyotis (Ind.) 

  - 

Vuur: innerlijk ~ (individuele lichaamsvuur)   10  13 

Vuur: innerlijk ~: term: tapas (adj. tapasya) (Ind.)   10  12  13  15  16  32  33  34  45  
49  56 

Vuur: jaarvuur (zonnewendevuur)   41  43 

Vuur: jaarvuur, zomer-   43  59 

Vuur: jaarvuur, zomer-: ‘Johannis-vuur’ (Germ.)   43 

Vuur: kool (houtskool)   37  51 

Vuur: kool: term: aṅgāraka (planeet) (Ind.)   12 

Vuur: koorts zie Welzijn en ziekte: ziekte: koorts   - 

Vuur: kosmisch ~ als bron van het zich vernieuwende leven en centrum 
van de kringloop (centrum van de ruimte) 

  26 

Vuur: levensvuur   10 

Vuur: levensvuur der aarde zie aardvuur   - 

Vuur: levensvuur: term: kra (Afr.)   28 

Vuur: lijkverbrandingsvuur   11  13 

Vuur: moedervuur (als bron voor andere vuren)   13 

Vuur: offervuur   2  11  12  13  37  42  43 

Vuur: offervuur: ‘Āhavanīya’ (Ind.)   10  12  13 

Vuur: offervuur: ‘Āvasathīya’-vuur (Ind.)   13 
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Vuur: offervuur: ‘Dakṣiṇa-’ = ‘Dakṣiṇāgni-’ = ‘Anvāhāryapacana-vuur’ 

(Ind.) 

  10  11  12  13 

Vuur: offervuur: ‘Gārhapatya’ (Ind.)   12  13  37 

Vuur: offervuur: ‘Havyavāhana’-vuur (Ind.)   12 

Vuur: offervuur: ‘Kavyavāhana’-vuur (Ind.)   12 

Vuur: offervuur: ‘Naciketas’-vuur (Ind.)   10  56 

Vuur: offervuur: ‘Sabhā’-vuur (Ind.)   13 

Vuur: offervuur: ‘Śāmitra’ (Ind.)   13 

Vuur: offervuur: ‘Sūtikāgni’ (Ind.)   13 

Vuur: offervuur: ‘Vestaalse’ ~ (L/R)   3 

Vuur: offervuur: ‘Yaviṣṭha’-vuur (Ind.)   37 

Vuur: offervuur: haardvuur   11  12  22  28 

Vuur: offervuur: haardvuur, huiselijke   12 

Vuur: offervuur: haardvuur, huiselijke zie haard(vuur) (huiselijk vuur)   - 

Vuur: onderaardse ~   39 

Vuur: onsterfelijkheid, ~ van de   3  37 

Vuur: onzichtbaar ~   55 

Vuur: oog, ~ uit Śiva’s derde (Ind.)   37 

Vuur: paasvuur   41  43 

Vuur: paasvuur: term: Osterfeuer (Germ.)   41 

Vuur: profaan ~   41 

Vuur: profaan ~: term: fiur (Germ.)   41 

Vuur: profaan ~: term: pir (Umbr.)   41 

Vuur: profaan ~: term: πυρ (Gr.)   41 

Vuur: reinigend ~   58 

Vuur: term: áed: Áed, Aodh (‘vurige’) (god) (Kelt.)   60 

Vuur: term: agni (god) (Ind.)   12 

Vuur: term: agni, sūtika- (sūtikāgni) (‘geboortevuur’) (Ind.)   13 

Vuur: term: analā (fem.) (godin) (Ind.)   34 

Vuur: term: ātar (Ir.)   12 

Vuur: term: atharyū (adj.) (god) (Ind.)   12 

Vuur: term: brenna, Loka- (‘Loki’s brand’) (Sirius) (Germ.)   48 

Vuur: term: brísingr (Germ.)   48 

Vuur: term: eldr (Germ.)   40 

Vuur: term: eldr, Ægis (‘Ægirs vuur’) (kenning voor goud) (Germ.)   39 

Vuur: term: logi (1. geperson. myth. fig., 2. = > Loki ?) (Germ.)   46  48 

Vuur: term: oíbell (Kelt.)   58 

Vuur: term: oíbell: Aíbell (godin) (Kelt.)   60 

Vuur: term: śārāp (adj.) (slang, engel) (Isr.)   31 

Vuur: term: śuṣma (Ind.)   13 

Vuur: term: tene, bel- (‘schitterend ~’) (feest) (Kelt.)   59 

Vuur: term: tke (Eg.)   55 

Vuur: tijd, ~ van de   15 

Vuur: vagevuur   14 

Vuur: vijf vuren (Ind.) [zie ook Filosofie: type: handelingen die iemands 
toekomstig leven bepalen, leer van de: theorie van de vijf vuren (Ind.)] 

  56 

Vuur: vlammenwal (donker ~, wildvuur)   47  49  50 

Vuur: vlammenwal: ‘donker ~’ (Ir.)   50 

Vuur: vlammenwal: term: eikinn fúrr (‘wildvuur’) (Germ.)   47  50 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Vuur: vlammenwal: term: vafrlogi (‘flakkerend vuur’) (Germ.)   47 

Vuur: voedselvertering zie Eten en drinken: eten: voedselvertering   - 

Vuur: vonk   10  50 

Vuur: vonk, goddelijke   28 

Vuur: vonk, levens-   12 

Vuur: vuur spuwen   61 

Vuur: vuurstok zie Voorwerp: vuurstok   - 

Vuur: wereldbrand   50 

Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) (personificatie) (Germ.)   50 

Vuur: wereldbrand: term: muspilli (Germ.)   50 

Vuur: wrijvingsvuur (Germ.) zie heilig ~: term: noodvuur (en alle var.) 
(Germ.) 

  - 

Vuur: zon, ~ van de   27 

WAARNEMING     - 

Waarneming (gewaarwording, waarneembaar, merken)   10  11  13  14  26  28  31  33  34  
37  43  55  56  59  60 

Waarneming: horen (luisteren, vernemen)   10  15  19  32  33  34  37  49  56  
59  60  61 

Waarneming: horen: alhorendheid   48 

Waarneming: horen: doofheid (een dove)   45  61 

Waarneming: horen: gehoor zie Lichaam: oor (gehoor)   - 

Waarneming: horen: geluid zie Geluid   - 

Waarneming: horen: hoorbaarheid   1  12  55  56 

Waarneming: horen: onhoorbaarheid   1 

Waarneming: horen: scherphorendheid   48 

Waarneming: horen: stilte zie Geluid: stilte   - 

Waarneming: horen: term: hlér, Vind- (‘windluisteraar’) (kenning voor 
Heimdallr) (Germ.) 

  48 

Waarneming: horen: term: śru (śruti (part.), śrauta (adj.), śravaṇa 

(nom. act.)) (Ind.) 

  11  12  13  15  32  33 

Waarneming: horen: verhoren (van een gebed)   37 

Waarneming: illusie (māyā) zie Verschijning: illusie   - 

Waarneming: merken: missen zie Verschijning: afwezigheid   - 

Waarneming: onwaarneembaarheid   16  34  55 

Waarneming: onwaarneembaarheid: term: parokṣa (adj.) (Ind.)   10 

Waarneming: proeven: onsmakelijkheid   13 

Waarneming: proeven: smaak   1  34  40  42  56 

Waarneming: proeven: smaak: zoet   13  56 

Waarneming: proeven: smaak: zuur   13 

Waarneming: proeven: smakelijkheid   13 

Waarneming: ruiken (reuk)   13  56 

Waarneming: ruiken: geur   2  10  11  12  13  15  16  23  26  
32  34  37  51  56 

Waarneming: ruiken: geur: term: āmodinī, kusuma- (‘geurend naar 
bloesem’) (fem.) (adj.) (godin) (Ind.) 

  37 

Waarneming: ruiken: geur: term: angan (Germ.)   47 

Waarneming: ruiken: geur: term: gandhabba (‘van de heerlijke geur’) 
(hemelgeest, ongeboren ziel) (Ind.-B.) 

  12 
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Waarneming: ruiken: geur: term: gandharva (‘van de heerlijke geur’) 
(hemelgeest) (Ind.) 

  12  13 

Waarneming: ruiken: geur: term: Gandhavatī (‘zoet geurend’) (apsaras) 
(Ind.) 

  15 

Waarneming: ruiken: geur: term: putana (‘stinkende’) (subst. adj.) 
(demon) (Ind.) 

  37 

Waarneming: ruiken: geur: term: saurabha, Vedānta-pārijāta- (‘Geur 
van (de hemelse bloesem van) Vedānta’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Waarneming: ruiken: geur: term: surabhī (‘welriekend’) (fem.) (godin) 
(Ind.) 

  15 

Waarneming: ruiken: geur: term: vāsinī, dikkara- (fem.) (adj.) (‘jeugdig 
geurend’) (godin) (Ind.) 

  34 

Waarneming: ruiken: geur: term: ατμος (Gr.)   10 

Waarneming: term: aparokṣa (adj.) (Ind.)   32 

Waarneming: term: atigraha (‘voorbij de grijper (= zintuig of orgaan)’) 
(BAU) (Ind.) 

  56 

Waarneming: term: kalpanāpoḍha (‘onbewuste gewaarwording’) (Ind.)   56 

Waarneming: term: pratyakṣa (fil.) (Ind.)   10  34 

Waarneming: term: savikalpaka (‘bewuste gewaarwording’) (Ind.)   56 

Waarneming: voelen   56  61 

Waarneming: voelen: aanraking   13  28  34  37  40  46  47  53  56  
59  60 

Waarneming: voelen: aanraking: term: saṃsparśa (Ind.)   56 

Waarneming: voelen: ongevoeligheid (voor wapens, vuur, gevaar) zie 
Welzijn en ziekte: onkwetsbaarheid 

  - 

Waarneming: voelen: tastbaarheid   10 

Waarneming: zien (aanblik, aanschouwen, kijken) [vgl. Verschijning: 
openbaren: tonen; Filosofisch aspect: mening] 

  10  11  12  13  14  15  19  27  28  
32  34  37  39  40  41  42  43  45  46  
47  48  49  50  53  56  58  59  60  61 

Waarneming: zien: alziendheid   10  12  37  48  58  59 

Waarneming: zien: alziendheid: term: πανεπισκοπος (adj.) (Gr.)   48 

Waarneming: zien: beschouwing (bekijken, onderzoeken)   13  34  37  56  59  60 

Waarneming: zien: beschouwing van een omen zie Magie en mantiek: 
mantiek, type: op basis van een omen 

 - 

Waarneming: zien: beschouwing van een pot boter (Ind.)   13 

Waarneming: zien: beschouwing van Kṛṣṇa’s mond (Ind.)   37 

Waarneming: zien: beschouwing: zien als, opvatten zie Filosofisch 
aspect: mening 

  - 

Waarneming: zien: blik zie Lichaam: oog: blik    - 

Waarneming: zien: blindheid (een blinde)   10  12  15  28  32  34  37  45  48  
51  60  61 

Waarneming: zien: blindheid, geestelijke   26  37 

Waarneming: zien: blindheid, geestelijke: term: andhaka (adj.) (god) 
(Ind.) 

  37 

Waarneming: zien: blindheid: term: blindi, Gestum- (‘blinde gast’) 
(kenning voor Odin) (Germ.) 

  45 

Waarneming: zien: blindheid: term: blindi, tví- (‘dubbelblinde’) (adj.) 
(bijnaam van Odin) (Germ.) 

  45  48 
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Waarneming: zien: blindheid: term: Blindr inn bölvísi (‘de boosaardige 
blinde’) (bijnaam van Odin) (Germ.) 

  45 

Waarneming: zien: blindheid: term: goll (adj.) (god) (Kelt.)   60 

Waarneming: zien: blindheid: term: luminibus captus (part.) (nl. 
Bolvisus) (L/R) 

  45 

Waarneming: zien: doorzichtigheid,   60 

Waarneming: zien: doorzichtigheid, on-   60 

Waarneming: zien: gezichtsvermogen zie Lichaam: oog 
(gezichtsvermogen) 

  - 

Waarneming: zien: helderziendheid zie Psychologie: helderziendheid 
(zienergave, voorspellende gave) 

  - 

Waarneming: zien: indrukwekkendheid   23 

Waarneming: zien: inzicht (doen inzien, doorgronden, doorzien)   10  14  19  22  26  28  32  33  34  
37  40  48  51  55  56  58  59  61 

Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven   8  12  19  26  55 

Waarneming: zien: inzicht: ontdekken (begrijpen)   45 

Waarneming: zien: inzicht: term: cit of citta (Ind.)   56 

Waarneming: zien: inzicht: term: dṛṣṭa (adj.) (fil.) (Ind.)   34 

Waarneming: zien: niet zien (wegkijken, de blik afwenden)   10  13 

Waarneming: zien: niet zien: frase: ‘capite operto’ (L/R)   13 

Waarneming: zien: ogen openen   59 

Waarneming: zien: ogen sluiten   13  59 

Waarneming: zien: omzien (achteromkijken)   58 

Waarneming: zien: onzichtbaarheid   1  2  3  10  12  13  15  19  29  31  
32  34  37  39  53  55  58  60 

Waarneming: zien: onzichtbaarheid: term: adṛṣṭa (adj.) (fil.) (Ind.)   34 

Waarneming: zien: opletten (acht geven, aandachtig gadeslaan)   60 

Waarneming: zien: perspectief (invalshoek, aandachtsrichting)   49  50  51  56  58  59  61 

Waarneming: zien: perspectief, cultuur-historisch   59 

Waarneming: zien: perspectief, historisch   47 

Waarneming: zien: perspectief, magisch   51 

Waarneming: zien: perspectief, mythologisch   45  47 

Waarneming: zien: perspectief, mythologisch: godin-en-
gemaalperspectief 

  2 

Waarneming: zien: perspectief, mythologisch: heldenperspectief   2 

Waarneming: zien: perspectief, religieus   51 

Waarneming: zien: spionage (bespieden)   37  59  60 

Waarneming: zien: staren (strak aankijken)   37  59 

Waarneming: zien: term: amarcolitanus (‘met de wijde blik’) (god) 
(Kelt.) 

  58 

Waarneming: zien: term: cākṣuṣa (adj.) (6e Manu) (Ind.)   37 

Waarneming: zien: term: paśya, ugra- (‘woest kijkend’) (part.) (apsaras) 
(Ind.) 

  12 

Waarneming: zien: term: rūpa (nom. act.) (KaushU) (Ind.)   56 

Waarneming: zien: term: sjá (Germ.)   49 

Waarneming: zien: term: εποπτεια (Gr.)   28 

Waarneming: zien: toezicht (uitzien op, spieden, letten op)   13  39  45  54  61 

Waarneming: zien: verschijning (uiterlijk, epifanie, openbaring) zie 
Verschijning 

  - 
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Waarneming: zien: verziendheid (scherpziendheid)   12  48 

Waarneming: zien: visioen zie Verschijning: visioen   - 

Waarneming: zien: vooruitzien (voorzienigheid)   1  28  37  58 

Waarneming: zien: vooruitzien: term: Adsmerius = Atesmerius, 
Atesmerta, Cantismerta, Rosmerta, Smertrios/Smertrius (nom. ag.) 
(‘voorzienigheid’) (god(in)) (Kelt.) 

  58 

Waarneming: zien: zichtbaarheid (het zichtbare, waargenomene)   1  10  12  14  16  26  28  29  31  
33  37  39  55  56 

Waarneming: zien: zichtbaarheid: term: dṛṣṭa (adj.) (fil.) (Ind.)   34 

Waarneming: zien: zichtbaarheid: term: sākṣāt (adj.) (avatāra) (Ind.)   32 

WAGEN     - 

Wagen (kar, koets)   2  11  12  13  15  27  28  31  32  
37  42  45  46  48  50  51  56  59  60 

Wagen: Agni, ~ van (Ind.)   12  15 

Wagen: Artemis, ~ van (Gr.)   61 

Wagen: Aśvins, ~ van de (Ind.)   12 

Wagen: cultuswagen   39  41  42  43  47  49 

Wagen: cultuswagen van Freyr (Frotho) (Germ.)   47 

Wagen: cultuswagen van Nerthus (Germ.)   47 

Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen (donderwagen) (Germ.)   46 

Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen (donderwagen): term: kerra 
þórs (Germ.) 

  42 

Wagen: cultuswagen: zonnewagen   39  41 

Wagen: Dobar (koning van Siogair), ~ van (Kelt.)   60 

Wagen: dodenwagen   47 

Wagen: donderwagen (wagen van de dondergod)   58 

Wagen: driewielige ~   12  15 

Wagen: Freyja, de ~ van (Germ.)   48  49 

Wagen: Freyr, de ~ van (Germ.)   48 

Wagen: Hrungnir, ~ van: term: reið Rungnis (Germ.)   46 

Wagen: Hyrrokkin, de ~ van (Germ.)   48 

Wagen: Indra, ~ van (Ind.)   12 

Wagen: kattenwagen   49 

Wagen: ketelwagen   42 

Wagen: koningswagen (koninklijke koets)   61 

Wagen: Kubera, ~ van (Ind.)   15  27 

Wagen: Kubera, ~ van: ‘Puṣpaka’ (Ind.)   15  27 

Wagen: Kybele, ~ van (Gr.-Phryg.)   49 

Wagen: leeuwen- of panterwagen   49 

Wagen: Maruts, ~ van de (Ind.)   12 

Wagen: Mitra, ~ van (Ind.)   12 

Wagen: Mog Roith, ~ van (Kelt.)   58 

Wagen: ossenwagen   17  61 

Wagen: Pūṣan, ~ van (Ind.)   12 

Wagen: Ṛbhu’s, ~ van de (Ind.)   12 

Wagen: scheepswagen (schip op wielen)   39  40  43 

Wagen: slede   45 

Wagen: Soma, ~ van (Ind.)   15 

Wagen: soma-wagen (Ind.)   13 
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Wagen: stormwagen   2 

Wagen: strijdwagen   2  12  13  31  32  33  37  53  58  
59  60  61 

Wagen: Sūrya, ~ van (Ind.)   12  15 

Wagen: term: ratha, citra- (‘van de schitterende wagen’) (gandharva) 
(Ind.) 

  37 

Wagen: term: reið (Germ.)   46 

Wagen: term: śakaṭa (demon) (Ind.)   15  32 

Wagen: Thor, ~ van zie Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen 
(donderwagen) (Germ.) 

  - 

Wagen: tweespan   19  61 

Wagen: tweespan: term: echraide (godin) (Kelt.)   60 

Wagen: Uṣas, ~ van (Ind.)   12 

Wagen: Varuṇa, ~ van (Ind.)   12 

Wagen: Vāyu, ~ van (Ind.)   12 

Wagen: vierspan   2  49  58 

Wagen: voertuig [zie ook Dier: rijdier]   12  31  33  37 

Wagen: voertuig: term: vāhana (Ind.)   33 

Wagen: wagen der vier cherubijnen (Isr.)   31 

Wagen: wagenonderdelen   37  39 

Wagen: wagenspan (paard en wagen)   26  37  42  43  50  58  59  60 

Wagen: weergod, ~ van de (H/H)   61 

Wagen: zonnewagen   47 

WAPEN     - 

Wapen   1  2  3  12  13  14  15  27  31  32  
33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  
48  50  53  58  59  60  61 

Wapen: ~ van Minerva (2) (Kelt.)   58 

Wapen: ~ van Šawuška-Ištar (H/H)   61 

Wapen: boemerang   46 

Wapen: boog   2  11  12  15  27  32  33  34  37  
39  46  48  49  50  53  58 

Wapen: boog van Brahmā (Ind.)   15 

Wapen: boog van Brahmā: ‘Parivīta’ (Ind.)   - 

Wapen: boog van Bṛhaspati (Ind.)   12 

Wapen: boog van de Maruts (Ind.)   12 

Wapen: boog van Devī Mahiṣamardinī (Ind.)   34 

Wapen: boog van Herakles (1) (Gr.)   58 

Wapen: boog van Hercules (3) (Kelt.)   58 

Wapen: boog van Indra (Ind.)   12  15 

Wapen: boog van Kāma (Ind.)   15 

Wapen: boog van Ogmios (Kelt.)   58 

Wapen: boog van Śiva: ‘Ajagava’ = ‘Pināka’ (Ind.)   15  37 

Wapen: boog van Skanda (Ind.)   15  37 

Wapen: boog van Ullr (Germ.)   41 

Wapen: boog van Viṣṇu: ‘Sāraṅga’ (Ind.)   15  32 

Wapen: boog, bloemen-   37 

Wapen: boog: term: bogi (Germ.)   46 
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Wapen: boog: term: dhanu, su- (sudhanvan) (‘met de gode boog’) (god) 
(Ind.) 

  12 

Wapen: boog: term: dhanus (lit.) (Ind.)   32  34 

Wapen: boogpees   12  32  37  61 

Wapen: cultisch (symbolisch) ~   44 

Wapen: cultisch (symbolisch) ~: fakkel die geworpen wordt   44 

Wapen: cultisch (symbolisch) ~: in het vuur geharde lans   44 

Wapen: cultisch (symbolisch) ~: speer (Germ.) zie speer op de dingplaats 

= speer van *Tīwaz (Germ.) 

  - 

Wapen: discus (werpring)   12  15  27  34  53 

Wapen: discus van Devī (Ind.)   34 

Wapen: discus van Devī Mahiṣamardinī (Ind.)   34 

Wapen: discus van Viṣṇu: ‘Sudarśana’ = ‘Vajranabha’ (Ind.)   12  15  33  37 

Wapen: discus: term: cakra (Ind.)   32  34 

Wapen: dolk   39  43  59  61 

Wapen: donderwapen   46 

Wapen: donderwapen: bijl   46 

Wapen: donderwapen: bliksem van Teššub (H/H)   61 

Wapen: donderwapen: donder van Teššub (H/H)   61 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht   2  10  12  28  34  37  39  41  46  
48  53  58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Dagda (Kelt.)   58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van de Maruts (Ind.)   12 

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Triṣaṃdhi’ = 

‘Arbudi’ = ‘Nyarbudi’ (Ind.) (goddelijk wapen) 

  13 

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Indra: ‘Vajra’ (Ind.)   12  13  15  27  32  37  46  58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Jupiter (1) (L/R)   58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of –schicht van Jupiter (3) (Kelt.)   58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Miθra: ‘Vazra’ (Ir.)   46 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Tanaros (Kelt.)   58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor (Germ.)   41  42  45  46  48  51  58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor: ‘Mjöllnir’ 
(Germ.) 

  41  45  46  48  58 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor: ‘Mjöllnir’: 
term: ‘Hrungnis bani’ (‘Hrungnirs doder’) (kenning) (Germ.) 

  46 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: ‘Kutsa’ (3) (Ind.)   12 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: ‘Senā’ (Ind.)   12 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: hameramulet zie 
Religieus voorwerp: amulet, hamer- (Germ.) 

  - 

Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht: term: aśani (god) (Ind.)   12 

Wapen: donderwapen: dondersteen (donderkeil, werpsteen)   3  46 

Wapen: drietand zie Religieus voorwerp: drietand   - 

Wapen: drijfhaak   12  34 

Wapen: drijfhaak van Devī (Ind.)   34 

Wapen: drijfhaak van Devī Mahiṣamardinī (Ind.)   34 

Wapen: drijfhaak van Indra (Ind.)   12 

Wapen: drijfhaak: term: aṅkuśa (Ind.)   34 

Wapen: essentie van een ~   34 

Wapen: gedachte   13 
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Wapen: god als ~ (god in de functie van wapen)   2 

Wapen: goddelijk ~ (wapen als god)   61 

Wapen: heilig ~   41 

Wapen: hellebaard   42 

Wapen: hellebaard van þorgerðr hölgabrúðr (Germ.)   42 

Wapen: hellebaard: term: atgeirr (Germ.)   42 

Wapen: hertengewei als ~   41 

Wapen: knuppel (knots)   15  22  27  31  32  33  34  37  45  
55  58  61 

Wapen: knuppel van Arnuwanda (H/H)   61 

Wapen: knuppel van Ba‘al: ‘Ayyamur’ (NW-Sem.)   31  61 

Wapen: knuppel van Ba‘al: ‘Yagruš’ (NW-Sem.)   31  61 

Wapen: knuppel van Dagda zie donderwapen: donderhamer of –schicht 
van Dagda (Kelt.) 

  - 

Wapen: knuppel van Devī Mahiṣamardinī (Ind.)   34 

Wapen: knuppel van Ḫalalazipa (H/H)   61 

Wapen: knuppel van Hercules (1) (L/R)   58 

Wapen: knuppel van Hercules (3) (Kelt.)   58 

Wapen: knuppel van Iškiša (H/H)   61 

Wapen: knuppel van Miθra zie zie donderwapen: donderhamer of –
schicht van Miθra (Ir.) 

  - 

Wapen: knuppel van Ogmios (Kelt.)   58 

Wapen: knuppel van Śiva: ‘Khaṭvāṅga’ (Ind.)   15 

Wapen: knuppel van Sucellos (Kelt.)   58 

Wapen: knuppel van Viṣṇu: ‘Kaumodakī’ (Ind.)   15 

Wapen: knuppel van Yama (Ind.)   15 

Wapen: knuppel: term: gada (Ind.)   32 

Wapen: knuppel: term: mausala (adj.) (lit.) (Ind.)   37 

Wapen: knuppel: term: vazra (Ir.)   46 

Wapen: maretak   48 

Wapen: mes   58 

Wapen: mondklem: term: gómsparri (Germ.)   39 

Wapen: net zie Voorwerp: net   - 

Wapen: oog zie Lichaam: oog: blik, boze (boze vernietigende oog)    - 

Wapen: pijl   2  12  13  15  32  33  37  39  40  
43  48  53  56  59 

Wapen: pijl of de vijf pijlen van Kāma (Ind.)   12  15  37 

Wapen: pijl van Viṣṇu (Ind.)   32 

Wapen: pijl, ziekte- zie Staf: toverstaf: pijl of (been)splinter die ziekte 
veroorzaakt 

  - 

Wapen: pijl: term: iṣu trikāṇda (‘driedelige pijl’) (sterrenbeeld) (Ind.)   12 

Wapen: pijl: term: karṇikā, bala- (‘met krachtige pijlen’) (fem.) (adj.) 

(godin) (Ind.) 

  34 

Wapen: pijl: term: karṇikā, kala- (‘met zachte pijlen’) (fem.) (adj.) 

(godin) (Ind.) 

  34 

Wapen: pijl: term: pil, alvs- (‘elfenpijl’) (beensplinter) (Germ.)   40 

Wapen: pijl: term: saiget: breo saighead (Gregory) (‘vurige pijl’) (Brigit 
vlgs volksetym.) (Kelt.) 

  60 

Wapen: pijlkoker   12  58 
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Wapen: pijlkoker van Herakles (1) (Gr.)   58 

Wapen: pijlkoker van Hercules (3) (Kelt.)   58 

Wapen: pijlkoker van Ogmios (Kelt.)   58 

Wapen: pijlpunt   13  39  56 

Wapen: projectiel (werpwapen, werptuig) (alg.)   27  32  34 

Wapen: projectiel van Devī Mahiṣamardinī (Ind.)   34 

Wapen: projectiel: term: śaktyāyudha (Ind.)   34 

Wapen: projectiel: term: senā, su- (Suṣeṇa) (‘met een goed 

werpwapen’) (demon) (Ind.) 

  34 

Wapen: regenwolken van Teššub (H/H)   61 

Wapen: rietjes   15 

Wapen: schede (van het zwaard)   37  40 

Wapen: schedel of beenderen als ~   37 

Wapen: schild   2  22  31  34  39  40  43  45  46  
49  50  54  58  60  61 

Wapen: schild van Herakles (1) (Gr.)   58 

Wapen: schild van Iškiša (H/H)   61 

Wapen: schild van Zaliyanu (H/H)   61 

Wapen: schild, 8-vormig   53 

Wapen: schild, cultisch zie  Religieus voorwerp: fetisj: vacht: schild, 
cultisch 

  - 

Wapen: schild: term: ‘blað ilja þrúðar þjófs’ (‘blad voor de voetzolen 
van de dief van þrúðr’) (kenning) (Germ.) 

  46 

Wapen: schild: term: ‘stallr Hrungnis fota’ (‘steun voor Hrungnirs 
voeten’) (kenning) (Germ.) 

  46 

Wapen: schild: term: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ (‘schip (kiel, es) van 
Ullr’) (kenning) (Germ.) 

  46 

Wapen: schild: term: kheṭaka (Ind.)   34 

Wapen: schild: term: scutum (L/R)   49 

Wapen: schild: term: skjöldr (Germ.)   46  48 

Wapen: schild: term: αιγις (‘schild van geitenvel’) (Gr.)   2  22 

Wapen: slinger   58  59 

Wapen: slinger van Lug (Kelt.)   58 

Wapen: speer (lans)   2  9  12  15  22  27  31  34  37  39  
40  41  42  43  44  45  47  48  49  50  
53  54  58  59  60 

Wapen: speer op de dingplaats = speer van *Tīwaz (Germ.)   42  44  45 

Wapen: speer van *Tīwaz (Týr) (Germ.)   39  44  45 

Wapen: speer van Cúchulainn: ‘Gae Bulg’ (Kelt.)   60 

Wapen: speer van de Maruts (Ind.)   12 

Wapen: speer van Hallgrímr (Germ.)   40 

Wapen: speer van Lug (Kelt.)   48  58  59  60 

Wapen: speer van Odin: ‘Gungnir’ (Germ.)   41  45  48 

Wapen: speer van Pisear: ‘Lúin’ (Kelt.)   60 

Wapen: speer van Pūṣan (Ind.)   12 

Wapen: speer van Skanda (Ind.)   15  27  37 

Wapen: speer van Zababa (H/H)   61 

Wapen: speer van Zaliyanu (H/H)   61 

Wapen: speer: ‘framea’ (‘de voorwaartssnellende’) (Germ.)   40 
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Wapen: zwaard van Manandán: ‘Frecraid’ = ‘Fragarach’= ‘Freagarthach’ 
(Kelt.) 

  60 

Wapen: zwaard van Nuadu (Kelt.)   48  59  60 

Wapen: zwaard van Śiva (Ind.)   15 

Wapen: zwaard van Starkaðr (Germ.)   40 

Wapen: zwaard van Surtr (Germ.)   50 

Wapen: zwaard van Tethra (Kelt.)   58 

Wapen: zwaard van Tethra: ‘Orna’ (Kelt.)   60 

Wapen: zwaard van Viṣṇu: ‘Nandaka’ (Ind.)   15  32 

Wapen: zwaard, uit zichzelf vechtend   47 

Wapen: zwaard: ‘Mimming’ (Germ.)   39 

Wapen: zwaard: ‘Mistilteinn’ (Germ.)   48 

Wapen: zwaard: ‘Mörnir’ (2) (Germ.)                              [Mǫrnir, Mornir]   47 

Wapen: zwaard: ‘Rede’ (Isr.)   31 

Wapen: zwaard: term: ‘Heimdallar höfuð’ (‘hoofd van (d.w.z. tegen) 
Heimdallr’) (kenning) (Germ.) 

  48 

Wapen: zwaard: term: asi (Ind.)   44 

Wapen: zwaard: term: ealdsweord eotenisc (‘zwaard der reuzen uit de 
oertijd’) (Germ.) 

  39 

Wapen: zwaard: term: ensis (L/R)   44 

Wapen: zwaard: term: hjörr (Germ.)   47  48 

Wapen: zwaard: term: hjörr Heimdallar (‘zwaard van (d.w.z. tegen) 
Heimdallr’) (kenning voor hoofd) (Germ.) 

  48 

Wapen: zwaard: term: khaḍga (Ind.)   34 

Wapen: zwaard: term: sverð, Heimdallar- (‘zwaard van (d.w.z. tegen) 
Heimdallr’) (kenning voor hoofd) (Germ.) 

  48 

Wapen: zwaard: zwaardschede   60 

WATER     - 

Water (als substantie en drinkwater)   1  2  3  8  9  10  11  12  13  14  15  
21  22  23  26  27  28  31  32  33  34  
37  39  40  41  42  43  47  48  49  50  
56  58  59  60  61 

Water: argha-water (Ind.)   11  13 

Water: borrelend ~: term: madantī (Ind.)   13 

Water: bronwater   22  28  61 

Water: dauw   3  12  31  33  48  50  53 

Water: dauw: ‘honing(dauw)’ zie Eten en drinken: honing(drank)   - 

Water: dauw: term: ‘aurugr fors’ (‘waterval van heilvocht’) (kenning) 

(Germ.) 

  48  50 

Water: dauw: term: dögg, Draupnis (‘dauw van Draupnir’) (kenning voor 

rijkdom) (Germ.) 

  45 

Water: dauw: term: dögg, val- (‘dauw der gesneuvelden’) (kenning voor 
bloed) (Germ.) 

  50 

Water: doopwater   26 

Water: druppel (druipvocht) [zie ook Werkzaamheid: druipen]   12  32  33  50 

Water: druppel, bloed- zie Bloed: bloeddruppel   - 

Water: druppel: term: drapsa (Ind.)   50 

Water: druppel: term: indu (Ind.)   12 

Water: Ganges-water (Ind.)   26 
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Water: ijs zie Natuurverschijnsel: ijs (rijp)   - 

Water: levenssap zie Dood en leven: levenssap   - 

Water: levenswater (~ der onsterfelijkheid)   2  3  8  12  14  26  45 

Water: levenswater: bier   2 

Water: levenswater: mede zie Eten en drinken: mede   - 

Water: mengwater   13 

Water: mist (nevel) zie Natuurverschijnsel: mist (nevel)   - 

Water: modder   50  60 

Water: modder: term: jāmbavat (subst. adj.) (berenkoning) (Ind.)   27 

Water: mondwater   13 

Water: regenwater zie Wolk en regen: regen   - 

Water: schuim [zie ook Lichaam: lichaamssap: speeksel (schuim)]   - 

Water: schuim, rivier-   13 

Water: schuim: term: enbarr (aonbharr) (paard) (MacKillop) (Kelt.)   58  60 

Water: sneeuw   46 

Water: stoom (damp)   10  37  51  56 

Water: stoom: term: ατμος (Gr.)   10 

Water: stromen, vloeien zie Werkzaamheid: stromen   - 

Water: term: ahwa* (Germ.)   39 

Water: term: angu-* (Germ.)   47 

Water: term: lögr (Germ.)   42  45 

Water: term: udra, sam- (‘waterverzameling’) (god) (Ind.)   12 

Water: term: ύδωρ (Gr.)   8 

Water: vocht (natheid, vochtigheid)   32  37  48  50  56 

Water: vocht, heil-   48 

Water: vocht, heil- zie Eten en drinken: mede   - 

Water: vocht, heil-: aurr (adj. aurigr, aurugr) (Germ.)   48 

Water: vocht: term: rasā (Ind.)   37 

Water: vocht: term: rasā, su- (‘waterrijk, sappig’) (subst. adj.) 
(slangdemon) (Ind.) 

  27 

Water: voetenwater   13  33 

Water: voetenwater: term: pādodaka (ritueel) (Ind.)   33 

Water: zeeschuim   12 

Water: zeewater   60 

Water: zoet ~   37 

WATEREN     - 

Wateren (een water) [zie ook Geest: nimf, hemelse: apsaras (Ind.)]   1  2  3  9  10  12  13  19  22  27  
31  32  37  41  46  56  58  59  61 

Wateren: bron (ontspringen van water) [zie ook Begin: oorsprong 
(ontstaan, bron)] 

  2  11  12  13  21  22  27  28  31  
34  37  39  41  44  45  46  48  50  53  
58  59  60  61 

Wateren: bron, geneeskrachtige (heilbron)   48  58 

Wateren: bron, heilige (alg.)   39  41  42  45  61 

Wateren: bron, heilige: levenbrengende bron   41  50 

Wateren: bron, heilige: levenbrengende bron: term: quecprunno (Germ.)   41 

Wateren: bron, heilige: term: heilawāc, heilwæge (Germ.)   41 

Wateren: bron, heilige: verjongingsbron   41 

Wateren: bron, heilige: verjongingsbron: term: iuncprunno (Germ.)   41 

Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron (orakelbron)   39 
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Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron:  Nornenbron (Germ.)   39 

Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron; te Delphi: ‘Cassotis’ (Gr.)   21  22 

Wateren: bron, heilige; bij de berg Ammarik (Syr.)   61 

Wateren: bron, heilige; te Achad Abla (Ierl.): ‘Loch Luibe’ zie ‘Sláine’ 
(Kelt.) 

   - 

Wateren: bron, heilige; te Achad Abla (Ierl.): ‘Sláine’ = ‘Loch Luibe’ 
(Kelt.) 

  60 

Wateren: bron, heilige; te Carbury (Ierl.): ‘Síd Nechtain’ (Kelt.)   58 

Wateren: bron, heilige; te Dodona (Gr.)   50 

Wateren: bron, heilige; te Fositesland (Helgoland) (Du.)   48  51 

Wateren: bron, heilige; te Gudhem (Zw.): ‘Odhens kyælda’ (Germ.)   45 

Wateren: bron, heilige; te Le Sablon (Kelt.)   58 

Wateren: bron, heilige; te Mekka (S.A.): ‘Zamzam’ (Isl.)   20 

Wateren: bron, heilige; te Nerik (Turk.-Anat.)   61 

Wateren: bron, heilige; te Rome: Egeriabron (L/R)   21 

Wateren: bron, heilige; te Sund (Zw.): ‘Tyrskälla’ (tOv Stora Sundsjön en 
tNOv Sund (dorp),  Sund, Ydre kommun, Östergötland)           [Tyrs källa, 
Tyrskalla] 

  44 

Wateren: bron, heilige; te Verneuil-sur-Avre (Kelt.)   58 

Wateren: bron, hemelse   31 

Wateren: bron, mythische (oerbron)   49  50 

Wateren: bron, mythische: ‘Ardwi Sura’ (Ir.)   50 

Wateren: bron, mythische: ‘Byrgir’ (Germ.)   49 

Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ (Germ.)   21  39  45  50 

Wateren: bron, mythische: bron bij de Boom der Hesperiden (Gr.)   50 

Wateren: bron, mythische: Hvergelmir (Germ.)   50 

Wateren: bron, mythische: lot, bron van het (Germ.) zie Urðar brunnr 
(bron van Urd, bron van het lot) (Germ.) 

  - 

Wateren: bron, mythische: medebron (levenbrengende -)   39  50 

Wateren: bron, mythische: Urðar brunnr (bron van Urd) (Germ.)   39  42  48  50 

Wateren: bron, mythische: wijsheid, bron der   60 

Wateren: bron, mythische: wijsheid, bron der (Germ.) zie Mímisbrunnr 
(Mimir-bron) (Germ.) 

  - 

Wateren: bron, offer-   39  42 

Wateren: bron, offer-: term: blótgröf (Germ.)   42 

Wateren: bron, offer-: term: blótkelda (Germ.)   42 

Wateren: bron, offer-; te Budsene (De.)   39 

Wateren: bron, offer-; te Lejre (De.)   39 

Wateren: bron, offer-; te Östra Vemmerlöv (Zw.)   39 

Wateren: bron, offer-; te Plakṣa Prāsravaṇa (Ind.)      [Plaksa 

Prasravana, Plaksha Prasravana] 

  13 

Wateren: bron, offer-; te Uppsala (Zw.): ‘Odins brunn’ = ‘Odens Brunn’ = 
‘Urdals brunn’ = ‘Ordals brunn’(Germ.) 

  42  45  50 

Wateren: bron, rechts-   21 

Wateren: bron: ‘‘Ên Mišpāṭ’ = arab. ‘‘Ēn el-Qudēs’ of (de 9 km N gelegen 

bron) ‘‘Ên el-Qudērāt’ te Qadeš (Tell el-Qudērāt, tZOv El Qosaima, NO-
Sinaï) (Isr.-Eg.)         [En-Mispat, En-Mishpat, En el-Qudes, En el-Quderat]             

  21 

Wateren: bron: ‘Afqa-waterval’ te Afqa (Lib.)   61 
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Wateren: bron: ‘Maagdenbron’ = gr. Παρθενιον φρεαρ = ‘Bloemenbron’ = 
gr. Ανθιον φρεαρ = ‘Bron van de schone dans’ = gr. Καλλιχορος φρεαρ te 
Eleusis (Gr.) 

  2 

Wateren: bron: ‘Nemnach’ te Teamhair (Ierl.)   60 

Wateren: bron: ‘Telphusa’ = gr. ‘Telphousa’ (Τελφουσα) in Boeotië (Gr.) 
[zie ook Ivn: Telphusa (Gr.) (nimf) 

  2 

Wateren: bron: ‘Wiriyatum’ te Puškurunuwa (Turk.-H/H)   61 

Wateren: bron: term: aquae Granni (‘bronnen van Grannus’) (topogr.) 
(L/R) 

  58 

Wateren: bron: term: arinna of arna (Het.)   53 

Wateren: bron: term: brunnr (Germ.)   39 

Wateren: bron: term: brunnr, Mímis- (‘bron van Mímir’) (naam voor de 
bron der wijsheid) (Germ.) 

  39  50 

Wateren: bron: term: ico* (Kelt.)   58 

Wateren: bron: term: ico*: icoranda (equoranda, ewiranda) (‘bron aan 
de grens’) (godin(nen)) (Kelt.) 

  58 

Wateren: bron: term: laug, Njarðar- (‘Njörðrs bron’) (vlgs Elgqvist) 
(Germ.) 

  47 

Wateren: bron: term: prāsravaṇa, plakṣa- (‘bron van de wuivend bladige 

vijgeboom’) (subst. adj.) (Ind.) 

  13 

Wateren: draaikolk   37 

Wateren: getijde   3  12 

Wateren: getijde: vloed (hoogtij, vloedwater)   60 

Wateren: golf (vloedgolf)   1  2  10  39  40  46  48  50  60 

Wateren: golf, brandings-   58 

Wateren: golf: ‘Tonn (1) Clídna’ = ‘Tonn Chlíodhna’ = ‘Tond Clidna’ 
(Kelt.)                                [Tonn Clidna, Tonn Chlidna, Tonn Chliodhna] 

  60 

Wateren: golf: ‘Tonn (2) Tuaig Innbir’ = ‘Tonn Tuaidh Inbhir’ = ‘Tond 
Tuaighe’ = ‘Tonn Tuage Inbir’ (Kelt.)                         [Tonn Tuaig Innbir] 

  60 

Wateren: golf: baai zie oceaan: zeeinham   - 

Wateren: golf: term: tonn Clídna (‘golf van Clídna’ (ben síde uit Zuid-
Mumu)) (Kelt.)                                                                   [Tonn Clidna] 

  60 

Wateren: golf: term: tonn Tuaige (‘golf van Tuag’ (dochter van Conall 
Collamair)) (Kelt.)  

  60 

Wateren: golf: term: vīci, a- (‘zonder golven’) (hel) (Ind.-B.)   14 

Wateren: golfstroom, Atlantische   48 

Wateren: grenswateren, mythische zie Kosmografie en geografie: 
gebied: grens tussen de centraal gelegen ordelijke wereld der mensen 
en de chaotische, demonische buitenwereld: water (rivier, zee e.d.) 

  - 

Wateren: hemelwateren, regen zie Wolk en regen   - 

Wateren: irrigatie zie Werkzaamheid: stromen: irrigatie   - 

Wateren: kanaal (vaart, gracht)   50  59 

Wateren: meer (vijver, poel, plas)   1  12  15  27  32  37  46  48  50  
53  58  59  60  61 

Wateren: meer, heilig   45 

Wateren: meer, lotus-   12  14  16 

Wateren: meer, mythisch: ‘Loch Luchra’ (Kelt.)   60 

Wateren: meer, zout-   61 

Wateren: meer: mythisch onderwereldmeer   61 
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Wateren: meer: term: loch bél sét (‘meer van de mond der juwelen’) (in 
Co. Tipperary) (Ierl.) 

  60 

Wateren: meer: term: loch con (‘meer van de honden’) (in Co. Mayo) 
(Kelt.) 

  60 

Wateren: meer: term: loch dairbrech (‘meer van het eikenbos’) (in Co. 
Westmeath) (Ierl.) 

  60 

Wateren: meer: term: loch luchra (‘meer der schittering’) (myth. meer) 
(Kelt.) 

  60 

Wateren: meer: term: loch na n-éan (‘meer van de vogels’) (meer, nu 
een park bij Ros Comáin) (Kelt.) 

  60 

Wateren: meer: term: lög, Njarðar- (‘Njörðrs meer’) (mod. eiland 
Tysnesøen) (Germ.) 

  47 

Wateren: meer: term: palus, capri (‘geitenvijver’) (op de Campus 
Martius) (L/R) 

  54 

Wateren: meer: term: sarovara, mānasa- (‘meer van de geest’) (heilig 
meer) (Ind.) 

  32 

Wateren: moeras (offermoeras)   37  39  40  41  42  44  45  46  47  
50  58  60  61 

Wateren: moeras, heilig   45 

Wateren: moeras, riet-   1  23  47 

Wateren: moeras: ‘Móin Lamraigi’ = ‘Mag Lamraide’ (Ierl.)   60 

Wateren: moeras: ‘Nydam mose’ (De.)   42 

Wateren: moeras: ‘Rude Eskilstrup mose’ (De.)   42 

Wateren: moeras: ‘Skjelmose’ (De.)   39 

Wateren: moeras: ‘Torsbjerg mose’ = ‘Torsberger Moor’ (Du.)   40  42  46  47 

Wateren: moeras: ‘Trundholm mose’ (De.)   39  41  58 

Wateren: moeras: ‘Vimose’ (De.)   42  44 

Wateren: moeras: ‘Vonsmose’ (De.)   45 

Wateren: moeras: term: blótkelda (Germ.)   42 

Wateren: moeras: term: móin (Kelt.)    60 

Wateren: oceaan (zee, - van zout water, diepte)   2  3  8  10  11  12  15  16  22  26  
27  28  29  31  32  34  37  39  40  41  
42  43  44  45  46  47  48  49  50  53  
56  58  59  60  61 

Wateren: oceaan die de aarde omgeeft (wereldomspannende rivier)   3  14  28  50 

Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: ‘Oceanus’ = gr. ‘Okeanos’ 
(Ωκεανος) (Gr.) 

  2  46  59 

Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: ‘Útgarðr’ (Germ.)   50 

Wateren: oceaan van geklaarde boter (Ind.)   37 

Wateren: oceaan van melk (of mede) (Ind.)   15  16  27  33  34  37  50 

Wateren: oceaan van suikerrietsap (Ind.)   37 

Wateren: oceaan van wei (Ind.)   37 

Wateren: oceaan van wijn (Ind.)   37 

Wateren: oceaan van zoet water (Ind.)   37 

Wateren: oceaan, hemelse zie Wolk en regen: hemelse oceaan   - 

Wateren: oceaan, westelijke (Noord-Atlantische Oceaan) zie Ivn: 
Oceaan, Noord-Atlantische 

  - 

Wateren: oceaan, westelijke: ‘Útgarðr’ zie Kosmografie en geografie: 
universum: wereld (rijk) der demonen: Útgarðr, westelijke (Germ.) 

  - 

Wateren: oceaan: ‘Lers vlakte’ (kenning) (Kelt.)   58 
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Wateren: oceaan: ‘Tethra’s vlakte’ (kenning) (Kelt.)   59 

Wateren: oceaan: ‘Zeevlakte’ (Jap.)   31 

Wateren: oceaan: mythische onderwereldzee   61 

Wateren: oceaan: onderzeese wereld   59 

Wateren: oceaan: term: geban (Germ.)   49 

Wateren: oceaan: term: irāvat: airāvata (‘nakomeling van de oceaan’) 
(olifant/slang) (Ind.) 

  37 

Wateren: oceaan: term: ler (llŷr) (god) (Kelt.)   58 

Wateren: oceaan: term: lögr (Germ.)   42  45  47 

Wateren: oceaan: term: lögr, Hnitbjarga (‘zee van de Klaprotsen’) 
(kenning voor dichtermede) (Germ.) 

  45 

Wateren: oceaan: term: rían: Mag Réin (‘vlakte der zee’) (vlakte in 
Oost-Connacht) (Ierl.) 

  60 

Wateren: oceaan: term: sāgar, sūr- (‘oceaan van melodie’) (lit.) (Ind.)   32 

Wateren: oceaan: term: sāgara (Ind.) [zie ook Ivn: Sāgara (Ind.) 
(personificatie van de oceaan)] 

  27 

Wateren: oceaan: term: sindhu, Bhakti-rasāmṛta- (‘De oceaan van 

nectar van het gevoel van devote liefde’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Wateren: oceaan: term: ti’amat (Mes.)   3 

Wateren: oceaan: term: yam (godennaam) (NW-Sem.)   31 

Wateren: oceaan: term: ωκεανος (god) (Gr.)   46 

Wateren: oceaan: zeeinham (fjord, baai, golf)   40  60 

Wateren: oceaan: zeeinham: term: -vik (Germ.)   39  47 

Wateren: oceaan: zeestraat: term: Sruth na Maoile (‘Straat van Moyle’) 
(tussen Ulster en Schotland) (Kelt.) (Ierl.-Ulster) 

  60 

Wateren: oerwateren (1. scheppings- of chaoswateren, d.i. chaos i.t.t. 
of voorafgaande aan de schepping [zie ook Kosm. en Geogr., Sociologie, 
Wet en orde]; 2. onderaardse ~ of ~ des doods, waaruit de zon elke dag 
verrijst; 3. zie zondvloed; 4. zie vloed, overstromingswateren) 

  1  2  3  8  10  15  19  22  26  27  
28  31  32  37  39  48  50  55  56  61 

Wateren: oerwateren: ‘Abzu’ (Mes.)   8  22  31 

Wateren: oerwateren: ‘Abzu’: ‘Bit nimeki’ (‘huis der wijsheid’) (Mes.)   8 

Wateren: oerwateren: ‘Nārāyaṇa’ (5) (Ind.)   32 

Wateren: oerwateren: ‘Nun’ (Eg.)   8  19 

Wateren: oerwateren: ‘Rasā’ (Ind.)   37 

Wateren: oerwateren: ‘Tiamat’ (Mes.)   3 

Wateren: oerwateren: ‘Tōhû wā-Bōhû’ (Patai) (Isr.)   31 

Wateren: oerwateren: ‘Vourukaša’ (Ir.)   12 

Wateren: oerwateren: term: nāra (of nārā) (Ind.)   15  32  37 

Wateren: oerwateren: term: tĕhōm (Isr.)   3 

Wateren: rivier (beek, stroom)   1  2  3  8  10  12  13  14  15  26  
27  31  32  34  37  39  40  41  43  46  
48  49  50  58  59  60  61 

Wateren: rivier van honing   50 

Wateren: rivier van melk   50 

Wateren: rivier, heilige (goddelijke)   37  42  45  61 

Wateren: rivier, heilige: term: dēwiā*, devonisa*, divā*, divusate*, 
divisapa* (Kelt.) 

  58 

Wateren: rivier, heilige: zeven heilige rivieren (Ind.)   27  37 

Wateren: rivier, komend vanonder uit een berg   2  45  46 

Wateren: rivier, mythische   46  50 
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Wateren: rivier, mythische onderwereld- (rivier des doods, dodenrivier)   42  48  50  61 

Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Geirvimul’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Gjöll’ zie rivier, mythische: 
‘Élivágar’: ‘Gjöll’ (Germ.) 

  - 

Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Ḫubur’ (Mes.)   2 

Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Slíðr’ zie rivier, mythische: 
‘Élivágar’: ‘Slíðr’ (Germ.) 

  - 

Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Styx’ (Στυξ) (Gr.)   2  12  22 

Wateren: rivier, mythische onderwereld-: ‘Valglaumnir’ of ‘Valglaumr’ 
(Germ.) 

  50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’ (pl.) (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Formfimbul’ of ‘Fiorm’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Gjöll’ (Germ.)   48  50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Gunnþrá’ (Germ.)    50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Hríð’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Leiptr’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Slíðr’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Svöl’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Sylgr’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘þul’ of ‘Fimbulþul’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Víð’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Élivágar’: ‘Ylgr’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Haraxvaitī’ (Ir.)   12 

Wateren: rivier, mythische: ‘Ífingr’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Jubal’ (Isr.)   31 

Wateren: rivier, mythische: ‘Kerlaug’ (Germ.) (naam van twee rivieren)   46 

Wateren: rivier, mythische: ‘Körmt’ (Germ.)   46 

Wateren: rivier, mythische: ‘Lethe’ (Ληθη) (Gr.) [zie ook Ladon (3) (Gr.) 
(rivier in Cyrenaica] 

  26 

Wateren: rivier, mythische: ‘Örmt’ (Germ.)   46 

Wateren: rivier, mythische: ‘Rasā’ (Ind.)   37 

Wateren: rivier, mythische: ‘Tuoni’ (Finl.)   48 

Wateren: rivier, mythische: ‘Vaðgelmir’ (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: ‘Vimur’ (Germ.)   46 

Wateren: rivier, mythische: ‘Virajā’ (Ind.)   32 

Wateren: rivier, mythische: vier mythische rivieren (Germ.)   50 

Wateren: rivier, mythische: vier mythische rivieren (Mes.)   3 

Wateren: rivier: samenvloeiing: term: condate (adj. condatis (god)) 
(topogr.) (L/R-Kelt.) 

  58 

Wateren: rivier: term: abnoba (godin) (Kelt.)   58 

Wateren: rivier: term: dānu-*: Dōn (godin) (Kelt.)   58 

Wateren: rivier: term: icaunis (godin) (Kelt.)   58 

Wateren: rivier: term: nāhār (hebr.) = ugar. nhr (NW-Sem.)   31 

Wateren: rivier: term: sindhu (m.n. de Indus) (Ind.)   - 

Wateren: rivier: term: straumr: granstraumar Grímnis (‘de 
baardstromen van Grímnir’) (kenning voor dichtermede) (Germ.) 

  45 

Wateren: rivier: term: taraṃgiṇī, Rāja- (‘stroom van koningen’) (fem.) 

(lit.) (Ind.) 

  32 

Wateren: riviermonding (estuarium)   50  59  60  61 
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Wateren: riviermonding: term: ár-óss (Germ.)   50 

Wateren: riviermonding: term: Inber Umaill (‘riviermond van Umal’) 
(Clew Bay) (Kelt.) 

  60 

Wateren: sloot (greppel)   37 

Wateren: stromen zie Werkzaamheid: stromen (vloeien)   - 

Wateren: term: āpas (Ind.)   9  12  13 

Wateren: term: daFon* (myc.) (Gr.-Myc.)   53 

Wateren: term: haraxvaitī (adj.) (godin) (Ir.)   12 

Wateren: term: haraxvaitī: hārītī (adj.) (godin) (Ind.B.-Ir.)   14 

Wateren: term: haraxvaitī: sarasvat, sarasvatī (adj.) (god/godin) (Ind.-
Ir.) 

  12  13 

Wateren: vloed, overstromingswateren   1  2  8  12  21  23  26  28  39  46  
48 

Wateren: vrouwelijke ~ (Isr.)   31 

Wateren: water, een heilig   41  45 

Wateren: water, een mythisch   50 

Wateren: waterreservoir (tank)   53 

Wateren: waterval   48 

Wateren: waterval, heilige   45 

Wateren: waterval: term: es dara (‘waterval van de eik’) (vm. waterval 
bij Ballysadare) (Kelt.) 

  60 

Wateren: waterval: term: fors (Germ.)   48 

Wateren: waterval: term: fors, aurugr (‘waterval van heilvocht’) 

(kenning voor dauw) (Germ.) 

  48  50 

Wateren: wolk zie Wolk en regen: wolk   - 

Wateren: zee zie oceaan   - 

Wateren: zoete ~ onder de aarde   2 

Wateren: zoete ~ onder de aarde: term: abzu = akk. apsû = sum. engur = 
akk. engurru (Mes.) 

  2 

Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische overstroming)   1  2  8  9  12  15  21  22  26  28  
29  31  32  37  50 

Wateren: zondvloed(wateren): ‘Abzu’ (Mes.)   8 

Wateren: zondvloed(wateren): term: a-ma-ru (Mes.)   8 

WELZIJN EN ZIEKTE     - 

Welzijn en ziekte: behoefte (gebrek, nood, vraag, schaarste, tekort, 
schamel, nodig hebben) 

  10  32  37  39  58  59  60 

Welzijn en ziekte: behoefte: armoede (arm persoon)   2  32  34  37  39  42  59  60 

Welzijn en ziekte: behoefte: karigheid van de offermaaltijd   42 

Welzijn en ziekte: behoefte: karigheid van de offermaaltijd: term: 
sumblekla (Germ.) 

  42  43 

Welzijn en ziekte: bevangenheid in de macht der demonen   22  26 

Welzijn en ziekte: bleekheid zie Licht en duisternis: bleekheid   - 

Welzijn en ziekte: blindheid zie Waarneming: zien: blindheid   - 

Welzijn en ziekte: bloei, culturele zie Cultureel aspect: bloei, culturele   - 

Welzijn en ziekte: bloei, organische zie Dood en leven: bloei   - 

Welzijn en ziekte: dorst   2  13  14  43  59  60 

Welzijn en ziekte: gebrek, geestelijk   59 

Welzijn en ziekte: gebrek, lichamelijk zie Verschijning: misvormdheid 
(verminking, lichaamsgebrek) 

  - 

Welzijn en ziekte: genade, gunst zie Karakter en gedrag: welgezindheid   - 
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Welzijn en ziekte: genezing zie Verlossing: type: genezing   - 

Welzijn en ziekte: gevaar (risiko)   3  10  12  13  26  27  28  33  37  
39  40  42  43  45  46  47  48  49  50  
56  59  61 

Welzijn en ziekte: gevaar: term: rākṣasa (demon) (Ind.)   12  13 

Welzijn en ziekte: gevaar: term: váði (Germ.)   49 

Welzijn en ziekte: gezondheid (welstand)   13  23  26  33  34  37  39  40  43  
47  56  59 

Welzijn en ziekte: gezondheid: ongedeerd (heelhuids, gezond en wel, 
niet gewond, veilig) 

  60 

Welzijn en ziekte: gezondheid: term: āyus (lit.) (Ind.)   32  34 

Welzijn en ziekte: gezondheid: term: celu (Slav.)   41 

Welzijn en ziekte: gezondheid: term: hailaz * (en afgeleide adj. vormen) 
(Germ.) 

  41 

Welzijn en ziekte: gezondheid: term: tm (Eg.)   26 

Welzijn en ziekte: heil (geluk, voorspoed, zegen) [zie ook Bezit en roof: 
gave: heil; Bezit en roof: verwerving van heil] 

  10  11  12  13  14  15  26  28  29  
31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  
45  47  49  50  54  55  58  59  60  61 

Welzijn en ziekte: heil, familie- (sibbe-)   39  50  61 

Welzijn en ziekte: heil, familie-: term: hamingja (Germ.)   39  40 

Welzijn en ziekte: heil, konings-   42  49  59  61 

Welzijn en ziekte: heil: sæll, sigr- (‘zegebrengend’) (adj.) (Germ.)   45 

Welzijn en ziekte: heil: term: árbót (‘oogstverbetering’) (Germ.)   42 

Welzijn en ziekte: heil: term: Aššiyaz (god) (H/H)   61 

Welzijn en ziekte: heil: term: auðna (Germ.)   39 

Welzijn en ziekte: heil: term: augustus (adj.) (L/R)   40  42 

Welzijn en ziekte: heil: term: augustus: Augustae (godinnen) (Kelt.-L/R)   58 

Welzijn en ziekte: heil: term: bhaga (god) (Ind.)   9  10  12  15  33  37 

Welzijn en ziekte: heil: term: bhāgā, mahā- (‘zeer zegenrijke’) (fem. 
adj.) (godin) (Ind.) 

  34 

Welzijn en ziekte: heil: term: bhagavat (adj.) (god) (Ind.)   32 

Welzijn en ziekte: heil: term: bhūti (godin) (Ind.)   12  13 

Welzijn en ziekte: heil: term: heill (Germ.)   41 

Welzijn en ziekte: heil: term: maṅgalā (fem.) (godin) (Ind.)   34 

Welzijn en ziekte: heil: term: maṅgalā, sarva- (fem.) (‘algeluk’) (godin) 

(Ind.) 

  34 

Welzijn en ziekte: heil: term: puṇya (adj.) (Ind.)   10 

Welzijn en ziekte: heil: term: sæli, ár- (sæll, ár-) (‘de zegen der 
voorspoed’, resp. ‘voorspoedbrengend’) (Germ.) 

  39  42  43 

Welzijn en ziekte: heil: term: śaṃkara (adj.) (god/auteur) (Ind.)   33  37 

Welzijn en ziekte: heil: term: śānti (lit.) (Ind.)   32  33  37 

Welzijn en ziekte: heil: term: śrīkara (‘heilbrengend’) (lit.) (Ind.)   33 

Welzijn en ziekte: heil: term: sukha (Ind.)   32  34 

Welzijn en ziekte: honger (hongersnood, voedselgebrek)   10  2  14  19  22  28  37  39  41  
42  43  48  50  55  56  59  60  61 

Welzijn en ziekte: jeuk   13 

Welzijn en ziekte: kinderloosheid   12  27  28  37  56  61 

Welzijn en ziekte: kinderzegen zie Familierelaties: nageslacht   - 
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Welzijn en ziekte: kosmische ramp (apocalyps) zie Wet en orde: orde: 
wereldondergang 

  - 

Welzijn en ziekte: kwetsbaarheid   37 

Welzijn en ziekte: lang leven (de natuurlijke volle tijd van leven, 
‘onsterfelijkheid’) 

  11  12  13  28  37  42  56  58  59 

Welzijn en ziekte: leefruimte: onvoldoende – (overbevolking)    - 

Welzijn en ziekte: leefruimte: voldoende -   60 

Welzijn en ziekte: lijden (intrans. en trans.: pijnigen, martelen, 
geselen; pijn, leed) 

  1  2  10  14  15  16  22  28  31  32  
33  34  37  39  40  43  48  49  50  51  
54  56  58  60  61 

Welzijn en ziekte: lijden: dulden (verdragen, ondergaan)   60 

Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen- (couvade-syndroom)   58  59 

Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, mannen-: ‘noínden (Ulad)’  = ‘ces 
(Ulad)’ (Kelt.) 

  58 

Welzijn en ziekte: lijden: kraambed, vrouwen- (barensweeën)   58  59 

Welzijn en ziekte: lijden: term: ardana, jana- (janārdana) (‘die de 
mensen pijn doet’) (god) (Ind.) 

  32 

Welzijn en ziekte: lijden: term: duḥkha (Ind.)   32  34 

Welzijn en ziekte: lijden: term: kleśa (Ind.)   34 

Welzijn en ziekte: lijden: term: pramathanī, bala- (‘met kracht 
pijnigend’) (fem.) (godin) (Ind.) 

  34 

Welzijn en ziekte: miskraam   37 

Welzijn en ziekte: misoogst   40  42  45  47  51  54  59  61 

Welzijn en ziekte: ongevaarlijkheid   37  43 

Welzijn en ziekte: onheil (rampspoed, ellende, ongeluk, crisis, macht 
van de dood, schade, nood, ontbering, slechte omstandigheden, 
verschrikking) 

  1  2  3  10  12  13  14  15  16  21  
22  26  27  28  31  33  34  37  39  40  
42  43  45  46  47  48  49  50  51  53  
54  56  59  60  61 

Welzijn en ziekte: onheil: plaag, door goden of demonen gezonden   2  39  61 

Welzijn en ziekte: onheil: term: alakṣmī (Ind.)   37 

Welzijn en ziekte: onheil: term: duḥkha (Ind.)   56 

Welzijn en ziekte: onheil: term: úhamingja (Germ.)   39 

Welzijn en ziekte: onheil: term: αρη (Gr.)   54 

Welzijn en ziekte: onheil: vloek zie Eed: vervloeking (vloek)  - 

Welzijn en ziekte: onkwetsbaarheid (onbevattelijkheid, 
onaantastbaarheid, ongevoeligheid (voor wapens, vuur, gevaar, ziekte)) 

  10  43  45  48 

Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid (alg.)   13  28  37  40  42  51  58  59 

Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid: ongesteldheid   13 

Welzijn en ziekte: oogst zie Werkzaamheid: ec. ~: oogst   - 

Welzijn en ziekte: pijn zie lijden   - 

Welzijn en ziekte: rijkdom (waarde, welvaart, materieel welzijn, 
welstand) 

  1  2  9  10  12  13  15  26  27  28  
31  34  37  39  42  45  47  48  49  53  
54  56  58  59 

Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde (goede oogst, aardzegen, aardse 
vruchtbaarheid) 

  23  26  27  42  43  45  47  54  55  
58  59  60  61 

Welzijn en ziekte: rijkdom der bergen (bodemschatten)   15  58  59 

Welzijn en ziekte: rijkdom der jeugd (nieuw nageslacht)   43 

Welzijn en ziekte: rijkdom der onderwereld   54 

Welzijn en ziekte: rijkdom der zee (goede visvangst)   31  47  59 
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Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel (vruchtbaarheid van het 
vee) 

  13  43  59  61 

Welzijn en ziekte: rijkdom van de veestapel: term: govardhana 
(Girirāja-heuvel) (Ind.) 

  32 

Welzijn en ziekte: rijkdom: geld   12  31   32  47  58 

Welzijn en ziekte: rijkdom: geld: term: tannfé zie Bezit en roof: gave: 
tannfé (‘tandgeld’) (Germ.) 

  - 

Welzijn en ziekte: rijkdom: jachtbuit   58 

Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid (schat)   10  37  39  42  49  58  59  60 

Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid: term: gersimi (Germ.)   49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid: term: hnoss (Germ.)   49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed (gedijen, genoeg, voldoende)   2  12  13  27  31  37  42  47  48  
49  50  53  55  58  59  60  61 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed van de offermaaltijd   42 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ana (godin) (Kelt.)   58 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.)   42  43  46 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: copia (L/R)   49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: fol*, vol*, volla, fulla 
(goden) (Germ.) 

  47  49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puraṃdhi (godin) (Ind.)   12  47 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: pūrṇā, anna- (‘vol 

voedsel’) (adj.) (godin) (Ind.) 

  34 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puṣpaka (adj.) (wagen) 

(Ind.) 

  15  27 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: puṣṭi (Ind.)   32 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: tarawa (Haas 1982) (hett.) 
(H/H) 

  61 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: Tarawaš (god) (hett.) 
(H/H) 

  61 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: αφενος (Gr.)   2 

Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: Πληιονη, Πλειαδες 
(‘vermeerdering, overvloed’) (namen van nimfen) (Gr.) 

  11  15  28 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ‘Draupnis dögg’ (‘dauw van Draupnir’) 
(kenning) (Germ.) 

  45 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ‘Draupnis dýrsveiti’ (‘Draupnirs 
kostbare zweet’) (kenning) (Germ.) 

  45 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: Alagaƀjōz (adj. pl.) (familienaam) 

(Germ.) 

  49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: argha (‘waarde’) (water als eerbewijs) 
(Ind.) 

  11  13 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: arghya (‘waardevol’) (adj.) (offer) 
(Ind.) 

  11  13 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: audags (Germ.)   49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: auðigr (sem Njörðr) (adj.) (Germ.)   47 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: dis of dives (adj.) (L/R)   26  54 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: gabei (Germ.)   49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: gabis * (Germ.)   49 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: puṇya zie Ethiek: goedheid: term: 

puṇya (adj.) (Ind.) 

  - 
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Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ṛddhi (godin) (Ind.)   34 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: revanta (subst. adj.) (god) (Ind.)   15  37 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: śrī (godin/lit.) (Ind.)   10  34  37 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: vasu zie Ethiek: goedheid: term: vasu 
(Ind.) 

  - 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: πλουτος (adj.) (god) (Gr.)   2  26  54  58 

Welzijn en ziekte: succes (lukken, slagen)   1  13  28  37  51  60 

Welzijn en ziekte: succes: mislukken   13  48  51  61 

Welzijn en ziekte: succes: term: artha (Ind.)   1  37 

Welzijn en ziekte: succes: term: siddhi (godin) (Ind.)   15 

Welzijn en ziekte: uitval van de melkproductie bij koeien (droog staan)   59  60 

Welzijn en ziekte: vaderloosheid   58 

Welzijn en ziekte: verjonging   13  46  47 

Welzijn en ziekte: vermoeidheid (uitputting)   60 

Welzijn en ziekte: veroudering   46 

Welzijn en ziekte: verslaving   56 

Welzijn en ziekte: verval, cultureel  zie Cultureel aspect: verval 
(desintegratie, degeneratie) 

  - 

Welzijn en ziekte: verval, organisch (verdorring, verschrompeling, 
wegkwijnen, verkommeren) 

  2  32  37  61 

Welzijn en ziekte: verwonding (wond, gewond)   31  37  39  40  45  47  58  59  60 

Welzijn en ziekte: verwonding: term: méhaigné (Frankr.)   58 

Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid (alg.: van mens en dier; viriliteit) [zie 
ook rijkdom der aarde / der zee / van de veestapel 

  1  2  3  12  13  15  17  19  21  23  
28  31  32  39  40  41  42  43  45  46  
47  48  49  50  51  55  58  59  61 

Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: gus, fer- (‘(man van) viriliteit’) 
(held) (Kelt.) 

  49  58  59 

Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: sehet (Eg.)   23 

Welzijn en ziekte: welzijn   3  10  13  28  31  32  37  39  49  
56  58  61 

Welzijn en ziekte: welzijn, economisch   51 

Welzijn en ziekte: welzijn, kosmisch   31 

Welzijn en ziekte: welzijn, lichamelijk   34 

Welzijn en ziekte: ziekte (zieke)   2  3  9  12  13  14  15  22  26  28  
32  33  34  37  39  40  41  42  48  49  
50  51  53  56  58  59  60  61 

Welzijn en ziekte: ziekte, ongeneeslijke   58 

Welzijn en ziekte: ziekte, zonder   59 

Welzijn en ziekte: ziekte: besmettelijke – (epidemie)   34  59 

Welzijn en ziekte: ziekte: als gevolg van afgunst   60 

Welzijn en ziekte: ziekte: als gevolg van seksueel verlangen en/of 
liefdesverdriet 

  60 

Welzijn en ziekte: ziekte: besmetting zie Reiniging en verzorging: 
besmetting 

  - 

Welzijn en ziekte: ziekte: doofheid zie Waarneming: horen: doofheid   - 

Welzijn en ziekte: ziekte: geelzucht   37 

Welzijn en ziekte: ziekte: heimwee zie Karakter en gedrag: begeerte 
naar huis 

   - 

Welzijn en ziekte: ziekte: hoofdpijn   13  46 

Welzijn en ziekte: ziekte: Išḫara, - van (H/H-Mes.)   61 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Welzijn en ziekte: ziekte: Išḫara, - van: ‘Greep van Išḫara’ (H/H-Mes.)   61 

Welzijn en ziekte: ziekte: koorts   13  32  37 

Welzijn en ziekte: ziekte: koorts: ‘Koorts’ (Takman) (Ind.) (demon)   13  37 

Welzijn en ziekte: ziekte: liesbreuk   47 

Welzijn en ziekte: ziekte: liesbreuk: term: haull (Germ.)   47 

Welzijn en ziekte: ziekte: longziekte   13 

Welzijn en ziekte: ziekte: melaatsheid (lepra)   58 

Welzijn en ziekte: ziekte: oogziekte   12  37 

Welzijn en ziekte: ziekte: oogziekte: blindheid zie Waarneming: zien: 
blindheid 

  - 

Welzijn en ziekte: ziekte: pest   2  49 

Welzijn en ziekte: ziekte: pokken   15 

Welzijn en ziekte: ziekte: pokken: term: śītalā (fem.) (godin) (Ind.)   15 

Welzijn en ziekte: ziekte: slangenbeet   15  34 

Welzijn en ziekte: ziekte: slapeloosheid   13 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot (alg.) (Germ.)   40  44 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Alpenschuβ (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Alpstich (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: alvskot (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: elf-shot (Germ.)   39 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: elleskudt (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: esa gescot (Germ.)   40  44 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: hægtessan gescot (Germ.)   40  44 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Hexenschuβ (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Marstich (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: pilwizzschos (Germ.)   39 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: sending (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: spere (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: term: gandr (Germ.)   40 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: ylfa gescot (Germ.)   40  44 

Welzijn en ziekte: ziekte: term: Serglige Con Chulainn (‘de slopende 
ziekte van Cúchulainn’) (lit.) (Kelt.) 

  58  59 

Welzijn en ziekte: ziekte: vallende ziekte: term: apasmāra (demon) 
(Ind.) 

  - 

Welzijn en ziekte: ziekte: vallende ziekte: term: muyalaka (demon) 
(Ind.-T.) 

  31  33 

Welzijn en ziekte: ziekte: veeziekte   39  43  59 

Welzijn en ziekte: ziekte: vergiftiging zie Dood en leven: vernietiging: 
vergiftiging 

  - 

Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid (verstijving, kreupel, lam, een 
lamme) 

  34  37  39  46  48  49  61 

Welzijn en ziekte: ziekte: verlamdheid: term: śravaṇa (adj.) (nakṣatra; 

maand Śrāvaṇa) (Ind.) 

  13 

Welzijn en ziekte: ziekte: verstuiking   47 

Welzijn en ziekte: ziekte: waanzin zie Psychologie: waanzin, 
bezetenheid 

  - 

Welzijn en ziekte: ziekte: waterzucht   12  13 

Welzijn en ziekte: zwakheid zie Macht en kracht: aspect: zwakte   - 

WERKZAAMHEID     - 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Werkzaamheid (activiteit, menselijke daad, handeling, proces, 
optreden, prestatie, in gebruik zijn, functioneren) 

  2  3  9  10  11  12  13  14  15  16  
26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  
40  41  42  43  45  46  48  50  51  53  
54  56  58  59  60  61 

Werkzaamheid: aantrekking   34 

Werkzaamheid: aanzetten (aansporen, opwekken, bevorderen, 
bijdragen, aanmoedigen, ophitsen, in gang zetten, stimuleren, 
teweegbrengen, in beroering brengen, veroorzaken, doen opleven, 
actor, aanzetter) 

  10  12  13  14  15  27  28  32  33  
34  37  39  40  42  43  45  46  47  48  
49  50  51  53  56  58  59  60  61 

Werkzaamheid: aanzetten: drijven, opjagen zie Strijd en vrede: drijven   - 

Werkzaamheid: aanzetten: term: savitṛ (nom. ag.) (god) (Ind.)   12  15 

Werkzaamheid: aanzetten: term: sāvitrī (fem.) (nom. ag.) (godin) (Ind.)   12 

Werkzaamheid: aanzetten: term: sū (Ind.)   12  15 

Werkzaamheid: aanzetten: term: upavaktṛ (nom. ag.) (priester) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: aanzetten: term: uttuda (nom. ag.) (god) (Ind.)   12 

Werkzaamheid: actie (reactie, maatrregel, interactie)   10  33  34  51  56  58  59  61 

Werkzaamheid: activiteit (i.t.t. passiviteit)   10  32  33  34  37  48  56  59 

Werkzaamheid: activiteit: maatregel (voorzorg)   60 

Werkzaamheid: activiteit: term: rajas, rājasa (adj.) (guṇa) (Ind.)   32  34  56 

Werkzaamheid: afstoten (wegzetten, blootstellen (aan de natuur e.d.))   34 

Werkzaamheid: afstoten: term: paroptā (‘weggeworpen’) (part.) 
(dodenbehandeling) (Ind.) 

  11 

Werkzaamheid: afstoten: term: uddhitā (‘blootgesteld’) (part.) 
(dodenbehandeling) (Ind.) 

  11 

Werkzaamheid: afweren zie Verlossing: separ.: demonen 
(demonenverdrijving); Strijd en vrede: beschermen 

  - 

Werkzaamheid: afzonderen (isoleren, afsluiten)   56  60 

Werkzaamheid: afzonderen, zich zie Sociologie: afzondering 
(geïsoleerdheid) 

  -  

Werkzaamheid: afzonderen: term: nirūḍha (adj.) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: bedekken   10  12  13  34  37  43  48  49  50  
53  59  60  61 

Werkzaamheid: bedekken: bedelving onder een berg of dijk   2 

Werkzaamheid: bedekken: begraven (alg.)   13  61 

Werkzaamheid: bedekken: begraven van de dode zie Rite: behandeling 
van de dode: begrafenis 

  - 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven (omvatten, omwikkelen, omringen, 
omheendraaien) [zie ook Kringloop} 

  10  12  32  33  34  37  39  42  47  
49  50  53  55  56  59  60  61 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: omhelzen zie Lichaam: armgebaar: 
omhelzing 

 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr (nom. ag.) (Germ.)   39 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr, arnar- 
(‘arendsgedaante’) (Germ.) 

  39 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr, vals- 
(‘haviksomhulsel’) (nom. ag.) (naam van het verenkleed van Freyja) 
(Germ.) 

  39 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: kañcuka (‘omhulsel’) (nom. 
ag.) (fil.) (Ind.) 

  33 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: kośa (‘omhulsel’) (nom. ag.) 
(fil.) (Ind.) 

  10 
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Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vala (nom. ag.) (omheining, 
demon) (Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vāsuki (‘omwikkelaar’) (nom. 
ag.) (slang) (Ind.) 

  27  37 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vṛ (Ind.)   12  49 

Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: vṛtra (nom. ag.) (slang) 

(Ind.) 

  32 

Werkzaamheid: bedekken: verbergen zie verbergen   - 

Werkzaamheid: begunstigen, goedgezind zijn, zegenen, genadig zijn, 
ten goede komen zie Karakter en gedrag: welgezindheid 

  - 

Werkzaamheid: beheersen zie Heerschappij: beheersen   - 

Werkzaamheid: beheren (regelen, ordenen, bepalen, beslissen, 
besluiten) zie Heerschappij: beheren (regelen, ordenen, onderhouden, 
bepalen, beslissen, besluiten, verzekeren, zorgen voor) 

  - 

Werkzaamheid: beproeven (proef, test) [zie ook Rite: overgangsrite: 
volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: beproevingen] 

  28  43  40  46  60  61 

Werkzaamheid: beproeven: bekwaamheidsproef   59  60 

Werkzaamheid: beproeven: gifproef   13 

Werkzaamheid: beproeven: huwelijkskandidaten   13 

Werkzaamheid: beproeven: insectenproef   28 

Werkzaamheid: beproeven: kennisproef   56 

Werkzaamheid: beproeven: koningsproef zie Rite: initiatierite: 
kroningsrite: koningsproef 

  - 

Werkzaamheid: beproeven: krachtproef [zie ook Rite: overgangsrite: 
volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: beproevingen door kracht] 

  46 

Werkzaamheid: beproeven: term: raunijar (‘beproever’) (nom. ag.) 
(runeninscr.) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: beproeven: vuurproef [zie ook Rite: overgangsrite: 
volwassenwording, ~ van de: beproevingen door vuur] 

  10  13 

Werkzaamheid: beproeven: waterproef   13 

Werkzaamheid: beproeven: zelfbeproeving   13 

Werkzaamheid: bereiden (van eten of drinken)   12  13  42  45  46  49  59  60 

Werkzaamheid: bereiden: bakken   31  61 

Werkzaamheid: bereiden: bevochtigen   12 

Werkzaamheid: bereiden: bevochtigen: term: āpyāyana (‘doen zwellen’) 
(m.b.t. de soma-plant) (Ind.) 

  12  13 

Werkzaamheid: bereiden: gaar (- zijn of worden, klaar zijn met 
bereiden) 

  60 

Werkzaamheid: bereiden: gisten   40 

Werkzaamheid: bereiden: heen en weer bewegen zie Werkzaamheid: 
bewegen: zwaaien 

  - 

Werkzaamheid: bereiden: karnen   15  27  33  34  37  46 

Werkzaamheid: bereiden: koken (brouwen, overkoken)   13  22  37  40  41  42  46  50  56  
58  59  60 

Werkzaamheid: bereiden: koken: term: berbaim (Kelt.)   58 

Werkzaamheid: bereiden: koken: term: fervēre (L/R)   58 

Werkzaamheid: bereiden: koken: term: siodan (Germ.)   41 

Werkzaamheid: bereiden: koken: term: sjóða (Germ.)   41  42 

Werkzaamheid: bereiden: malen   47 

Werkzaamheid: bereiden: malen: meel   60 
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Werkzaamheid: bereiden: mengen   9  12  13  40  42  45  54  61 

Werkzaamheid: bereiden: mengen: term: ādhavana (Ind.)   12 

Werkzaamheid: bereiden: mengen: term: ādhavana: ādhavanīya 
(‘mengvat’) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: bereiden: niet-bereid (rauw)   60 

Werkzaamheid: bereiden: overhevelen   13 

Werkzaamheid: bereiden: persen   9  10  12  13 

Werkzaamheid: bereiden: persen: term: šiyammi (subst. adj.) (pap) 
(hett.) (H/H) 

  61 

Werkzaamheid: bereiden: persen: term: su: savana, upāṃśu- (nom. act.) 

(bep. soma-persing) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: bereiden: persen: term: sūya (nom. act.) (rite) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: bereiden: roosteren   13 

Werkzaamheid: bereiden: schudden zie bewegen: schudden   - 

Werkzaamheid: bereiden: slachten (om te eten) [vgl. Offer: asp.: 
offerhandeling: doden van het offerdier (mens); Dood en leven: 
vernietiging] 

  60 

Werkzaamheid: bereiden: smelten zie Natuurverschijnsel: smelten   - 

Werkzaamheid: bereiden: term: cécht, dían (‘snelle bereider’) (nom. 
ag.) (god) (Kelt.) 

  58 

Werkzaamheid: bereiden: verhitten (op het vuur plaatsen)   13 

Werkzaamheid: bereiden: verhitten: term: pravargya (‘wat verhit moet 
worden’) (rite) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: bereiden: villen   28  33 

Werkzaamheid: bereiden: villen: term: xipe (subst. part.) (godennaam) 
(Mex.) 

  28 

Werkzaamheid: bereiden: wassen   13 

Werkzaamheid: bereiden: zeven (filteren)   9  13 

Werkzaamheid: bevatten (inhouden) zie 1. Vat: bevatten (inhouden); 2. 
Filosofisch aspect: inhoud (i.t.t. vorm) 

  - 

Werkzaamheid: bewegen (zich -, beweeglijkheid, beweging, dynamiek)   10  12  13  37  41  43  46  47  49  
50  54  56  58  60  61 

Werkzaamheid: bewegen: beven (trillen, rillen, sidderen) [zie ook 
Karakter en gedrag: angst (huivering, siddering, ...; Natuurverschijnsel: 
beving …] 

  13 

Werkzaamheid: bewegen: beven: term: spanda (śāstra) (Ind.)   33 

Werkzaamheid: bewegen: beven: term: vip (Ind.)   13 

Werkzaamheid: bewegen: doen bewegen zie aanzetten   - 

Werkzaamheid: bewegen: glijden   46 

Werkzaamheid: bewegen: golven   61 

Werkzaamheid: bewegen: hinken   59 

Werkzaamheid: bewegen: klimmen zie Reis: klimmen   - 

Werkzaamheid: bewegen: kronkelen (woelen)   49  50  61 

Werkzaamheid: bewegen: kruipen: term: saṃsṛp (nom. act.) (offer) 

(Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: bewegen: nederdalen zie Reis: nederdaling; 
Werkzaamheid: neervallen 

  - 

Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling (duik)   37  39  42  47  51  58  60 

Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: āḷvār (p.p.p.) (bep. 

dichter) (Ind.-T.) 

  32  33 
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Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: daupjan (tevens Chr. 
rite) (Germ.) 

  39 

Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: nerti (Lit.)   47 

Werkzaamheid: bewegen: opstaan (gaan staan) zie Lichaam: gestalte: 
staande houding (gaan staan) 

  - 

Werkzaamheid: bewegen: reis zie Reis   - 

Werkzaamheid: bewegen: rollen   32  34  41  43 

Werkzaamheid: bewegen: rollen over de grond   32  45 

Werkzaamheid: bewegen: rollen: term: vṛtti (‘rollen’) (nom. act.) (Ind.)   34 

Werkzaamheid: bewegen: rondgaan (draaien) zie Kringloop   - 

Werkzaamheid: bewegen: schudden (doen schudden)   13  60 

Werkzaamheid: bewegen: schudden: term: manthin (part.) (beker) 
(Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: bewegen: springen (opspringen) [zie ook borrelen 
(bruisen, koken, opwellen, opspringen, wemelen)] 

  16  37  41  43  47  48  49  50  59  
60  61 

Werkzaamheid: bewegen: springen: dansen zie Muziek en dans: dans   - 

Werkzaamheid: bewegen: springen: term: Lalitā (fem.) (‘dartel’) (adj.) 
(godin) (Ind.) 

  34 

Werkzaamheid: bewegen: springen: term: skanda zie Strijd en vrede: 
aanval: term: skanda (nom. ag.) (god) (Ind.) 

  - 

Werkzaamheid: bewegen: springen: term: skasti (Lit.)   49 

Werkzaamheid: bewegen: stappen (een stap zetten, treden, gaan staan 
op) zie Lichaam: voet: voetstap; Schepping: methode: meten: met 
stappen uitmeten 

  - 

Werkzaamheid: bewegen: stilstaan, tot stilstand komen, tot staan 
brengen, stagneren (trans. en intrans.) 

  1  12  34  56  59 

Werkzaamheid: bewegen: stuiptrekking   59 

Werkzaamheid: bewegen: term: at (IE)   10 

Werkzaamheid: bewegen: term: hrœring (nom. act.) (Germ.)   50 

Werkzaamheid: bewegen: term: jaṅgama (adj.) (zwervende Śaiva 

monnik) (Ind.) 

  33 

Werkzaamheid: bewegen: term: vata (Ind.)   45 

Werkzaamheid: bewegen: term: wagadō (nom. act.) (Germ.)   49 

Werkzaamheid: bewegen: term: wagdō * (Germ.)   49 

Werkzaamheid: bewegen: verrijzen, omhooggaan zie Verrijzenis   - 

Werkzaamheid: bewegen: vliegen (door de lucht) zie Reis   - 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan (doorgaan, gaan, lopen, wandelen)   28  59  60  61 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: doorgaanbaarheid   60 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: apsaras (‘waterganger’) 
(nimf) (Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: ga, svar- (‘naar het licht 
gaande’) (subst. part.) (hemel) (Ind.) 

  34 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: gaṅgā (fem.) (‘die snel 

voortgaat’) (rivier(godin)) (Ind.) 

  27 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: term: vikrama, tri- (de drie 

stappen van Viṣṇu) (Ind.) 

  32 

Werkzaamheid: bewegen: voortgaan: verlamdheid zie Welzijn en ziekte: 
ziekte: verlamdheid 

  - 

Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen (rennen, zich snel bewegen, 
voortstormen, zich haasten) 

  12  40  46  47  48  49  50  58  59  
60 
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Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: sṛ (IE)   12 

Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: eisa (Germ.)   49 

Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: iṣmin (adj.) (god) (Ind.)   45 

Werkzaamheid: bewegen: voortsnellen: term: ranja (‘aanrenner’) (nom. 
ag.) (runeninscr.) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: bewegen: wijken (opzijgaan, uiteengaan)   59 

Werkzaamheid: bewegen: zich langzaam bewegen   37 

Werkzaamheid: bewegen: zich langzaam bewegen: term: śanaiścara = 
śani (subst. adj.) (Saturnus) (Ind.) 

  27  37 

Werkzaamheid: bewegen: zich neerleggen (gaan liggen)   60 

Werkzaamheid: bewegen: zich omkeren (zich omdraaien, zich 
omwenden) 

  60 

Werkzaamheid: bewegen: zich storten (zich werpen)   45 

Werkzaamheid: bewegen: zonder beweging (onbeweeglijk)   40  46  60 

Werkzaamheid: bewegen: zwaaien (heen en weer bewegen, kwispelen)   13  45  60  61 

Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: pariplava (pariplavā 
(lit./schepvat)) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: váfa (Germ.)   45 

Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: váfuðr (nom. ag.) (god) 
(Germ.) 

  45 

Werkzaamheid: bewegen: zwemmen, drijven   12  13  15  32  37  39  42  43  46  
48  50  55  60  61 

Werkzaamheid: bewegen: zweven   3  27 

Werkzaamheid: bezwijken (instorten, opgeven)   60 

Werkzaamheid: binden (boeien, leggen van knopen of lussen, aantrekken 
van gordels) [zie ook Strijd en vrede: gebondenheid; Voorwerp: band; 
God: ‘Boeiengod’] 

  2  10  13  33  34  37  39  40  42  
43  44  45  46  48  49  50  51  54  56  
58  60  61 

Werkzaamheid: binden: beperken (inperken, insnoeren, vernauwen)   33  61 

Werkzaamheid: binden: bevestigen (bijeenhouden, vastleggen, 
vastmaken, verbinden, klinken) 

  46  48  50  59  60  61 

Werkzaamheid: binden: bevestigen: naaien zie Werkzaamheid: ec. ~: 
handwerken 

  - 

Werkzaamheid: binden: binding, verbonden zijn zie Eén: verbinding 
(contact, omgang, gemeenschap) 

  - 

Werkzaamheid: binden: bundelen   13 

Werkzaamheid: binden: contact, omgang zie Eén: verbinding   - 

Werkzaamheid: binden: gebondenheid (vast, onbeweeglijk, 
onveranderlijk) [zie ook Strijd en vrede: gebondenheid (onvrijheid); 
Filosofisch aspect: gebondenheid (vaste relatie)] 

  61 

Werkzaamheid: binden: gebondenheid: term: dhruva (‘vast’) (poolster, 
god) (Ind.) 

  12  32  50 

Werkzaamheid: binden: kleven (vastzitten)   10  13  46  50  60 

Werkzaamheid: binden: term: ādāni (Ind.)   33 

Werkzaamheid: binden: term: anūbandhyā (part.) (‘die moet worden 
vastgemaakt om te worden geofferd’) (koe) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: binden: term: bandhana, nau- (‘scheepsverankering’) 
(berg) (Ind.)] 

  12 

Werkzaamheid: binden: term: mūka (‘tong-gebonden, zwijgzaam’) 
(part.) (demon) (Ind.) 

  33 

Werkzaamheid: binden: term: nibandha (encycl. werk) (Ind.)   32 
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Werkzaamheid: binden: term: religare (L/R)   44 
Werkzaamheid: binden: term: religio zie Religie: term: religio (L/R); 
Strijd en vrede: gebondenheid: term: religio (L/R) 

  - 

Werkzaamheid: binden: vasthouden (op z’n plaats houden) (lett. en fig.)   51  59  60  61 

Werkzaamheid: binden: vasthouden: term: namuci (nom. ag.) (demon) 
(Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: binden: vereniging, aansluiting, verbinding zie Eén: 
vereniging 

  - 

Werkzaamheid: blazen, waaien zie Natuurverschijnsel: wind   - 

Werkzaamheid: boren   39  45 

Werkzaamheid: borrelen (bruisen, koken, opwellen, opspringen, 
wemelen) [zie ook bewegen: springen (opspringen)] 

  46  49 

Werkzaamheid: borrelen: term: borvo/bormo (e.var.) (nom. ag.) 
(god/godin) (Kelt.) 

  58 

Werkzaamheid: borrelen: term: scatere (L/R)   49 

Werkzaamheid: borrelen: term: skēt-* (IE)   49 

Werkzaamheid: borrelen: term: vella (Germ.)   46 

Werkzaamheid: breken (af-, plukken, breuk, kapot)   10  37  45  46  48  50  53  55  59  
60  61 

Werkzaamheid: breken van het brood zie 1. Offer: asp.: offerhandeling: 
breken (‘doden’) van het brood, 2. Ethiek: straf: hongersnood door het 
breken van (de staf van) het brood 

  - 

Werkzaamheid: breken: term: barhis (‘pluksel’) (offerstrooisel) (Ind.)   9  13  53 

Werkzaamheid: breken: term: khaṇḍa (part.) (tekstgedeelte) (Ind.)   37 

Werkzaamheid: buigen (krommen, verwringen) [zie ook Lichaam: 
gestalte: gebogen houding (zich buigen)] 

  59  61 

Werkzaamheid: buigen: term: crom cruach (‘kromme van de 
grafheuvel’) (god) (Kelt.) 

  59 

Werkzaamheid: buigen: term: nam (Ind.)   59 

Werkzaamheid: buigen: term: vinatā (fem.) (part.) (godin) (Ind.)   27  37 

Werkzaamheid: buigen: term: wišuriya (hett.) (H/H)   61 

Werkzaamheid: daad  zie Werkzaamheid   - 

Werkzaamheid: daad der dodenscharen   39 

Werkzaamheid: daad, goddelijke   34  43  46  48  53 

Werkzaamheid: daad, goede zie Ethiek: goede daad   - 

Werkzaamheid: daad, helden- (dappere -)   12  28  32  33  43  46  54  58  59  
60 

Werkzaamheid: daad, helden-: term: gnímrad (pl. tantum): 
Macgnímartha Find (‘De jongensdaden van Find’) (lit.) (Kelt.) 

  59 

Werkzaamheid: daad, helden-: werken van Herakles (Gr.)   49  54 

Werkzaamheid: daad, juiste (juist handelen)   56 

Werkzaamheid: daad, kosmische    33  34  37  39  46  55 

Werkzaamheid: daad, menselijke zie Werkzaamheid   - 

Werkzaamheid: daad, mis- zie Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad)   - 

Werkzaamheid: daad, oorlogs-   37 

Werkzaamheid: daad, scheppings-   10  37  49  55 

Werkzaamheid: daad, verlossings-   32  33  34  37 

Werkzaamheid: daad, wonder- zie Magie en mantiek: magische 
handeling: wonderdoening 

  - 

Werkzaamheid: daad: kunststukje (handigheidje)   60 
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Werkzaamheid: daad: levenshandeling (dagelijkse h.)   28 

Werkzaamheid: daad: onderneming   59 

Werkzaamheid: daad: streek (verstorende daad)   43 

Werkzaamheid: daad: term: carita, Buddha- (‘handelingen van 
Boeddha’) (lit.) (Ind.-B.) 

  14 

Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.)   12  15  16  28  32  33  34  37  56 

Werkzaamheid: daad: term: kriyā (Ind.)   32  33 

Werkzaamheid: daad: term: udyoga (lit.) (Ind.)   32  37 

Werkzaamheid: doden zie Dood en leven: vernietiging   9 

Werkzaamheid: doordringen zie Reis: binnengaan   - 

Werkzaamheid: draaien zie Kringloop; Werkzaamheid: bedekken: 
omgeven; Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (draaien van draad; ook van het 
noodlot) 

  - 

Werkzaamheid: dragen (v.e. persoon) zie Bezit en roof: wegvoering   - 

Werkzaamheid: dringen (duwen)   32  61 

Werkzaamheid: druipen (druppelen, druppelaar) [zie ook Water: 
druppel] 

  45  48  49  50  60 

Werkzaamheid: druipen: term: draupnir (nom. ag.) (Odins ring) (Germ.)   45  47  48 

Werkzaamheid: druipen: term: draupnir, heið-  (‘heiðr-druppelaar’) 
(nom. ag.) (reuzennaam) (Germ.) 

  50 

Werkzaamheid: druipen: term: somasavana (adj.) (‘soma-druppelend’) 
(Ind.) 

  50 

Werkzaamheid: ec. ~ (economie)   3  51  58  59  61 

Werkzaamheid: ec. ~: ambacht (handwerk, kunstvaardigheid, techniek)   53  58  61 

Werkzaamheid: ec. ~: ambacht: term: artificium (L/R)   58 

Werkzaamheid: ec. ~: bewerken (cultiveren)   59 

Werkzaamheid: ec. ~: bosbouw: aanleggen van bos   60 

Werkzaamheid: ec. ~: bosbouw: rooien (kappen van bos)   10  58  59  60 

Werkzaamheid: ec. ~: bouwen zie Bouwwerk: bouw   - 

Werkzaamheid: ec. ~: domesticatie van vee   12  53 

Werkzaamheid: ec. ~: dorsen   13  43 

Werkzaamheid: ec. ~: handel zie Bezit en roof: verwerving: kopen, 
verkopen (handel) 

  - 

Werkzaamheid: ec. ~: handwerken (naai-, borduur- en breiwerk)   48  60 

Werkzaamheid: ec. ~: houthakken   58  60 

Werkzaamheid: ec. ~: jacht   9  31  37  39  40  42  45  46  47  
49  53  58  59  60  61 

Werkzaamheid: ec. ~: jacht: term: veiðr (Germ.)   46 

Werkzaamheid: ec. ~: landbouw (akkerbouw, agrarisch)   2  3  10  12  17  23  28  31  39  42  
43  45  46  47  48  49  53  54  56  58  
59  61 

Werkzaamheid: ec. ~: maaien   28  45 

Werkzaamheid: ec. ~: maaien: term: lava (god) (Ind.)   15 

Werkzaamheid: ec. ~: markt (als bedrijvigheid) zie Bezit en roof: 
verwerving: kopen, verkopen: markt (als bedrijvigheid) 

  - 

Werkzaamheid: ec. ~: melken   50  59 

Werkzaamheid: ec. ~: melken: term: duhā, kāma- (‘melkbegeerte’) 
(fem.) (subst. adj.) (myth. koe) (Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: ec. ~: metaalbewerking zie Kunst en schrift: kunst, 
smeed- 

  - 
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Werkzaamheid: ec. ~: mijnbouw   39 

Werkzaamheid: ec. ~: ontginning   46 

Werkzaamheid: ec. ~: oogst (opbrengst)   3  12  13  15  23  28  29  32  39  
42  43  45  46  47  49  54  59  60  61 

Werkzaamheid: ec. ~: oogst, fruit-   61 

Werkzaamheid: ec. ~: oogst, graan-   61 

Werkzaamheid: ec. ~: oogst: term: gróðr (Germ.)   45 

Werkzaamheid: ec. ~: planten (aanplanten, poten)   60  61 

Werkzaamheid: ec. ~: ploegen   12  13  23  28  37  39  41  43  49  
50  58  59  60 

Werkzaamheid: ec. ~: ploegen: term: amaethon (nom. ag.) (sagenfig.-
god) 

  59 

Werkzaamheid: ec. ~: ploegen: term: saṃkarṣaṇa (nom. ag.) (god) (Ind.)   32 

Werkzaamheid: ec. ~: scheepvaart zie Reis: varen   - 

Werkzaamheid: ec. ~: smeden zie Kunst en schrift: kunst, 
smeed- (metaalbewerking) 

 - 

Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (draaien van draad; ook van het noodlot)   39  49 

Werkzaamheid: ec. ~: spinnen: term: verða (oorspr.) (Germ.)   39 

Werkzaamheid: ec. ~: steenhouwen zie Kunst en schrift: kunst, 
steenhouw- 

  - 

Werkzaamheid: ec. ~: tuinbouw   3 

Werkzaamheid: ec. ~: vee hoeden (weiden)   48  61 

Werkzaamheid: ec. ~: veeteelt   3  17  42  47  53  56  59 

Werkzaamheid: ec. ~: verven   58 

Werkzaamheid: ec. ~: verzamelen zie verzamelen   - 

Werkzaamheid: ec. ~: visserij (visvangst)   31  39  42  46  47  48  49  50  58  
59  60 

Werkzaamheid: ec. ~: weven (ook van het noodlot)   39  49  58 

Werkzaamheid: ec. ~: weven: term: áudmi (Lit.)   39 

Werkzaamheid: ec. ~: zaaien   9  12  13  23  31  39  43  46  47  
49  59  60  61 

Werkzaamheid: fout, vergissing zie Psychologie: vergissing (fout, foutief, 
verkeerd inzicht, verwarring, onlogisch, verwisseling) 

  - 

Werkzaamheid: genezen zie Verlossing: type: genezing   - 

Werkzaamheid: gieten (schenken)   13  48  50  58  59  60 

Werkzaamheid: gieten: plengen als offer zie Offer: wijze: plengoffer 
(plengen) 

  - 

Werkzaamheid: gieten: sprenkelen zie Reiniging en verzorging: 
besprenkeling 

  - 

Werkzaamheid: gieten: term: ausa (Germ.)   50 

Werkzaamheid: gieten: term: gheu-* (IE)   59 

Werkzaamheid: gieten: term: unnetṛ (nom. ag.) (‘uitgieter’) (priester) 

(Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: graven (spitten, uitgraven, doorgraven, zich ingraven, 
uitgraven, delven) 

  60  61 

Werkzaamheid: grijpen (pakken, wegrukken)   10  12  46  48  56  60  61 

Werkzaamheid: grijpen: term: grābha, grāva- (‘die de perssteen 
hanteert’) (nom. ag.) (priester) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: grijpen: term: grābha, uda- (‘die het water vasthoudt’) 
(nom. ag.) (priester) (Ind.) 

  13 
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Werkzaamheid: grijpen: term: graha (nom. ag.) (planeet) (Ind.)   12  56 

Werkzaamheid: grijpen: term: marka (nom. ag.) (demon) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: grijpen: term: nemon, nemain (nom. ag.) (godin) (Kelt.)   58 

Werkzaamheid: grijpen: term: rāhu (nom. ag.) (demon, pseudo-planeet) 
(Ind.) 

  12  27  37 

Werkzaamheid: grijpen: term: άρπυιαι (‘wegruksters’) (pl.) (nom. ag.) 
(stormdemonen) (Gr.) 

  2 

Werkzaamheid: grijpen: vangen zie Strijd en vrede: gevangenschap   - 

Werkzaamheid: groeten (verwelkomen, vaarwel zeggen)   13  37  53  60 

Werkzaamheid: hangen (neerhangen) (intransit.)   61 

Werkzaamheid: hangen (ophangen) (transit.) [zie ook Dood en leven: 
vernietiging: ophanging; Offer: wijze: hangoffer] 

  13  49  59  61 

Werkzaamheid: hangen: term: hangi (‘gehangene’, jur.) (Germ.)   45 

Werkzaamheid: hangen: term: lamba, pra- (‘voorovergebogene’) (part.) 
(demon) (Ind.) 

  15 

Werkzaamheid: heersen zie Heerschappij   - 

Werkzaamheid: helpen (hulp, steun) [zie ook God: helpergod; 
Heerschappij en onderworpenheid: gevolg; Karakter en gedrag: 
behulpzaamheid] 

  1  2  3  10  11  12  13  14  15  16  
22  26  27  28  31  32  33  34  37  39  
43  45  46  47  48  49  50  51  54  58  
59  60  61 

Werkzaamheid: helpen: term: śacī (nom. act.) (godin) (Ind.)   12 

Werkzaamheid: helpen: term: styðja (Germ.)   40 

Werkzaamheid: helpen: term: tāraka (adj.) (demon) (O’Flaherty) (Ind.)   37 

Werkzaamheid: hinderen (verhinderen, hindernis, tegenhouden, 
voorkomen, niet door laten gaan, weerhouden, stelpen) 

  10  31  34  37  39  40  42  46  48  
49  50  51  59  60  61 

Werkzaamheid: hinderen: term: vighna (nom. ag., persoon en object) 
(lid v.e. geestenleger, Keith) (Ind.) 

  12  37 

Werkzaamheid: hinderen: term: werō * (nom. ag.) (Germ.)   49 

Werkzaamheid: hinderen: weigeren zie Bezit en roof: weigering 
(afwijzing, verwerping, afkeuring) 

  - 

Werkzaamheid: interventie (ook: goddelijke -) zie Strijd en vrede: 
interventie 

  - 

Werkzaamheid: irrigatie zie stromen: irrigatie   - 

Werkzaamheid: kammen   13 

Werkzaamheid: kiezen (uitverkiezing, keuze, kiezer)   10  13  33  34  37  39  45  46  49  
51  56  59  60  61 

Werkzaamheid: kiezen door het lot (een toevallige gebeurtenis)   59 

Werkzaamheid: kiezen door loting   42 

Werkzaamheid: kiezen van een ambachtsman   59 

Werkzaamheid: kiezen van een gevallene   45  49 

Werkzaamheid: kiezen van een gevallene: term: valkyrja (nom ag.) zie 

Geest: noodlotsdemon: term: walkure (valkyrja) (Germ.) 

  - 

Werkzaamheid: kiezen van een gevallene: term: wælceasig (adj.) 

(Germ.) 

  45 

Werkzaamheid: kiezen van een god of geloof   49  51 

Werkzaamheid: kiezen van een huwelijkspartner zie Huwelijk: 
huwelijkskeuze 

  - 

Werkzaamheid: kiezen van een koning zie Rite: initiatierite: kroningsrite 
(tot koning verheffen) 

  - 
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Werkzaamheid: kiezen van een lotstaafje zie Magie en mantiek: 
mantiek, type: op basis van een technische handeling: gooien van het lot 

  - 

Werkzaamheid: kiezen van een naam   39  45 

Werkzaamheid: kiezen van een opvolger   31 

Werkzaamheid: kiezen van een priester   13  59 

Werkzaamheid: kiezen van een priester: term: ṛtvig-varaṇa (Ind.)   13 

Werkzaamheid: kiezen van een slachtoffer   59 

Werkzaamheid: kiezen van een wedergeboorte   56 

Werkzaamheid: kiezen van een woonplaats   46 

Werkzaamheid: kiezen: term: kustus * (nom. ag.) (fem.) (Germ.)   49 

Werkzaamheid: kiezen: term: vara, svayaṃ- (‘zelfkeuze’ door een bruid 

van een bruidegom) zie Huwelijk: huwelijkskeuze: term: svayaṃvara 

(Ind.) 

  - 

Werkzaamheid: kiezen: uitverkoren (bevoorrecht, geprivilegeerd)   59 

Werkzaamheid: kiezen: voorkeur   13 

Werkzaamheid: klieven (hakken, scheuren, splijten, kapotslaan)   32  37  56  59  60  61 

Werkzaamheid: klieven: houthakken zie Werkzaamheid: ec. ~: 
houthakken 

 

Werkzaamheid: klieven: term: vibindhuka (nom. ag.) (demon) (Ind.)   12 

Werkzaamheid: klieven: term: vidala (nom. ag.) (demon) (Ind.)   33 

Werkzaamheid: klieven: term: vṛka (nom. ag.) (demon) (Ind.)   33 

Werkzaamheid: klieven: vellen (omhakken van bomen)   59 

Werkzaamheid: knipperen met de ogen   34  37 

Werkzaamheid: ledigen zie Totaliteit: ledigen (leeg maken)   - 

Werkzaamheid: liggen: term: liggja á gólfi (‘in het kraambed liggen’) 
(Germ.) 

  39 

Werkzaamheid: mengen (zich vermengen) (alg.) zie Eén: vereniging   - 

Werkzaamheid: mengen, bereiden zie bereiden: mengen   - 

Werkzaamheid: methode (techniek, wijze, praktijk, procedure, middel)   28  31  32  33  34  37  40  44  56  
58 

Werkzaamheid: methode: - van diefstal van de onsterfelijkheidsdrank   37 

Werkzaamheid: methode: - van magie zie Magie en mantiek: methode 
van magie 

  - 

Werkzaamheid: methode: - van offeren zie Offer: offerwijze   - 

Werkzaamheid: methode: - van ontsteken van vuur zie Vuur: branden: 
ontsteking enz. 

  - 

Werkzaamheid: methode: - van verlossen zie Verlossing: weg naar ~ 
(methode) 

  - 

Werkzaamheid: methode: - van verwerving van de runenkennis (Germ.)   45 

Werkzaamheid: methode: bekeringsmethode   51 

Werkzaamheid: methode: fabriceringsmethode   58 

Werkzaamheid: methode: landbouwtechniek (agrarische techniek)   39  61 

Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: padapāṭha 

(‘woordlezing’) (lit.) (Ind.) 

  9  32 

Werkzaamheid: methode: leesmethode: term: saṃhitāpāṭha 

(‘doorlopende lezing’) (lit.) (Ind.) 

  9 

Werkzaamheid: methode: metallurgische techniek   61 

Werkzaamheid: methode: meten   12  39  41  48 

Werkzaamheid: methode: meten: begrenzen   50 
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Werkzaamheid: methode: meten: met stappen uitmeten zie Schepping: 
methode: meten: met stappen uitmeten 

  - 

Werkzaamheid: methode: meten: ongemeten   10 

Werkzaamheid: methode: meten: term: maya (nom. ag.) (demon) (Ind.)   37 

Werkzaamheid: methode: meten: term: maya, pita- (‘vader-maker’) 
(nom. ag.) (god) (Ind.) 

  15 

Werkzaamheid: methode: meten: term: mē * (IE)   41 

Werkzaamheid: methode: meten: term: metan (Germ.)   39 

Werkzaamheid: methode: meten: toemeten als noodlotsmacht (Germ.) 

[zie ook Noodlot: onpersoonlijke noodlotsmacht bij de Germanen] 

  45 

Werkzaamheid: methode: onderzoeksmethode   58 

Werkzaamheid: methode: sjamanistische techniek   15 

Werkzaamheid: methode: strijdmethode zie Strijd en vrede: 
strijdmethode 

  - 

Werkzaamheid: methode: term: vidhāna, ,rg- (‘toepassing van ṛc-

verzen’) (lit.) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: methode: term: vidhāna, sāma- (‘toepassing van 
sāmans’) (lit.) (Ind.) 

  9 

Werkzaamheid: methode: touwknooptechniek   37 

Werkzaamheid: methode: verlossingsmethode (meditatie, contemplatie, 
concentratie, enz.) zie Verlossing: weg naar ~ 

  - 

Werkzaamheid: methode: yoga (Ind.) zie Religieus fenomeen: ascese: 
yoga (Ind.) 

  - 

Werkzaamheid: mijden (vermijden, iets niet doen, afzien van, opgeven, 
verzuimen, achterwege laten) 

  10  13  51  60  61 

Werkzaamheid: mijden: negeren (geen aandacht schenken aan)   59 

Werkzaamheid: mijden: term: hīna, Karma- (‘zonder ritueel’) (part.) 
(secte) (Ind.) 

  32 

Werkzaamheid: mijden: term: vivarjita (part.) (Ind.)   34 

Werkzaamheid: mijden: verzaken zie Religieus fenomeen: ascese: 
onthouding: wereldverzaking (onthechting); Filosofie: wereldverzaking 
(afwijzing van de wereld) 

  - 

Werkzaamheid: mijden: zich onthouden van zie Religieus fenomeen: 
ascese: onthouding 

  - 

Werkzaamheid: neervallen (zinken, neergaan, wegzakken, neerstorten; 
laten neervallen, zenken, enz.) (trans. en intrans.) [zie ook Reis: 
nederdaling] 

  1  16  34  37  41  45  46  47  49  
50  56  58  59  60  61 

Werkzaamheid: neervallen: term: avasarpiṇī (fem.) (subst. adj.) 

(wereldperiode) (Ind.) 

  16 

Werkzaamheid: neervallen: term: διοπετης (‘uit de hemel gevallen’) 
(adj.) (Gr.) 

  44 

Werkzaamheid: oefening (training)   34  59 

Werkzaamheid: oefening: term: abhyāsa (yoga-praktijk) (Ind.)   34 

Werkzaamheid: oefening: term: kriyā (yoga-praktijk) (Ind.)   32  33 

Werkzaamheid: omgeven (omvatten) zie bedekken   - 

Werkzaamheid: omringen zie Kringloop   - 

Werkzaamheid: onderhouden (verzorgen, behouden (blijven), in stand 
houden, handhaven) [zie ook Bezit en roof: bezit: behoud] 

  10  12  13  15  28  31  32  33  34  
37  39  40  50  54  56  58  59  61 

Werkzaamheid: onderhouden: bewaren (houden, opslaan, op voorraad 
houden) 

  49  59  61 
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Werkzaamheid: onderhouden: conserveren (blijvend bewaren, 
vereeuwigen) 

  59 

Werkzaamheid: onderhouden: conserveren van lichaamsdelen zie Rite: 
behandeling van de dode: conserveren 

 - 

Werkzaamheid: onderhouden: term: cultor (nom. ag.) (god) (L/R-Kelt.)   58 

Werkzaamheid: onderhouden: term: sthiti (nom. act.) (activiteit van 
Śiva) (Ind.) 

  33 

Werkzaamheid: openen (open zijn)   13  19  26  37  40  42  45  46  48  
50  53  59  60  61 

Werkzaamheid: openen: beginnen zie Begin: aanvangen (openen) - 

Werkzaamheid: openen: braken (spuwen) [zie ook Lichaam: 
lichaamssap: braaksel; Lichaam: lichaamssap: speeksel] 

  2  13  37  40  55  58 

Werkzaamheid: openen: een bron slaan   48 

Werkzaamheid: openen: gapen (opensperren)   37  50  61 

Werkzaamheid: openen: gapen: term: gína (Germ.)   50 

Werkzaamheid: openen: gapen: term: jṛmbhikā (fem. nom. ag.) (Ind.)   37 

Werkzaamheid: openen: onder dwang open houden (gómsparri) zie 
Mythologie: motief: openhouden van de bek met een zwaard (gómsparri) 
(Germ.) 

  - 

Werkzaamheid: openen: term: mótlauss (‘ongesloten’) (adj.) (Germ.)   42 

Werkzaamheid: openen: term: sphoṭa (nom. act.) (fil.) (Ind.)   34 

Werkzaamheid: openen: term: vivaraṇa (nom. act.) (fil., lit.) (Ind.)   34 

Werkzaamheid: opheffen (tenietdoen, ontslag, verbreken, doorbreken, 
beëindigen, afsluiten, ophouden, opgeven) [zie ook Begin: einde] 

  10  13  16  34  39  47  48  49  54  
56  58  59  60  61 

Werkzaamheid: opheffen van een relatie (vertrouwensbreuk)   49 

Werkzaamheid: opheffen, optillen zie verheffen   - 

Werkzaamheid: opheffen: term: udavasānīya (offer) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: opheffen: term: udayanīya (offer) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: opheffen: term: utsarga (ceremonie) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: opheffen: verbreking van een eed of belofte zie Eed: 
eedbreuk 

  - 

Werkzaamheid: oprichten (rechtop zetten)   54  61 

Werkzaamheid: opvoeden zie zorgen voor: opvoeden   - 

Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven, rest)    12  13  28  41  60 

Werkzaamheid: overblijven: term: śeṣa (nom. ag.) (slang) (Ind.)   15  27 

Werkzaamheid: overblijven: term: ucchiṣṭa (part.) (offerrestant) (Ind.)   12 

Werkzaamheid: overzetten (overvaren) zie Reis: varen   - 

Werkzaamheid: passiviteit (inactiviteit, statisch)   31  32  34  37  48  56  60  61 

Werkzaamheid: passiviteit: term: tamas (guṇa) (Ind.)   34  37  56 

Werkzaamheid: passiviteit: uitstel   60 

Werkzaamheid: plaatsen, voorop-: term: purohita (part.) (priester) 
(Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: plaatsen: neerzetten (neerleggen, opstellen)   59  61 

Werkzaamheid: plaatsen: op de knie zetten: knésetja (adoptierite) 
(Germ.) 

  39 

Werkzaamheid: pogen (proberen, trachten)   34  60  61 

Werkzaamheid: proces   56  51 

Werkzaamheid: proces, kosmisch   10  37 

Werkzaamheid: raadplegen/-geven zie Taal: raad(geving, -pleging)   - 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Werkzaamheid: redding zie Verlossing: type: redding   - 

Werkzaamheid: repareren (herstellen, vernieuwen, restaureren)   59  60  61 

Werkzaamheid: richten (tot, naar), zich (z. wenden, z. keren)   61 

Werkzaamheid: rusten (rust)   26  37  39  46  60 

Werkzaamheid: rusten: term: mn (Eg.)   26 

Werkzaamheid: rustig maken (doen bedaren, kalmeren, geruststellen) 
[zie ook Strijd en vrede: verzoening) 

  10  42  45  46  49  61 

Werkzaamheid: rustig maken: term: śamitṛ (‘die (zijn geest) kalmeert’) 

(priester) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: rustig maken: term: sœfa (Germ.)   42 

Werkzaamheid: samenkomen (bijeenkomen) zie Instelling en organisatie: 
vergadering 

   - 

Werkzaamheid: samentrekken (inkrimpen)   34 

Werkzaamheid: samentrekken: term: takman (nom. act.) (koortsdemon) 
(Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: schaden (verstoren, bederven)   61 

Werkzaamheid: schaden: term: emūṣa (‘verstoorder’) (acc. sg. p.p.) 

(zwijn) (Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: schaven   40  41 

Werkzaamheid: scheppen (putten)   50 

Werkzaamheid: schepping zie Schepping   - 

Werkzaamheid: sluiten (dicht doen, gesloten zijn)   13  40  46  48  50  59  60  61 

Werkzaamheid: sluiten: term: lūkan (Germ.)   48 

Werkzaamheid: sluiten: term: pratihāra (nom. act.) (deel van een 
sāman) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: smeken zie Religieus fenomeen: bede; Taal: gebed: 
smeekbede 

  - 

Werkzaamheid: smeren (zalf, (zich) insmeren, zalven, strijken, oliën)   13  28  33  37  40  42  43  61 

Werkzaamheid: smeren: term: ‘bhasma’ of ‘vibhūti’ zie Rite: rituele 
handeling: zich insmeren met as: ‘bhasma’ of ‘vibhūti’ (Ind.) 

  - 

Werkzaamheid: smeren: term: māšîaḥ (subst. part.) (Isr.)   31 

Werkzaamheid: smeren: term: μεσσιας (subst. part.) (Gr.)   31 

Werkzaamheid: smeren: term: χριστος (subst. part.) (Gr.)   31 

Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen)   10  13  15  28  33  37  39  40  42  
43  45  46  48  53  56  58  59  61 

Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) als rite zie Rite: rituele 
haarknippen 

  - 

Werkzaamheid: snijden: term: cūḍākarman (‘vormen van het haar boven 

op het hoofd’) (nom. act.) (rite) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: snijden: term: kaša, vouru- (‘diep ingesneden’) (subst. 
adj.) (oerwateren) (Ir.) 

  12 

Werkzaamheid: snijden: term: keśavapanīya (nom. act.) (rite) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: snijden: term: muṇḍaka (‘geschoren (hoofd)’) (lit.) 

(Ind.) 

  10  56 

Werkzaamheid: snijden: term: muṇḍana (nom. act.) (rite) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: spannen zie Wagen: wagenspan   - 

Werkzaamheid: sport   45  59 

Werkzaamheid: spreiden (uitspreiden, uitstrekken)   13  61 

Werkzaamheid: spreiden: term: fra-star (Ir.)   13 
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Werkzaamheid: spreiden: term: pĮtha (IE): litavis (part.) (godin) (Kelt.)   58 

Werkzaamheid: spreiden: term: pṛthivī (adj.) (godin) (Ind.)   37 

Werkzaamheid: spreiden: term: pṛthivī, dyāvā- (‘hemelaarde’) (dual.) 

(godenpaar) (Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: spreiden: term: pṛthu (adj.) (ṛṣi) (Ind.)   15 

Werkzaamheid: spreiden: term: stṛ (Ind.)   13 

Werkzaamheid: steken (stoten, inslaan)   50  59 

Werkzaamheid: steken: term: stich, Alp- (‘alpensteek’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: steken: term: stich, Mar- (‘maresteek’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: steunen (onder-, - op, dragen)   1  10  12  32  34  37  39  49  50  
55  56  58 

Werkzaamheid: steunen, helpen zie helpen (hulp, steun)   - 

Werkzaamheid: steunen: drager zie Beroep en functie: drager   - 

Werkzaamheid: steunen: hemel zie verheffen: hemelboog (of 
ondersteuning ervan) 

  - 

Werkzaamheid: steunen: term: bhṛt, rāṣṭra- (‘de staat ondersteunend’) 

(part.) (offer, apsaras) (Ind.) 

  12  13 

Werkzaamheid: steunen: term: dhṛ (wortel) (Ind.)   1  12  15 

Werkzaamheid: steunen: term: dhṛti, kṣatra- (nom. act.) 

(‘ondersteuning van de koninklijke macht’) (offer) (Ind.) 

  13 

Werkzaamheid: steunen: term: skambha (nom. ag.) zie Bouwwerk: zuil, 
steun-: term: skambha (god) (Ind.) 

  - 

Werkzaamheid: storen (onderbreken)   37  59 

Werkzaamheid: stromen ((laten) vloeien, sijpelen)   2  10  12  13  15  27  28  31  33  
34  37  40  43  50  53  58  59  60  61 

Werkzaamheid: stromen: irrigatie (water leiden)   2  23  61 

Werkzaamheid: stromen: overstromen (overspoelen)   60 

Werkzaamheid: stromen: term: dhārā (nom. ag.) (type beker) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: stromen: term: sarayu (part.) (rivier) (Ind.)   12  15 

Werkzaamheid: stromen: term: sequana = sec-uana (‘snelstromende’) 
(nom. ag.) (rivier, godin) (Kelt.) 

  58 

Werkzaamheid: strooien zie zenden: strooien   - 

Werkzaamheid: temmen (domesticeren)   17  45  49 

Werkzaamheid: temmen: term: domare (L/R)   49 

Werkzaamheid: temmen: term: temja (Germ.)   49 

Werkzaamheid: term: kārikā (lit.) (Ind.)   56 

Werkzaamheid: term: kārya (schepping (Pāśupata)) (Ind.)   33 

Werkzaamheid: trekken (sjorren, naar zich toe trekken)   48  60 

Werkzaamheid: uitnodiging   13  31  33  34  37  43  46  59  60  
61 

Werkzaamheid: uitnodiging: term: acchāvāka (nom. ag.) (priester) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: uitnodiging: term: izanagi (nom. ag.) (Jap. god) (Jap.)   31 

Werkzaamheid: uitnodiging: term: izanami (nom. ag.) (Jap. godin) (Jap.)   31 

Werkzaamheid: verbergen (zich -, verhullen) [zie ook Filosofie: kennis: 
geheim; Kosmografie en geografie: plaats, schuil-; Verschijning: 
verdwijning; Verschijning: illusie] 

  10  12  13  27  28  32  33  37  39  
43  45  46  47  48  50  53  55  56  59  
60  61 

Werkzaamheid: verbergen: term: felhan*, fela (Germ.)   45  47 
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Werkzaamheid: verbergen: term: guha (‘opgevoed op een geheime 
plaats’) (subst.) (god) (Ind.) 

  37 

Werkzaamheid: verbergen: term: guhya(ka) (part.) (halfgod) (Ind.)   37 

Werkzaamheid: verbergen: term: guṅgū, kuhū (‘verborgene’) (fem.) 

(godin) (Ind.) 

  12  13 

Werkzaamheid: verbergen: term: gupta (part.) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: verbergen: term: hel (nom. ag.) (Germ.)   50 

Werkzaamheid: verbergen: term: saṃvaraṇa (Sāṃvaraṇī) (Manu) (Ind.)   12 

Werkzaamheid: verblijven (doorbrengen, overnachten, logeren) zie 
Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-, wonen) 

  - 

Werkzaamheid: verdelen (distributie) zie Bezit en roof: verdeling 
(distributie) 

  - 

Werkzaamheid: verheffen (opheffen, omhoogbrengen, opnemen)   12  37  46 

Werkzaamheid: verheffen, zich (omhooggaan) zie Verrijzenis en 
wedergeboorte: verrijzenis 

  - 

Werkzaamheid: verheffen: aarde   37  50 

Werkzaamheid: verheffen: arm zie Lichaam: arm: armverheffing   - 

Werkzaamheid: verheffen: berg   32 

Werkzaamheid: verheffen: bijl   39 

Werkzaamheid: verheffen: hand zie Lichaam: hand: handopheffing   - 

Werkzaamheid: verheffen: hemelboog (of ondersteuning ervan)   19  28  39  50  58 

Werkzaamheid: verheffen: kat   46 

Werkzaamheid: verheffen: mens   13  39 

Werkzaamheid: verheffen: ooglid   60 

Werkzaamheid: verheffen: reuzenbeen   39  46 

Werkzaamheid: verheffen: runen   45 

Werkzaamheid: verheffen: term: ḫod- (wortel) (hurr.) (H/H)   61 

Werkzaamheid: verheffen: term: ḫod-: Ḫudena-Ḫuddellura (nom. ag.) 

(godengroep) (hurr.) (H/H) 

  61 

Werkzaamheid: verheffen: term: udyati (nom. act.) (versvorm) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: verheffen: verheffing in rang (stand) zie Wisseling: 
statusverandering: verheffing 

  - 

Werkzaamheid: verheffen: voet zie Lichaam: voet: voetverheffing   - 

Werkzaamheid: verheffen: wapen   61 

Werkzaamheid: verheffen: wereldslang   46 

Werkzaamheid: verheffen: zon (zonnegod)   61 

Werkzaamheid: verheffen: zonneschijf   19  39 

Werkzaamheid: verleiden (bekoren, lokken) (alg.)   2  12  13  14  15  27  28  31  33  
37  45  46  47  48  49  58  60  61 

Werkzaamheid: verleiden: dingen naar de hand van zie Bezit en roof: 
verwerving van een gemaal (gemalin) 

  - 

Werkzaamheid: verleiden: naar zich toe laten komen d.m.v. stem of 
muziek 

  60 

Werkzaamheid: vermalen zie Dood en leven: vernietiging: vermalen 
(verpulveren) 

  - 

Werkzaamheid: verminderen (dempen, verzachten)   37 

Werkzaamheid: vervaardigen, voortbrengen zie Schepping: voortbrengen   - 

Werkzaamheid: vervoeren (meenemen, overbrengen, wegvoeren v. 
dieren, dingen) 

  10  37  58  59  60  61 
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Werkzaamheid: vervoeren: term: vāhana, havya- (‘die offergaven (naar 
de goden) vervoert’) (part.) (god) (Ind.) 

  12 

Werkzaamheid: vervoeren: term: vāhana, kavya- (‘die (offergaven) naar 
de Vaderen vervoert’) (part.) (god) (Ind.) 

  11 

Werkzaamheid: vervoeren: term: voḍhu (‘(zoon van een vrouw die) 

‘gehuwd naar huis is geleid’’) (ṛṣi) (Ind.) 

  37 

Werkzaamheid: vervoeren: terugvoeren zie Reis: terugkeer (wederkeer, 
terugvoeren) 

  - 

Werkzaamheid: vervoeren: voorttrekken (voortduwen)   45  58  61 

Werkzaamheid: vervoeren: wegvoeren (van mensen) zie Bezit en roof: 
wegvoering; Reis: begeleiden 

  - 

Werkzaamheid: verwachten (ervan uitgaan)   61 

Werkzaamheid: verwarmen (zich -)   13  42 

Werkzaamheid: verwarmen: term: Tapatī (nom. act.) (fem.) (nimf) 
(Ind.) 

  27 

Werkzaamheid: verwerkelijken zie Schepping: verwerkelijken   - 

Werkzaamheid: verwoesten zie Dood en leven: vernietiging   - 

Werkzaamheid: verzamelen (opvangen, bijeenbrengen, opslaan, 
uitbreiden, vermeerderen, toevoegen, (in zich) opnemen, erbij komen, 
toetreden, deel uitmaken van (gezegd van dingen)) 

  49  53  60  61 

Werkzaamheid: verzamelen, zich: bijeenkomen (van mensen en goden) 
zie Instelling en organisatie: vergadering 

  - 

Werkzaamheid: vinden zie Reis: zoektocht: vinden (ontdekken)   - 

Werkzaamheid: voorbereiden (gereed maken, klaarzetten, z. uitrusten)   13  37  50  58  59  60  61 

Werkzaamheid: voorbereiden: term: saṃskāra (nom. act.) (rite) (Ind.)   13 

Werkzaamheid: voortzetten (doorgaan, niet ophouden, vervolgen, 
verder gaan) 

  60  61 

Werkzaamheid: vullen zie Totaliteit: vullen (vol maken, vol)   - 

Werkzaamheid: waarschuwen   2  10  11  13  28  32  37  43  46  
58  59  60  61 

Werkzaamheid: wachten (opwachten)   50  60 

Werkzaamheid: wegen   11  56 

Werkzaamheid: wenen zie Karakter en gedrag: wenen   - 

Werkzaamheid: werken (arbeiden, zwoegen, hardwerkend, inspanning, 
vermoeienis) 

  10  13  26  37  43  45  46  48  51  
54  58  59  60 

Werkzaamheid: werken, samen-   47 

Werkzaamheid: werken: dienen (in dienst zijn van)   60 

Werkzaamheid: werken: slavenarbeid   60 

Werkzaamheid: werken: toepassen   10 

Werkzaamheid: werken: toepassen: term: upanaya (nom. act.) (fil.) 
(Ind.) 

  34 

Werkzaamheid: werking (functionering)   13  34  37  40  42  43  56  59 

Werkzaamheid: wonen (gaan wonen, zich vestigen) zie Kosmografie en 
geografie: plaats, woon- 

  - 

Werkzaamheid: wrijven (masseren, strijken)   12  13  32  37  40  42  50 

Werkzaamheid: wrijven: ontsteking van vuur zie Vuur: branden: 
ontsteking door wrijving 

- 

Werkzaamheid: wrijven: term: nikaṣā (nom. ag.) (fem.) (demon) (Ind.)   27 

Werkzaamheid: zenden (schieten, werpen, verplaatsen, slingeren, 
gooien) 

  10  13  37  40  42  43  44  45  46  
47  48  49  50  53  58  59  60  61 
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Werkzaamheid: zenden: strooien (verspreiden (van materie)) [zie ook 
Religieus voorwerp: offerstrooisel] 

  53  59  61 

Werkzaamheid: zenden: strooien: verstrooiing (verspreiding, verbreiding 
van mensen (diaspora) of gedachtegoed) zie Cultureel aspect: 
verbreiding 

 - 

Werkzaamheid: zenden: term: as (Ind.)   15 

Werkzaamheid: zenden: term: fórna zie Offer: term: fórna (Germ.)   - 

Werkzaamheid: zenden: term: gescot, esa- (‘asenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40  44 

Werkzaamheid: zenden: term: gescot, hægtessan (‘heksenschot’) (nom. 
act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40  44 

Werkzaamheid: zenden: term: gescot, ylfa (‘elfenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40  44 

Werkzaamheid: zenden: term: schot, pijl- (nom. act.) (naam voor (de 
oorzaak van) bep. ziekten) (alg.) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: schuß, Alpen- (‘alpenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: schuß, Hexen-(‘heksenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: senda (Germ.)   42 

Werkzaamheid: zenden: term: sending (‘zending’) (nom. act.) (naam 
voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: shot, elf- (‘elfenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  39 

Werkzaamheid: zenden: term: skot, alv- (‘elfenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: skot, dverg- (‘dwergenschot’) (nom. act.) 
(beensplinter) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: skot, troll- (‘trollenschot’) (beensplinter) 
(Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: term: skudt, elle- (‘elfenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.) 

  40 

Werkzaamheid: zenden: uitstoten (uitbarsten)   61 

Werkzaamheid: zenden: wegzenden (van persoon of dier) zie Reis: 
wegzenden 

  - 

Werkzaamheid: zoeken zie Reis: zoektocht   - 

Werkzaamheid: zorgen voor (mensen of dieren)   60 

Werkzaamheid: zorgen voor: opvoeden (pedagogie, grootbrengen, 
opvoeder) 

  2  3  14  15  31  37  39  42  48  51  
58  59  60  61 

Werkzaamheid: zwellen (wassen, zich uitbreiden, groter worden) [zie 
ook Lichaam: gestalte: opgezwollenheid] 

  12  34  45  46 

Werkzaamheid: zwellen, doen   12 

Werkzaamheid: zwellen, doen: term: āpyāyana (Ind.)   12 

Werkzaamheid: zwellen: term: þindan (Germ.)   45 

Werkzaamheid: zwellen: term: οιδεω (Gr.)   12  46 

Werkzaamheid: zweren zie Eed   - 

Werkzaamheid: zweten   13  37 

WET EN ORDE     - 

Wet en orde: noodlot zie Lot: noodlot   - 
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Wet en orde: orde [zie ook Heerschappij: beheren]   1  2  3  10  12  15  16  19  21  22  
28  31  37 

Wet en orde: orde of wet, goddelijke zie orde of wet, kosmische 
(levens-) 

   - 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-)   1  3  9  10  12  13  14  21  22  26  
28  29  31  32  37  39  40  42  44  45  
46  54  55  56 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): ‘Grote Moeder’   1 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): dubbele levensorde (Eg.)   55 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): dubbele levensorde: 
term: Mǝ’tj (Eg.) 

  55 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: fatum (L/R)   26  54 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: arəta = ərəta (av.) 

(Ir.) 

  29 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: arta (Mit.)   9 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: aša (Ir.)   9  12 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: dhamma (Ind.-B.)   56 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: dharma (Ind.)   1  10  12  14  15  17  27  32  34  
37  56 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: ēwa (Germ.)   42 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: Ma’at (Eg.)   1  12  14  19  21  28 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: me (Mes.)   1  12  14 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: ṛta (Ind.)   9  10  12  14  15  28 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: Tao (Chin.)   1  3  28 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: vrata (Ind.)   12 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: vrede (volksvrede) 
(Germ.) 

  39  42  43 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: θεμιστες (Gr.)   21  26  29  39  55 

Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: μοιρα (Gr.)   1  26  28 

Wet en orde: orde of wet, menselijke   3  21  26 

Wet en orde: orde of wet, natuur- (aardse, fysieke)   1  3  10  12  26  28 

Wet en orde: orde van de sibbe   45 

Wet en orde: orde van het gevolg   45 

Wet en orde: orde, cultische   28 

Wet en orde: orde, culturele   28 

Wet en orde: orde, geregelde (wettelijke)   12  28  34  45 

Wet en orde: orde, hemelse   37 

Wet en orde: orde, juiste zie Wet en orde: orde of wet, kosmische 
(levens-) 

  - 

Wet en orde: orde, maatschappelijke (sociale -)   1  15  28  37  43  45  48 

Wet en orde: orde, matriarchale   3  31 

Wet en orde: orde, Neolitische   1 

Wet en orde: orde, patriarchale   3 

Wet en orde: orde, rechts-   28  42 

Wet en orde: orde, religieuze   9 

Wet en orde: orde, subjectieve (i.t.t. wiskundige)   1 

Wet en orde: orde, tegen- (omgekeerde orde, het abnormale, het 
tegennatuurlijke) [zie ook Ethiek: omkering van waarden] 

  13  40  43  45  54  60 

Wet en orde: orde, totalitaire (dictatoriale)   45 

Wet en orde: orde, volg- zie Filosofisch aspect: systematiek   - 
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Wet en orde: orde, wiskundige wereld- (i.t.t. subjectieve)   1  12  14 

Wet en orde: orde, zedelijke   1  3  12  21  28  31  42 

Wet en orde: orde: grondslag (fundament, basis, baseren)   28  61 

Wet en orde: orde: grondslag: term: Foras Feasa ar Éireann (‘grondslag 
van kennis omtrent Ierland’) (lit.) (Kelt.) 

  58 

Wet en orde: orde: instabiliteit    1 

Wet en orde: orde: juiste (volg)orde   59 

Wet en orde: orde: juiste (volg)orde of verrichting van het offer   10  12  27  28 

Wet en orde: orde: juistheid (geschiktheid, zoals het hoort)   13  14  15  28  29  31  34  37  59  
60 

Wet en orde: orde: juistheid: onjuistheid (verkeerd)   34  43  59 

Wet en orde: orde: juistheid: term: cóir anmann (‘de geschiktheid der 
namen’) (lit.) (Kelt.) 

  59 

Wet en orde: orde: juistheid: term: cóir-cethair-chuir (< cúil) 
(‘vierhoekig (instrument der) harmonie’) (harp) (Kelt.) 

  60 

Wet en orde: orde: juistheid: term: ma’at (Eg.)   19 

Wet en orde: orde: mesokosmos   3 

Wet en orde: orde: ordenen zie Heerschappij: beheren   - 

Wet en orde: orde: ordening zie Strijd en vrede: ordening   - 

Wet en orde: orde: restauratie, kosmische (herstel van de kosmische 
orde, komst van de nieuwe wereld) 

  1  3  33  50 

Wet en orde: orde: stabiliteit (evenwicht(igheid), gelijk(waardig)heid)   1  3  21  26  37  39  45  56 

Wet en orde: orde: volgorde (opeenvolging)   28  37  59  61 

Wet en orde: orde: waarheid (waarachtigheid, waar, werkelijk) [zie ook 
Verschijning: werkelijkheid] 

  1  10  11  12  14  16  28  29  31  
32  33  34  37  42  43  45  49  56  59  
60 

Wet en orde: orde: waarheid, kosmische   15  28  37 

Wet en orde: orde: waarheid, on- (valsheid)   10  11  37  45  60 

Wet en orde: orde: waarheid, on-: bedrog zie Karakter en gedrag: 
bedrog, list, misleiding 

  - 

Wet en orde: orde: waarheid, on-: illusie zie Verschijning: illusie   - 

Wet en orde: orde: waarheid, on-: leugen zie Taal: leugen   - 

Wet en orde: orde: waarheid, on-: term: anṛta (Ind.)   10  12 

Wet en orde: orde: waarheid, on-: term: mithu (adj.) (Kelt.)   45 

Wet en orde: orde: waarheid: ‘Vier Heilige Waarheden’ (Ind.-B.)   14 

Wet en orde: orde: waarheid: ‘Vijf Waarheden’ (Ind.-J.)   16 

Wet en orde: orde: waarheid: frase: ‘in vino veritas’ (L/R)   12 

Wet en orde: orde: waarheid: frase: ‘satyasya satyam’ (Brahman) (Ind.)   10 

Wet en orde: orde: waarheid: term: bhūta (adj.) (Ind.)   56 

Wet en orde: orde: waarheid: term: ma’at (Eg.)   19 

Wet en orde: orde: waarheid: term: ṛta (Ind.)   12 

Wet en orde: orde: waarheid: term: sannr (adj.) (Germ.)   49 

Wet en orde: orde: waarheid: term: sat, satya (fil. term), satī (godin) 
(Ind.) 

  10  12  33  34 

Wet en orde: orde: waarheid: term: sōð (adj.) (Germ.)   49 

Wet en orde: orde: waarheid: term: tattva (Ind.)   34 

Wet en orde: orde: waarheid: term: tattvatrayam (‘de drievoudige 
werkelijkheid’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Wet en orde: orde: waarheid: werkelijkheid zie Verschijning: 
werkelijkheid 

  - 
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Wet en orde: orde: wanorde (chaos, verwarring, anarchie) i.t.t. orde 
[zie ook Kosm. en geogr.; Wateren; Sociologie; Psychologie; Religie: 
religieuze verwarring] 

  1  13  28  33  37  39  45  49  53  
60  61 

Wet en orde: orde: wanorde: afwijking (uitzondering)   10  13  59  61 

Wet en orde: orde: wanorde: ongebonden machtsuitoefening   45 

Wet en orde: orde: wanorde: overbevolking   37 

Wet en orde: orde: wanorde: tegenorde zie orde, tegen- (omgekeerde 
orde) 

  - 

Wet en orde: orde: wanorde: verstorende macht van bovenmenselijke 
wezens 

  43 

Wet en orde: orde: wanorde: zonder samenhang (willekeur)   39  50 

Wet en orde: orde: wereldondergang (eind der tijden, kosmische val, 
doorbreking van de kosmische orde, apocalyps) 

  1  3  12  15  28  29  32  39  46  48  
50  51  59 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des Oordeels’ (Chr.-Germ.)   1  50  51 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des Oordeels’: term: 

stūatago (‘dag van de straf’) (Chr.-Germ.) 

  50 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Fimbulvetr’ (Germ.)   39  50 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Muspilli’ zie Vuur: wereldbrand: 
term: muspilli (Germ.); Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) 
(personificatie) (Germ.) 

  - 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Pralaya, (Mahā-)’ (Ind.)   15  32  33  34  37 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Pralaya, (Mahā-)’: periode van 

Manu Cākṣuṣa (Ind.) 

  37 

Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (Germ.)   39  40  41  45  46  47  48  49  50  
51 

Wet en orde: orde: wereldondergang: eschatologie zie Filosofie: type: 

eschatologie (leer der laatste dingen) 

  - 

Wet en orde: orde: wereldondergang: instorten van de hemel   59 

Wet en orde: orde: wereldondergang: zondvloed zie Wateren: 

zondvloed(wateren) 

  - 

Wet en orde: recht (rechtssysteem, juridisch, gerechtelijk, 
rechtsgebruik) 

  9  13  15  28  29  37  39  41  42  
43  44  45  46  47  48  49  58  59 

Wet en orde: recht van boeien en straffen   42 

Wet en orde: recht van de vader zijn kinderen als slaven te verkopen   51 

Wet en orde: recht van het openen van de deur   48 

Wet en orde: recht van het openen van de deur: term: ius vertendi 
cardinis (L/R) 

  48 

Wet en orde: recht, erf-: koninginnenerfrecht   61 

Wet en orde: recht, Germaanse (Germ.)   39 

Wet en orde: recht, goddelijk   26  59 

Wet en orde: recht, goddelijk: term: fas (L/R)   59 

Wet en orde: recht, goddelijk: verrichting van de hieros gamos met de 
godin op een bergtop 

  61 

Wet en orde: recht, hof-   45 

Wet en orde: recht, land-   40 

Wet en orde: recht, moeder- (moederrechtelijk systeem)   39  47  49  58  61 

Wet en orde: recht, sacraal   54 

Wet en orde: recht, spreek-   59 

Wet en orde: recht, steel-   45 
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Wet en orde: recht: eigendomsoverdracht zie Bezit en roof: verwerving: 
eigendomsoverdracht 

  - 

Wet en orde: recht: erkenning   10  15  16  58  59 

Wet en orde: recht: gerechtigheid zie Ethiek: rechtvaardigheid   - 

Wet en orde: recht: goddelijke rechter zie God: rechtergod   - 

Wet en orde: recht: magische binding   44 

Wet en orde: recht: onrecht (misdaad) zie Ethiek: zonde: misdadigheid   - 

Wet en orde: recht: onschendbaarheid   10 

Wet en orde: recht: ontzetting uit het ambt zie Wisseling: 
statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning, aftreden) 

  - 

Wet en orde: recht: rechteloosheid (buiten het recht vallend)   39  54 

Wet en orde: recht: rechtmatigheid (legitimeren, zich beroepen op)   58  59  61 

Wet en orde: recht: rechtsbijstand   59 

Wet en orde: recht: rechtvaardigheid zie Ethiek: rechtvaardigheid   - 

Wet en orde: recht: term: huisse (oi.) (Kelt.)   59 

Wet en orde: recht: term: ius (L/R)   59 

Wet en orde: recht: term: ma’at (Eg.)   19 

Wet en orde: recht: toestemming (i.t.t. plicht; toestaan, geoorloofd, 
mogen, gedogen, accepteren, aanvaarden, aannemen) [zie ook Ethiek: 
gedoogregel] 

  10  13  49  51  54  56  58  59  60  
61 

Wet en orde: recht: toestemming om verder te gaan (doorgang verlenen, 
toelaten, binnenlaten, iem. opnemen, welkom zijn) 

  10  59  60 

Wet en orde: recht: toestemming voor het huwelijk   13  39 

Wet en orde: recht: toestemming: term: lof (Germ.)   49 

Wet en orde: recht: waarborging (rechtszekerheid, garantie)   13  46  47  54  56  58 

Wet en orde: recht: waarborging van de rust van de dode   46 

Wet en orde: recht: waarborging van de vruchtbaarheid van de bruid   46 

Wet en orde: recht: waarborging van eerlijkheid   60 

Wet en orde: recht: waarborging van het blijvend leven van volk en 
familie 

  28  29  56 

Wet en orde: recht: waarborging van onschendbaarheid   29  46 

Wet en orde: recht: waarborging van vrede   47 

Wet en orde: recht: waarborging: geldigheid   29 

Wet en orde: recht: wetgeving (uitvaardigen van wetten)   31  47 

Wet en orde: recht: wettelijk besluit (goddelijk besluit)   10  29  37  44  51  54  59  60 

Wet en orde: recht: wettelijk besluit: term: ragin (Germ.)   44 

Wet en orde: recht: wettelijk besluit: term: βουλη (Gr.)   26 

Wet en orde: rechtspraak   21  26  28  41  43  48  50 

Wet en orde: rechtspraak: bekentenis (bekennen, toegeven, erkennen)   10  13  60 

Wet en orde: rechtspraak: beraadslagen (overleggen)   44  47  59  60 

Wet en orde: rechtspraak: dingrechtspraak (Germ.)   39 

Wet en orde: rechtspraak: dodengericht   28 

Wet en orde: rechtspraak: gebod aan de dodengeesten om te verdwijnen 
zie Ethiek: gebod: wegzending van de dodengeesten 

  - 

Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel   44 

Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel: term: Schwertding 

(Germ.) 

  44 

Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel: term: vápnadómr (Germ.)   44 
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Wet en orde: rechtspraak: godsoordeel zie Magie en mantiek: mantiek, 
type: op basis van een godsoordeel 

  - 

Wet en orde: rechtspraak: oorlogsrechtspraak   39 
Wet en orde: rechtspraak: rechtzaak (gerechtelijk proces)   43  44  49 

Wet en orde: rechtspraak: volksgericht   46 

Wet en orde: rechtspraak: vonnis (oordeel) zie Ethiek: oordeel (vonnis)   - 

Wet en orde: rechtvaardiging   28 

Wet en orde: rechtvaardiging: theodicee zie Filosofie: theologie: 
theodicee 

  - 

Wet en orde: wet (wetboek, wetstekst, wetgeving, wettelijk, legitiem) 
[zie ook Literatuur: wet: etc. voor (namen van) spec. te boek gestelde 
teksten] 

  1  2  3  9  10  12  13  15  16  21  
22  26  27  28  31  32  34  40  43  45  
47  48  49  51  53  54  59 

Wet en orde: wet van Ceres (L/R)   21 

Wet en orde: wet van Demeter: δικας και θεμιστες (Gr.) zie Wet en 
orde: orde of wet, kosmische (levens-): Themistes (Gr.) 

  - 

Wet en orde: wet van het noodlot   39 
Wet en orde: wet van Jahweh zie Taal: tekst: boek: twee stenen tafelen 
der wet of van het verbond (Isr.) 

  - 

Wet en orde: wet van Manu (Ind.) zie Literatuur: Śāstra, Dharma: Manu 

Smṛti (Ind.) 

  - 

Wet en orde: wet van Mitra (Ind.)   12 

Wet en orde: wet van Mozes (Tora) (Isr.) zie Literatuur: Bijbel: 
Pentateuch (Vijf Boeken van Mozes, Tora) (Isr.) 

  - 

Wet en orde: wet van Šamaš (Mes.)   1 

Wet en orde: wet van Tráig Mór (Kelt.)   60 

Wet en orde: wet van Varuṇa (Ind.)   12 

Wet en orde: wet van Viṣṇu zie Literatuur: Śāstra, Dharma: Viṣṇu Smṛti 
(Ind.) 

  - 

Wet en orde: wet van Yajñavalkya zie Literatuur: Śāstra, Dharma: 

Yajñavalkya Smṛti (Ind.) 

  - 

Wet en orde: wet, burgerlijke   10 

Wet en orde: wet, Christelijke (Chr.)   39  49 

Wet en orde: wet, Germaanse (Germ.) [zie ook Literatuur: wet:]   39 

Wet en orde: wet, Germaanse: Angelsaksische - (Germ.)   42 

Wet en orde: wet, Germaanse: Frankische -: term: term: capitularium 
(L/R) 

  42  43 

Wet en orde: wet, Germaanse: IJslandse - (Germ.)   40 

Wet en orde: wet, Germaanse: Jómsvíking-wetten (Germ.)   45 

Wet en orde: wet, Germaanse: Oost-Gotische wetten (Germ.)   46 

Wet en orde: wet, Germaanse: Viking-wetten (Germ.)   43 

Wet en orde: wet, hemelse (i.t.t. aardse wet)   31  34 

Wet en orde: wet, Hindoe- (Ind.)   34 

Wet en orde: wet, levens- zie orde of wet, kosmische (levens-)   - 

Wet en orde: wet, menselijke (seculiere)   32  55 

Wet en orde: wet, natuur-   39 
Wet en orde: wet, religieuze   10  32 

Wet en orde: wet, straf-   10 

Wet en orde: wet: casuïstiek   28 
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Wet en orde: wet: contract (overeenkomst, afspraak, verdrag, 
overeenstemming, ergens mee instemmen) 

  10  12  13  14  37  41  44  49  58  
59  60 

Wet en orde: wet: contract, huwelijks-   13  28 

Wet en orde: wet: contract: alliantie (tussen leiders, staten)   13 

Wet en orde: wet: contract: bloedbroederschap   39  40  45  48 

Wet en orde: wet: contract: overeenkomst (verbond) tussen een bepaald 
volk en God 

  1  12  28 

Wet en orde: wet: contract: overeenkomst tussen de goden   10  37  40 

Wet en orde: wet: contract: samenlevingsverdrag   47 

Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag   61 

Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag tussen de Hettieten en 
Syrische vorsten 

  61 

Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag tussen de Romeinen en de 
Kimbren 

  41 

Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag tussen de Varjagen en de 
Byzantijnse keizer (945) 

  40 

Wet en orde: wet: contract: staatsverdrag tussen Ramses II en Ḫattušili 

III 

  61 

Wet en orde: wet: contract: verdrag, eeds-   61 

Wet en orde: wet: contract: vredessluiting   40  44  45  46  47  59 

Wet en orde: wet: contract: vredessluiting: term: grið (Germ.)   46 

Wet en orde: wet: contract: vrijdom van belasting   61 

Wet en orde: wet: contract: vrijdom van herendienst   61 

Wet en orde: wet: decreet   59 

Wet en orde: wet: gebod zie Ethiek: gebod   - 

Wet en orde: wet: getal 60, de maat van ruimte en tijd   1 

Wet en orde: wet: onwettelijk (onwettig, illegitiem)   13  37 

Wet en orde: wet: onwettigheid m.b.t. het huwelijk   37 

Wet en orde: wet: plicht zie Ethiek: streven en verplichting   - 

Wet en orde: wet: praktische levenswet   28  32  39 

Wet en orde: wet: taak (opdracht)   13  14  27  28  37  60  61 

Wet en orde: wet: term: aiwa (Germ.)   43  47 

Wet en orde: wet: term: cáin Adomnáin (‘wet van Adomnán’) (Kelt.)   58 

Wet en orde: wet: term: dharma (Ind.)   10  14  15  32  34  37 

Wet en orde: wet: term: dharma śāstra (‘wetboek’) (lit.) (Ind.)   32 

Wet en orde: wet: term: dharma sūtra (‘leidraad voor de wet’) (lit.) 
(Ind.) 

  9  10  32 

Wet en orde: wet: term: dharma, bṛhad- (‘grote dharma’) (lit.) (Ind.)   37 

Wet en orde: wet: term: dharma, sanātana (‘eeuwige wet’) (religie) 
(Ind.) 

  32  34 

Wet en orde: wet: term: dharma, vaidika (‘Vedische wet’) (religie) 
(Ind.) 

  32 

Wet en orde: wet: term: dharma, varṇāśrama- (‘kastenverplichting’) 

(rel. traditie) (Ind.) 

  32  34 

Wet en orde: wet: term: dharma, Viṣṇu- (‘wet van Viṣṇu’) (lit.) (Ind.)   32 

Wet en orde: wet: term: dharmottara, Viṣṇu- (‘laatste wet van Viṣṇu’) 

(lit.) (Ind.) 

  32 

Wet en orde: wet: term: lex (L/R)   21 

Wet en orde: wet: verbod zie Ethiek: verbod   - 
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Wet en orde: wet: voorschrift (regel, code, instructie, norm, praktijk, 
regeling, verordening, regulering) 

  10  11  13  26  28  31  32  34  43  
51  56 

Wet en orde: wet: voorschrift, bouw-   13 

Wet en orde: wet: voorschrift, huwelijks-   13 

Wet en orde: wet: voorschrift, kleding-   34  40 

Wet en orde: wet: voorschrift, religieus   61 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel   10  13  61 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra (Ind.)   33  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, dakṣiṇa- 

(‘voorschrift van de rechterhand’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, gaṇa- (‘voorschrift 

van de legergroep’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  33 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, kaula- (‘voorschrift 
van de kaula’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, liṅga- (‘voorschrift 

van de liṅga-verering’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  33 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, sad- (‘voorschrift 
van goed gedrag’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  33 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, Śaiva- (‘Śaiva 
voorschrift’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, siddhānta- 
(‘voorschrift van de Siddhānta’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, śiva- (‘voorschrift 
van (de behandeling van anderen als) Śiva’) (methode van verlossing) 
(Ind.) 

  33 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, Vaiṣṇava- 

(‘Vaiṣṇava voorschrift’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, vāma- (‘voorschrift 
van de linkerhand’) (methode van verlossing, rel. beweging) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: ācāra, Veda- (‘Veda 
voorschrift’) (methode van verlossing) (Ind.) 

  34 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: kalpa (Vedāṅga; lit.) (Ind.)   32 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: praiṣa zie Taal: bevel: 

term: praiṣa (Ind.) 

  - 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: vidhi (adj. vaidha) (bhakti) 
(Ind.) 

  32 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: vidhi (Ind.)   33 

Wet en orde: wet: voorschrift, ritueel: term: vrata (Ind.)   12 

Wet en orde: wet: voorschrift, sacraal   54 

Wet en orde: wet: voorschrift: dieetregel   34 

Wet en orde: wet: voorschrift: levensregel   10 

Wet en orde: wet: voorschrift: taboe-regel zie Ethiek: verbod: taboe   - 

Wet en orde: wet: voorwaarde (eis, criterium, verlangen)   10  13  27  28  32  33  34  37  40  
45  46  48  49  51  56  59  60  61 

Wet en orde: wet: voorwaarde: inwilliging (v.e. eis)   61 

Wet en orde: wet: voorwaarde: machtseis   22  43 

Wet en orde: wet: voorwaarde: terugeisen   60  61 

Wet en orde: wet: wettigheid m.b.t. het huwelijk   37 
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WETENSCHAP     - 

Wetenschap   3  13  15  28  32  34  37  39  53  
58  59 

Wetenschap: archeologie (opgraving)   14  31  32  39  40  41  42  45  47  
50  53  58  59  61 

Wetenschap: archeologie: bodemvondst   17  39  40  41  42  43  45  46  47  
48  49  5  510  53  58  59  61 

Wetenschap: archeologie: bodemvondst: ‘Schat van Priamus’   53 

Wetenschap: archeologie: vindplaats   48  49  58  59 

Wetenschap: astrologie zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis 
van een omen: astroscopie (astrologie) 

  - 

Wetenschap: astronomie   32  59 

Wetenschap: astronomie: term: jyotiṣa (Vedāṅga) (Ind.)   32 

Wetenschap: bouwkunde   32 

Wetenschap: bouwkunde van de loofhut   23 

Wetenschap: bouwkunde van het vuuraltaar   32 

Wetenschap: bouwkunde: term: sthāpatya (lit.) (Ind.)   32 

Wetenschap: demonologie zie Geest: demonologie   - 

Wetenschap: eonenleer zie Tijd: eonenleer   - 

Wetenschap: eschatologie zie Wet en orde: orde: wereldondergang: 
eschatologie (leer der laatste dingen) 

  - 

Wetenschap: fenomenologie   34 

Wetenschap: filosofie (wijsbegeerte) zie Filosofie    - 

Wetenschap: fysiologie   26  56 

Wetenschap: geneeskunde (geneeskunst)   13  27  28  31  32  49  58  59  60  
61 

Wetenschap: genetica   34 

Wetenschap: geografie   59  61 

Wetenschap: geometrie   32 

Wetenschap: godsdienstwetenschap   28  39 

Wetenschap: godsdienstwetenschap:  godsdienstgeschiedenis zie 
Geschiedenis: type: religieuze ~ (godsdienstgeschiedenis, 
godsdiensthistoricus) 

  - 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: assimilatieregel t.a.v. de relatie 
tussen god en offer 

  13 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: euhemerisme (rationele verklaring 
van de goden als vergoddelijkte helden) 

  39  58 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: evolutionistische methode (op 
grond van de veranderingen in de loop der tijd (vergelijking archeologie 
en literatuur)) 

  39  59 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: natuurmythologische methode   39  58  59 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: ritualistiek: term: kalpa (Vedāṅga; 

lit.) (Ind.) 

  32 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: school, Cambridge   53 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: school, idealiserende   53 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: school, sociologische en 
psychologische (Durkheim, Freud e.a.) 

  28  53 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: school, structuralistische   53 

Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende 
godsdienstwetenschap 

  9  28  31  32  39  44 
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Wetenschap: kennisleer (epistemologie, wetenschapsleer) zie Filosofie: 
leer, kennis- 

  - 

Wetenschap: kernfysica   34 

Wetenschap: kosmologie zie Kosmografie en geografie: kosmologie   - 

Wetenschap: natuurkennis   59 

Wetenschap: natuurkunde (fysica)   34 

Wetenschap: notariaat   28 

Wetenschap: onderwijs (instructie, les, doen leren, opleiding, 
onderricht) 

  2  10  13  14  15  16  27  28  32  
34  37  39  43  45  51  56  58  59  60 

Wetenschap: onderwijs: ‘gurukula’-systeem (Ind.)   34 

Wetenschap: onderwijs: lichamelijke en militaire training   60 

Wetenschap: onderwijs: term: abhideya (Ind.)   32 

Wetenschap: onderwijs: term: adhyāya, aṣṭa- (Aṣṭādhyāyī) (‘verzameling 

van acht lessen of hoofdstukken’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Wetenschap: onderwijs: term: aitihya (‘traditioneel onderricht’) (Ind.)   10 

Wetenschap: onderwijs: term: śikṣā aṣṭaka (Śikṣāṣṭaka) (‘instructie in 

achtvoud’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Wetenschap: onderwijs: term: tecosc: Tecosca Cormaic (‘het onderricht 
van Cormac’) (lit.) (Kelt.) 

  59 

Wetenschap: onderzoek (empirisme, onderzoeker, mod. wetenschapper)   10  32  34  37  39  47  48  49  50  
51  53  56  58  59 

Wetenschap: onderzoek, persoonsnamen-   49 

Wetenschap: onderzoek, plaatsnamen-   39  41  49 

Wetenschap: onderzoek: beschouwing zie Waarneming: zien: 
beschouwing 

  - 

Wetenschap: onderzoek: term: ānvīkṣikī (Ind.)   34 

Wetenschap: onderzoek: term: mīmāṃsā (fil./lit.) (Ind.)   10  32  34 

Wetenschap: onderzoek: term: mīmāṃsā, pūrva (‘het vroegere 

onderzoek’) (fil.) (Ind.) 

  34 

Wetenschap: onderzoek: term: mīmāṃsā, uttara (‘het latere 

onderzoek’) (fil.) (Ind.) 

  34 

Wetenschap: onderzoek: term: parīkṣya = parīkṣitavya (adj.) (Ind.)   56 

Wetenschap: onderzoek: term: sāṃkhya (Ind.)   56 

Wetenschap: onderzoek: term: vaiśāradī, Tattva- (‘onderzoek der 
werkelijkheid’) (lit.) (Ind.) 

  1 

Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Bhāvanā- (‘onderzoek naar de 
oorzaken van activiteit’) (lit.) (Ind.) (Ind.) 

  32 

Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Jīvanmukti- (‘onderzoek naar de 
verlossing van de ziel (tijdens het leven)’) (lit.) (Ind.) (Ind.) 

  34 

Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Vibhrama- (‘onderzoek naar (de 
theorieën van) de vergissing’) (lit.) (Ind.) (Ind.) 

  32 

Wetenschap: onderzoek: term: viveka, Vidhi- (‘onderzoek naar (het 
karakter van het Vedische) gebod’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Wetenschap: onwetenschappelijkheid   10  12 

Wetenschap: psychologie  zie Psychologie   - 

Wetenschap: rechtsgeleerdheid   28  39 

Wetenschap: reconstructie (van culturele uitingen, taal e.d.)   49  50 

Wetenschap: sociologie zie Sociologie   - 

Wetenschap: soteriologie zie Verlossing: soteriologie   - 
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Wisseling: kussen in vogels, verandering van   60 

Wisseling: lichaamsdelen in kosmische elementen zie Schepping: 
kosmogonie (div.) 

  - 

Wisseling: lichaamsdelen in planten, verandering van   17 

Wisseling: literaire ontlening (van motieven e.d.)   48 

Wisseling: maan, wisselend licht van de zie Maan: maanfase: vier fasen 
van de ~ 

  - 

Wisseling: man in paard, verandering van   61 

Wisseling: mannen in ossen, verandering van   49 

Wisseling: maretak in een speer, verandering van   48 

Wisseling: mens in een boek, verandering van   61 

Wisseling: mythisering (tot mythe omvormen)   47 

Wisseling: mythologische verandering   32  34  37  50 

Wisseling: mythologische verandering: patriarchale omkering van 
mythologisch thema 

  3 

Wisseling: mythologische verandering: solarizatie (vervanging van het 
systeem van de maanmythologie door dat van de zonnemythologie) 

  3  12  14 

Wisseling: naamsverandering (titelverandering)   37  58  59 

Wisseling: naamvormenwisseling   46  58 

Wisseling: neutrale krachten in schadelijke, demonische krachten, 
verandering van  

  61 

Wisseling: offeraar in embryo, verandering van   10 

Wisseling: offeraar in offer, verandering van   10 

Wisseling: omkeerbaarheid (inwisselbaarheid; rollen kunnen van plaats 
verwisseld worden zonder gevolgen) 

  59 

Wisseling: omkering van de normale orde zie Wet en orde: orde, 
tegen- (omgekeerde orde) 

  - 

Wisseling: omkering van oppositionele paren   37 

Wisseling: omkering van rituele handeling   11 

Wisseling: omkering van waarden zie Ethiek: omkering van waarden   - 

Wisseling: omkering: omdraaiing (onderstebovenplaatsing)   50 

Wisseling: ongedifferentieerdheid in gedifferentieerheid, verandering 
van (ontstaan van dualisme) 

  61 

Wisseling: onveranderlijkheid (behoud)   41  56  58  61 

Wisseling: overdracht (in handen stellen van) zie Bezit en roof: gave 
(gift, geschenk, geven, overdracht) 

  - 

Wisseling: overdracht van de essentie van het offer   10 

Wisseling: overdracht van een foetus   15  16 

Wisseling: overdracht van eigenschappen of functies (van de ene god 
naar de andere) 

  61 

Wisseling: overdracht van heiligheid   54 

Wisseling: overdracht van kennis in mystieke zin   10 

Wisseling: overdracht van kennis: onderwijs zie Wetenschap: onderwijs   - 

Wisseling: overdracht van kennis: overnemen (kopiëren)   59 

Wisseling: overdracht van kracht (macht, mana; zowel gunstig als 
ongunstig) 

  13  33  39  40  41  42 

Wisseling: overdracht van kracht: door aanraking zie Magie en mantiek: 
magie, methode van: contagieuze magie 

  - 

Wisseling: overdracht van kracht: door het offer   13 

Wisseling: overdracht van kracht: door uitzending van een pijl (pijlschot)   40 
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Wisseling: overdracht van kracht: door uitzending van een toverdier   40 

Wisseling: overdracht van kracht: term: vígja (vb.) (Germ.)   41 

Wisseling: overdracht van zonden   10 

Wisseling: overgang   10  21  28  37  39  41  43  51  54  
56  59  61 

Wisseling: overgang van de ziel van het ene lichaam naar het andere zie 
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

 - 

Wisseling: overlevering of traditie, verandering in   58 

Wisseling: persoonlijkheidswording   10 

Wisseling: perspectief, ~ van   50 

Wisseling: politieke machtsverandering (machtsovername, 
machtswisseling) 

  47  49  53  58  59 

Wisseling: politieke machtsverandering: overdracht van het ambt van 
Tawananna naar het koningschap van de koningin (H/H) 

  61 

Wisseling: politieke machtsverandering: patrilineariteit, ~ van 
matrilineariteit naar 

  61 

Wisseling: priesterschap, verandering van het   13 

Wisseling: profanisering (verwereldlijking)   51 

Wisseling: psychologische verandering   12 

Wisseling: religieuze verandering   9  10  12  13  14  15  28  34  37  
39  42  46  48  49  50  53  58 

Wisseling: religieuze verandering: bekering ((doen) overgaan tot een 
(andere) religie, missiewerk, zending) 

  14  27  28  32  33  34  37  39  41  
42  44  46  50  51  58  59 

Wisseling: religieuze verandering: bekering, gedwongen   51 

Wisseling: religieuze verandering: bekering, methode van: plaatsen van 
heiligenbeelden bij (heidens-heilige) bomen door de kerk (Chr.) 

  59 

Wisseling: religieuze verandering: bekering, methode van: primsigning 
zie bekering, voorlopige: term: primsigning (‘eerste zegening’) (Chr.-
Germ.) 

 - 

Wisseling: religieuze verandering: bekering, voorlopige: term: 
primsigning (‘eerste zegening’) (Chr.-Germ.) 

  39  51 

Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening (Chr.)   39  41  49  50  51  59 

Wisseling: religieuze verandering: bekering: kerstening, massa- (volks-) 
(Chr.) 

  51 

Wisseling: religieuze verandering: bekering: term: abhideya (abhidheya 
?) (Ind.) 

  32 

Wisseling: religieuze verandering: bekering: zoroastrisering (Ir.)   55 

Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de religie   13  28  39  58 

Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de religie: 
religieuze spreuken naar toverspreuken 

  13 

Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de religie: 
offers naar magie 

  13  15  51 

Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de religie: 
vermindering van het belang van een god 

  61 

Wisseling: religieuze verandering: degeneratie: uiteenvallen van de 
mythologische samenhang zie Twee: splitsing: uiteenvallen van een 
mythencomplex 

  - 

Wisseling: religieuze verandering: herleving van de religie   58 

Wisseling: religieuze verandering: herleving van de religie: ‘Hindu 
jāgaran’ (Ind.) 

  34 
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Wisseling: religieuze verandering: invoering van een nieuwe religie   59  61 

Wisseling: religieuze verandering: ontwikkeling van de matriarchale naar 
de patriarchale zienswijze 

  3 

Wisseling: religieuze verandering: ontwikkeling van theriomorfe naar 
antropomorfe goden (vorm van evolutionisme) 

  59  61 

Wisseling: religieuze verandering: overdracht van geloof   12 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze of 
culturele elementen (ontlening) 

  13  28  39  44  46  49  50  51 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze 
elementen: assimilatie (het zich eigen maken van deze elementen) zie 
Eén: assimilatie 

  - 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze 
elementen: invoering van een nieuwe religie [zie ook Cultureel aspect: 
verbreiding (verspreiding, migratie, invoering)] 

  39  49 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze 
elementen: repristinatie (teruggrijpen op vroegere godsdienstige 
gebruiken) 

  28  31  39  53 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze 
elementen: substitutie (vervanging van oude door nieuwe religieuze 
elementen met dezelfde betekenis) zie Verschijning: substitutie 

  - 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze 
elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van vreemde 
religieuze elementen) 

  12  13  28  31  39  43  49  51  54  
58  59  61 

Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde religieuze 
elementen: verschuiving (betekenisverandering van (vreemde) religieuze 
elementen) zie Verschijning: substitutie: verschuiving 

  - 

Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen   10  28  32  34  46  50  51  61 

Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen: 
absorptie zie Eén: assimilatie 

  - 

Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen: 
afstoting 

  39  51 

Wisseling: religieuze verandering: solarizatie zie Mythologie   - 

Wisseling: religieuze verandering: terugkeer naar de vroegere religie   51 

Wisseling: religieuze verandering: van Ausdruck naar Anwendung   28 

Wisseling: religieuze verandering: van concreet naar spiritueel 
(spiritualisering) 

  28 

Wisseling: religieuze verandering: verdringing van een cultus door een 
andere binnen dezelfde religie zie Verschijning: substitutie 

  - 

Wisseling: religieuze verandering: verlaten (opgeven) van de 
oorspronkelijke religie 

  51  58 

Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming, revival) van 
de religie 

  2  10  13  14  21  28  31  32  34  
37  39  55  61 

Wisseling: rietje in een speer, verandering van   42  43 

Wisseling: sacrale koningen, ~ van de zie Religieus fenomeen: 
negenjaarlijkse vervanging van de koning als vertegenwoordiger van de 
god van de oogst 

  - 

Wisseling: sociale verandering   9 

Wisseling: staf in slang (en omgekeerd), verandering van   55 

Wisseling: statusverandering   13  16  32 

Wisseling: statusverandering: verheffing   10  32  37  42  45  56  59 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/35.%20Index%20(a)%20van%20catergorieën%20A%20-%20Filosofie.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/36.%20Index%20(b)%20van%20categorieën%20Filosofisch%20aspect%20-%20Kleur.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/38.%20Index%20(c)%20van%20categorieën%20Kosmografie%20en%20geografie%20-%20Muziek%20en%20dans.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/52.%20Index%20(d)%20van%20categorieën%20Mythe%20-%20Steen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
Laatste bewerking: 08-03-2022                 ga naar > Index (a) van categorieën A - Filosofie 
                                                              > Index (b) van categorieën Filosofische aspect - Kleur 
                                                              > Index (c) van categorieën Kosmografie en geografie - Muziek en dans 
                                                              > Index (d) van categorieën Mythe - Steen 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

  

 

Wisseling: statusverandering: verheffing: koning worden zie Rite: 
initiatierite: kroningsrite (tot koning verheffen) 

  - 

Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking (apotheose)   12  27  28  31  32  37  39  43  48  
54  56  58  61 

Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking: term: 
deificatus (L/R) 

  31 

Wisseling: statusverandering: verlaging (degradatie, onttroning, 
aftreden, afzetten) 

  10  37  42  48  56  58  59  60  61 

Wisseling: substitutie (ruil) zie Verschijning: substitutie: ruil   - 

Wisseling: taalkundige ontlening zie Wetenschap: taalkunde: ontlening 
(van woorden en namen e.d.) 

  - 

Wisseling: taalverandering (taalontwikkeling)   53  58 

Wisseling: teelkracht die overgaat in het magische woord en de wijsheid   19 

Wisseling: term: vikṛti (afgeleid offer) (Ind.)   13 

Wisseling: term: vṛtti (Ind.)   34 

Wisseling: tijd (omstandigheden), ~ van   10  56 

Wisseling: transcendente geestelijke transformatie   34  56 

Wisseling: transsubstantiatie (van brood in lichaam en bloed)   28  31  55 

Wisseling: variant zie Taal: versie (variant); Verschijning: nevenvorm 
(variant van de hoofdverschijning of de gewone vorm) 

  - 

Wisseling: vergeestelijking   39  49 
Wisseling: verstedelijking   58 

Wisseling: vertegenwoordiging zie Verschijning: substitutie   - 

Wisseling: verwarring, door elkaar halen zie Psychologie: vergissing   - 

Wisseling: verwisseling van een kind zie Bezit en roof: diefstal (en 
verwisseling) van een kind (het ondergeschoven kind) 

  - 

Wisseling: vormverandering (andere myth. motieven)   32 

Wisseling: vrouw in steen, verandering van   61 

Wisseling: vrouw in vogel, verandering van   60 

Wisseling: vuur, ~ van   13 

Wisseling: water in mede, verandering van   60 

Wisseling: water in wijn, verandering van    60 

Wisseling: weersverandering zie Natuurverschijnsel: weersverandering   - 

Wisseling: wisselend beeld van het dodenrijk en de aardse wereld   26 

Wisseling: wisselgod zie God: groep: godenpaar (wisselgoden)   - 

Wisseling: woonplaatswisseling [zie ook Reis: verhuizen en 
volksverhuizing] 

  49 

Wisseling: zeewater in mede, verandering van   60 

Wisseling: ziel in een spirituele entiteit, verandering van de   56 

Wisseling: zienswijze (opvattingen), ~ van   10 

Wisseling: zweet in monster, verandering van   37 

WOLK EN REGEN     - 

Wolk en regen: hemelse oceaan   13 

Wolk en regen: hemelse oceaan: ‘Ara’ (Ind.)   56 

Wolk en regen: hemelse oceaan: ‘Āra’ (Ind.)   56 

Wolk en regen: hemelse oceaan: ‘Ṇya’ (Ind.)   56 

Wolk en regen: hemelse wateren   3  9  12  15  28  37  58 
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Wolk en regen: regen   1  2  3  8  10  12  13  15  28  29  
31  32  37  39  43  46  47  50  56  59  
61 

Wolk en regen: regen: jalāṣa (regen als geneesmiddel) (Ind.) zie 

Voorwerp: geneesmiddel: term: jalāṣa (Ind.) 

  - 

Wolk en regen: regen: stortbui (wolkbreuk)   46  61 

Wolk en regen: regen: stortbui: term: él Ullar skips of Ullar kjóla él 
(eig. ‘stortbui van het schip van Ullr’, i.e. ‘hevig schildgevecht’) 
(kenning voor strijd)(Germ.) 

  46 

Wolk en regen: regen: term: ‘drapso madhumāṃ’ (symb.) (TS 3, 1, 10, 

2a) (Ind.) 

  50 

Wolk en regen: regen: term: ‘madhu’ (symb.) (Ind.)   13 

Wolk en regen: regen: term: maṭr (Sem.)   61 

Wolk en regen: regen: term: regn: augna regn Óðs beðvinu (‘ogenregen 
van Óðs bedgenote’) (kenning voor tranen) (Germ.) 

  45 

Wolk en regen: wolk (bewolkt)   1  12  15  31  32  37  39  40  45  
47  50  56  60  61 

Wolk en regen: wolk, goddelijke onweers- en regen- zie God: concrete 
~: regenwolk 

  - 

Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-   12  13  32  37  61 

Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-: regenwolken van Teššub (H/H)   61 

Wolk en regen: wolk, onweers- en regen-: term: αιγις (Gr.)   2 

Wolk en regen: wolk: ‘wolk van Jahweh’ (Isr.)   31 

Wolk en regen: wolk: term: araboth (pl.) (Isr.)   31 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden (Ind.)   37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Bliksembanier’ 
(Ind.) 

  37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Bloedrood’ (Ind.)   37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Draaikolk’ (Ind.)   37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Emmer’ (Ind.)   37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Kraanvogel’ 
(Balāhaka) (Ind.) 

  37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Ontbinding’ 

(Saṃvartaka (2)) (Ind.)                                                       [Samvartaka] 

  37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Schrikbrul’ (Ind.)   37 

Wolk en regen: wolk: wolk van het eind der tijden: ‘Woest’ (Ind.)   37 

ZON     - 

Zon   1  2  3  8  9  10  11  12  13  14  15  
16  19  21  26  27  28  29  31  32  33  
34  37  39  40  41  42  43  44  45  47  
48  49  50  51  53  55  56  58  59  60  
61 

Zon: ‘Āditya’ (3) (Ind.)   56 

Zon: ‘Geryon’ (Gr.)   59 

Zon: ‘Ka’ (3) (Ind.)   32 

Zon: ‘Kapila’ (3) (Ind.)   14 

Zon: ‘Mārtāṇḍa’ (Ind.)   12 

Zon: ‘Rohita’ (Ind.)   10  12 

Zon: ‘Rudra’ (Ind.)   37 
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(Germ.) 
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Zon: term: sunna (godin) (Germ.)   41  47 
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Zon: zonnebaan zie Kosmografie en geografie: weg der zon of 
Kosmografie en geografie: weg: richting, overeenkomstig de zonnebaan 
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Zon: zonnehalo   14 

Zon: zonnewende zie Tijd: jaarperiode: zonnewende - 
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Zon: zonnewiel: swastika: hamerteken, Germaans   46 
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Zon: zonnewiel: swastika: term: ægishjálmur (Germ.)   40  46 
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Zon: zonnewiel: swastika: term: ginfaxi (Germ.)   40 

Zon: zonnewiel: swastika: term: þórshamarr (Germ.)   40  46 

Zon: zonnewiel: swastika: term: þórshöfuð (Germ.)   46 

Zon: zonnewiel: term: šittar (hett.) (H/H)   61 

Zon: zonnewiel: term: šittar: šittara (pl.) (berg(god)) (hett.) (H/H)   61 

Zon: zonnewiel: term: Wepelrot (Germ.)   39 

Zon: zonnewiel: triskele (driearmige sw., triskelion, trinacrie)   39  40  44  45  46  58 

Zon: zonnewiel: triskele: term: ‘Hrungnishjarta’ (Germ.)   46 

Zon: zonnewiel: triskele: term: valknut (Germ.)   45 

Zon: zonnewiel: zonneschijf met handen   28  39 

Zon: zonnewiel: zonneschijf met vleugels   28  55 

Zon: zonnewiel: zonneschijf met vleugels, Assyrisch-Babylonische (Mes.)   55 

Zon: zonnewiel: zonneschijf met vleugels, Hettitische (H/H)   61 

Zon: zonnewiel: zonneschijf met vleugels: ‘Horus van Edfu’ (Eg.)   55 

Zon: zonsondergang   2  8  11  12  13  19  28  37  45  49  
56  59 

Zon: zonsopgang [zie ook Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 
(opgang)] 

  2  8  12  13  19  26  28  29  31  37  
41  47  54  56  59  61 

Zon: zonsopgang: term: sūryodaya, Saṃkalpa- (‘zonsopgang van de 

goddelijke wil’) (lit.) (Ind.) 

  32 

Zon: zonsverduistering zie Licht en duisternis: zonsverduistering   - 
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