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Inleiding

a. Functie en positie van de ark van Jahweh:
1. De ark van Jahweh of de ark des verbonds is een cultusvoorwerp uit de Israëlitische
godsdienst in de periode van Mozes tot de Babylonische ballingschap.
2. De ark zelf was hoog heilig.
3. De inhoud van de ark is onbekend.
4. De onzekerhoud over de inhoud komt doordat de auteurs niet bekend waren met het
vroegere godsdienstige leven.
5. De profeten hadden inmiddels een godsdienstige verandering bewerkstelligd, maar de ark
bleef zijn centrale plaats in de cultus behouden.
b. Onderzoek naar de ark van Jahweh:
1. Wat de opvattingen over de ark van de vroegere Israëlieten zelf waren, is niet bekend.
2. Aangezien er ook weinig bekend is over de vroegere Israëlitische religie, kan vergelijkend
onderzoek verhelderend werken (zie Hugo Gressmann: ‘Die Lade Jahwes’ 1920).
c. Methode van onderzoek:
1. Vaststelling van de groep van cultusvoorwerpen waartoe de ark behoort.
2. Vaststelling van de godsdienstige betekenis van de betrokken voorwerpen.
3. Beperking van het vergelijkende onderzoek tot de groep volken waartoe de Israëlieten
behoren, nl. de volken rond de Middellandse Zee.
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De antieke kisttroon

De ark van Yahweh (1933) – De antieke kisttroon

2.1 De ark van Jahweh
a. Beschrijving van de ark van Jahweh:
1. Teksten:
i. Ex. 25: 10:
De ark is een draagbare kist van acaciahout, 1,25 m lang, 0,75 m breed en 0,75 m hoog.
ii. Lev. 16: 14 en 19:
Het bloed van de offerdieren wordt gesprenkeld ‘aan de voorzijde van de kapporeth’,
zoals op het altaar.
iii. Ex. 25: 18-20:
Aan de uiteinden van de kapporeth stonden twee cherubijnen met vleugels naar elkaar
toegekeerd over het deksel heen.
iv. Ex. 25: 22 en Num. 7: 89 :
’Daar (op de ark) zal ik voor u aanwezig zijn, en van boven de kapporeth, van tussen de
twee cherubijnen zal ik met u spreken en u al mijn bevelen voor de Israëlieten
meedelen.’
v. Jer. 3: 16 v.:
Na de ballingschap, toen de ark verdwenen was, werd Jeruzalem ‘de troon’ van
Jahweh, in plaats van de ark.
2. Commentaar:
i. De kapporeth is het deksel van de ark.
We weten niet hoe het er precies uitzag.
ii. De kapporeth had een bijzondere betekenis in de cultus en vertegenwoordigde de hele
ark.
iii. ad a.2:
De kapporeth was dus misschien enigszins hoog en/of gebogen.
iv. ad a.3 en a.4:
Jahweh verscheen op de kist tussen de cherubijnen.
De kist, m.n. de kapporeth, is dan de plaats van de epifanie, het voetstuk of de troon
van Jahweh.
v. ad a.5:
De ark werd blijkbaar als troon opgevat.
b. De ark als kisttroon:
1. Volgens de beschrijving van a.1.i had de ark een dubbele eigenschap: hij was kist en troon.
2. In de antieke wereld waren bekend:
i. heilige kisten,
bijv. de doodskist (Hebr. aron ‘ark’) van Osiris en de doodskist van Jozef (Gen. 50: 26);
ii. heilige tronen,
bijv. de tronen van goden;
iii. kisttronen;
iv. graftronen.
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2.2 De Griekse graftronen
1. De graftronen van Apollo en Hyakinthos te Amyklai en te Tarente:
a. Beschrijvingen:
i. Pausanias:
(1) ό θρονος του Αμυκλαιου bij Sparta was een groot gebouw met daarop het beeld van
Apollo (30 el).
(2) Het gebouw
(a) had de vorm van een altaar;
(b) was het voetstuk, dus de troon, van Apollo;
(c) was in werkelijkheid het graf van Hyakinthos, de jonge vriend van Apollo.
(3) Op het feest
(a) offerde men eerst aan Apollo;
(b) bracht men daarna dodenoffers aan Hyakinthos door een deur aan de zijkant
van het graf.
ii. Polybius:
In Tarente (een Laconische kolonie) bestond een heilig graf dat sommigen het graf van
Hyakinthos, volgens anderen het graf van Apollo was.
b. Commentaar:
i. Volgens sommigen (o.a. Jane Harrison) werd eerst Hyakinthos vereerd, en kwam Apollo
er later bij. Dit is onaannemelijk.
ii. Kristensen:
Voor het bewustzijn der Grieken is Hyakinthos steeds met Apollo verbonden:
(1) Volgens de mythe was Hyakinthos de vriend van Apollo en werd per ongeluk door
hem gedood.
(2) In Amyklai werden ze samen vereerd, dus ook weer omdat ze samenhoorden.
(3) ad a.2:
Apollo was ook al een gestorven god, zoals Hyakinthos, en wisselt met hem.
(4) Ze vormen een godenpaar, nl. dat van de gestorven en verrijzende god.
2. De graftroon van Apollo en Python te Delphi:
a. Beschrijving:
i. De tempel van Apollo, m.n. de omphalos (eig. ‘navel’), wordt beschouwd als het graf
van Python en de troon van Apollo.
ii. Python was de aardgeest en de orakelgeest van Apollo zelf.
iii. Op afbeeldingen heeft Apollo als orakelgod de slang als attribuut naast zich.
iv. Op Delos werd Apollo met de slang vereenzelvigd.
b. Commentaar:
De relatie Apollo-Python is dezelfde als Apollo-Hyakinthos:
i. Evenals Hyakinthos wordt Python door Apollo gedood.
ii. Evenals Hyakinthos wordt Python in Apollo’s tempel begraven.
iii. Python en Hyakinthos zijn onafscheidelijk met Apollo verbonden:
(1) Zie a;
(2) Ook Hyakinthos werd vereenzelvigd met Apollo.
iv. Ze vormen godenparen:
(1) Ze zijn twee, maar toch één.
(2) Als tweetal dragen ze de elementen dood en leven (zoals de Dioskuren).
v. De tronen van Delphi en Amyklai komen in hun wezen overeen.
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2.3 De Egyptische tronen

De ark van Yahweh (1933) – De antieke kisttroon – De Egyptische tronen

2.3.1 De verrijzenis op de troon
a. De betekenis van de troon:
Koningstroon en godentroon zijn identiek, omdat de koning god op aarde was:
1. Hij neemt eer in ontvangst.
2. Hij kondigt wetten van blijvend leven af.
3. Hij verschijnt op zijn troon.
4. De troon is de plaats van openbaring of epifanie.
b. De betekenis van de troonsbeklimming:
1. Teksten:
i. De troonsbeklimming is de ‘stralende opgang’ en ‘verrijzenis’.
ii. ‘De koning verrijst op de troon van Horus der levenden [d.i. Horus die leven geeft],
gelijk zijn vader Re, de zonnegod, iedere dag.’
iii. De troonsbeklimming is ‘opstaan (of: zich verheffen) op de troon.’
iv. ‘De koning verheft zich op de troon aan het hoofd van de levenden [d.i. hij deelt zijn
leven aan de anderen mee].’
2. Commentaar:
i. De koning ‘verrijst’ op de troon, zoals de zon uit het dodenrijk verrijst.
ii. Deze verrijzenis betekent leven voor alle mensen: zie b.1.ii en b.1.iv.
iii. Rechtopstaan of zich verheffen betekent leven bij de Egyptenaren.
iv. De verrijzenis is de opstanding uit de dood bij:
(1) de farao als herboren zonnegod;
(2) Apollo als herboren Hyakinthos.
v. De troonmodellen (zie 2.3.2) bevestigen het idee van de troonsbeklimming.
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2.3.2 Troonmodellen
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2.3.2.1 De stoeltroon
1. De stoeltroon bij de Egyptenaren:
a. Beschrijvingen:
i. De stoeltroon als koningstroon wordt gekenmerkt door leeuwen of sfinxen aan beide
kanten van de stoel.
ii. De troon van Geb:
(1) De zielenvogel, voorzien van een dubbele zon, is erbij getekend.
(2) De troon is de aarde, waaruit de verrijzenis geschiedt.
b. Commentaar:
i. ad a.1:
De betekenis der leeuwen of sfinxen:
(1) De koning ontvangt hun macht bij zijn verrijzenis.
(2) De koning verrijst gelijk de zon (zie 2.3.1-b.1.ii) tussen de twee leeuwen der aarde.
ii. ad a.2:
De ‘verrijzenis op de troon’ heeft men hier extra willen benadrukken.
2. De stoeltroon bij de Israëlieten:
a. Beschrijving:
i. 1 Kon. 10: 19:
(1) De troon van Salomo had een trap van zes treden met 2 x 6 leeuwen.
(2) Naast elke leuning stond een leeuw.
(3) Stierenkoppen waren achter de troon bevestigd.
ii. 1 Kron. 29: 23:
De koningstroon was tevens godentroon van Jahweh.
b. Commentaar:
i. De stierenkoppen doen aan Aker denken:
(1) De stier der aarde was in de oudheid een bekend concept.
(2) Sarcofaag van Seti I:
Aker als dubbele stier.
(3) Combinatie van leeuw en stier:
(a) op amuletten;
(b) Metternich-stèle:
‘De stier in het oosten, de leeuw in het westen’ (= Aker).
ii. De versieringen doen denken aan de Egyptische troon der aarde, waarboven koningen
en goden verrijzen.
c. Commentaar Berends:
i. 1 Kon. 10: 19 geeft niet ‘stierenkoppen’, maar noemt de hoofdsteun die naar achteren
rond is.
ii. 1 Kron. 29: 23 noemt het paleis door God gebouwd voor Salomo.
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2.3.2.2 De kisttroon
a. Algemene voorstelling van de kisttroon:
1. Beschrijving:
i. Een kubus als koningstroon heeft een of geen lage rugleuning en ziet er uit als een kist.
ii. De gehele zijkant heeft de vorm van een hiëroglief (een vierkant met in de
linkeronderhoek nog een vierkant): het teken voor ‘huis’.
2. Commentaar:
i. De meeste koningstronen hebben de kistvorm.
ii. De hiëroglief ‘huis’ betekent dat
(1) de troon een huis is;
(2) het het huis van de koning is.
b. Identiteiten van de kisttroon:
1. Voorstellingen en teksten:
i. Tempel:
(1) De tempel, m.n. het allerheiligste, het adyton, is ‘het huis der eeuwigheid’, de
verborgen en mysterieuze woning van de god, de onderwereld.
(2) Op feestdagen verschijnt de god op zijn boot vanuit zijn woning, maar ook iedere
dag als de deuren geopend worden.
ii. Graf:
(1) De naam ‘huis der eeuwigheid’ betekent
(a) tempel;
(b) graf (in ’t algemeen).
(2) Ook voor de gestorven mens wordt het graf geopend en hij leeft ‘gelijk de zon
iedere dag’ (zie 2.3.1-b.1.ii).
iii. Paleis:
(1) ‘Uit zijn paleis gaat de koning op.’
(2) Afbeelding van de koning als Horus-valk op ‘het huis van zijn ka’ (in de vorm van
een kist).
2. Commentaar:
De verklaring voor de kisttroon als huis wordt gegeven door een reeks identiteiten:
i. De koningstroon is evenzeer godentroon (de koning is een god).
ii. ad a.1:
Het ‘huis’-hiëroglief op de godentroon betekent dan niet ‘paleis’, maar ‘tempel’.
iii. ad a.2:
De tempel is ook het graf, ‘het huis der eeuwigheid’, waaruit de god verrijst.
iv. ad a.3.i:
Ook het paleis van de koning is een tempel en evenzeer een graf waaruit hij oprijst.
v. ad a.3.ii:
Het graf is tevens troon.
c. Conclusie: de verrijzenis uit de kisttroon:
1. De kisttroon is ‘het huis der aarde’, het graf waaruit koningen en goden verrijzen.
2. De verrijzenis is gelijk aan de troonsbeklimming tussen de leeuwen.
3. Apollo verrijst op zijn troon, d.i. het grafhuis (met deur) van Hyakinthos.
4. Apollo op de omphalos: de graftroon, opgevat als orakeltroon μαντικος θρονος (zie 3.2.1b.3.i.(2).(d)).
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2.3.2.3 De aardhoogtetroon
a. Algemene opmerkingen:
1. Een derde variant van de Egyptische troon der aarde is de hoge troon, een troon als heuvel
of aardhoogte.
2. Er zijn twee typen:
i. de traptroon of terrasse;
ii. de voetstuktroon.
b. De traptroon of terrasse:
1. Beschrijving:
De aardhoogte wordt voorgesteld als trap met treden aan één of beide zijden.
2. De betekenis van de heilige hoogte:
i. Plaats waar het leven in den beginne en iedere dag opgaat.
ii. Waar de aarde hoog is, daar verrijst of leeft zij.
iii. De heilige hoogte werd gezien als traptroon, terrasse:
(1) ‘Horus op zijn terrasse’, maar met afbeelding van een huistroon.
(2) ‘Thot op zijn terrasse.’
(3) In de Hetep-velden is de terrasse in de boot geplaatst.
iv. Op de traptroon verrijst de koning of de god, evenals het leven der aarde.
v. De aarde doet de zon en het plantenleven opgaan.
vi. Op de aardheuvel verrijst de zon.
vii. Het verband tussen de traptroon en de Hetep-velden:
(1) De traptroon als symbool van leven hoort thuis in de Hetep-velden, het paradijs,
d.w.z. de typische plaats van de vruchtbaarheid der aarde.
(2) Osiris, de god van deze velden, zit op een traptroon.
(3) De aardgod en god der levensmiddelen, Ptah, zit op ‘de mysterieuze traptroon van
Ptah’.
c. De voetstuktroon in zijn aspect van aardhoogte:
1. Beschrijving:
i. De aardhoogte wordt ook voorgesteld als een langwerpige kist, een voetstuk waarop de
god of de koning plaatsneemt.
ii. Naam: ‘de opheffer’.
iii. Min, de god van de vruchtbare aarde, staat vaak op deze troon:
(1) ‘Het feest van de verheffing van Min op zijn traptroon’ (zo genoemd i.t.t. de
afbeelding).
(2) De priesters ‘tillen’ de troon tijdens het ‘op’ en ‘dragen’ deze met de god, zoals de
heilige boot gedragen wordt.
(3) De troon was van draagstangen voorzien.
2. Commentaar:
i. ad a.2 en a.3.i:
De troon is niet in de eerste plaats doodskist, maar aardhoogte, een verheffing die de
god opheft.
ii. De priesters verheffen de troon ook, zoals de boot, de woning van de god.
iii. Het verband tussen de voetstuk- of aardhoogtetroon en de ark van Jahweh:
(1) Deze troon toont de meeste overeenkomsten met de ark.
(2) Beide hebben draagstangen.
d. De voetstuktroon in zijn aspect van doodskist:
Hoewel hij in de eerste plaats een aardhoogte voorstelt, is deze troon ook een doodskist of
graf:
1. Het leven der aardhoogte is het leven der onderwereld, dus het graf:
i. In het dodenrijk ontstaat het licht en bevinden zich de goddelijke velden van de
aardzegen.
ii. De aardhoogte is de plaats van het goddelijke leven. 
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2. De aardhoogte is een grafheuvel of heuvelgraf (Gr. τυμβος of ομφαλος):
i. Osiris bevindt zich in zijn troon, dus niet erop, in de Hetep-velden.
ii. Hyakinthos ligt in de troon van Apollo.
3. De voetstuktroon met daarbovenop de kisttroon kon worden gedragen: een cumulatie van
symbolen
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2.4 Conclusie: de Egyptische troon en de ark van Jahweh als heilige tronen der
overwinning
Egypte
Israël
______________________________________________________________________________________
1. De troon was hoog heilig als voortbrenger
1. De ark was heilig: Uzza, die haar
van goddelijk leven en heette ‘de
aanraakte, viel dood neer.
wondertroon’.
2. De troon was de troon der verrijzenis en
dus van de overwinning (op de dood, de
vijand der wereld):
Dodenboek 17:
‘De dag waarop de vijanden van de Heer
van het Heelal [Osiris] vernietigd worden,
de dag van de troonsbeklimming van zijn
zoon Horus.’

2. Jahweh op de ark heette Jahweh Zebaot,
de goddelijke overwinnaar.

3. ‘Opstaan-zitten’ duidt als term de
gezamenlijke levensfunctie aan:
a. Piramidetekst 473:
‘opstaan als Horus, neerzitten als
Seth.’
b. Dodenboek 11:
‘opstaan als Horus, neerzitten als
Ptah.’

3. Staande op de kisttroon drijft Jahweh de
vijanden uiteen, en zittend zegent hij:
Num. 10:35:
‘Wanneer de ark opgetild werd, zei
Mozes: Sta op, Jahweh, opdat uw
vijanden uiteenstuiven; en wanneer zij
neergezet werd, zei hij: Zet u neder (of:
ga wonen), Jahweh, en zegen (?) de
stammen Israëls.’
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De ark van de wet en het verbond
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3.1 Inleiding tot de ark van de wet en het verbond
a. De inhoud van de ark:
Deze is onbekend. Er zijn verschillende meningen:
1. De ark bevat de twee stenen tafelen der wet.
2. Hebr. 9: 14:
O.a. de staf van Aäron.
3. De uitvoerige bronnen vermelden niets over de inhoud.
De ark bleef altijd gesloten.
4. Moderne onderzoekers:
De ark was leeg.
b. Het verband tussen de ark en de wet:
1. De ark had drie namen:
i. aron Jahweh ‘de ark van Jahweh’;
ii. aron haedut ‘de ark van de wet’;
iii. aron habberith ‘de ark des verbonds’.
2. Na de hervorming door koning Josia (622) sprak men vaker over de ark des verbonds of
der wet.
3. De idee van de wet:
i. Deze was reeds lang verbonden met de ark.
ii. Er heeft wel een karakterverandering, maar geen betekenisverandering
plaatsgevonden.
iii. De tafelen der wet passen goed bij de ark van de wet.
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3.2 De ark van de wet
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3.2.1 De openbaring van de wet in de oudheid (1)
a. Inleiding:
1. Bij de meeste antieke volken is de god der aarde de openbaarder van de levenswet der
mensen en der wereld.
2. Het geheim van het zich vernieuwende leven bevond zich onder de aarde.
b. De openbaring van de wet in Babylonië, Etrurië en Griekenland:
1. Babylonië:
i. Berossos:
Ea, de god der onderwereld, heeft de mensen de wetten van de samenleving aan de
mensen geopenbaard.
ii. Šamaš, de zonnegod, wetgever en orakelgod, gaf koning Ḫammurābi de wet.
De zonnegod als openbaarder is een uitzondering.
2. Etrurië:
Tages kwam uit de diepten der aarde en onderwees de mensen de goddelijke wetten.
3. Griekenland:
i. Themis is de godin van de goddelijke orde der samenleving:
(1) Aeschylus e.a.:
Themis is de aardgodin Ge.
(2) Themis spreekt het orakel in Delphi uit:
(a) Het orakel kwam uit de diepten der aarde (kosmisch en vruchtbaarheidsaspect)
en gaf de mensenwet (menselijk en ethisch aspect).
(b) Vooral in tijden van nood werd het orakel geraadpleegd:
De levenswet der aarde is het geheim van de redding uit de dood.
(c) Tijdstip:
Eenmaal per jaar op de geboortedag, dus de epifanie, van Apollo.
(d) Plaats en spreker:
Apollo, zittend op de omphalos, de troon der aarde, deelt het mysterie van zijn
verrijzenis mee: de wet van het goddelijk leven der aarde.
ii. Demeter bracht ook de levenswet onder de mensen:
(1) Zij is dan Demeter Thesmophoros en haar wetten zijn δικας και θεμιστες.
(2) Vergelijk: Ceres legifera leges sanctas docuit.
(3) Troon van Demeter:
(a) κιστη μυστικη, een kist der aarde, omringd door slangen.
(b) Vergelijk: Eg. ‘mysteriënkist’ is ‘doodskist’.
(c) De aardhoogte of tumulus waaruit de jonge god zal verrijzen, is ook haar troon.

De ark van Yahweh (1933) – De ark van de wet en het verbond – De ark van de wet

3.2.2 De openbaring van de wet in de oudheid (2)
De openbaring van de wet in Egypte:
a. Ma’at is de godin van de algemene levensorde (natuurorde en zedelijke orde):
1. Haar naam betekent ‘orde, wet, gerechtigheid, waarheid’.
2. Ze is een aardgodin.
3. Haar teken:
i. de aardhoogte, d.w.z. de plaats waar de aarde leeft en de levenswet geopenbaard
wordt.
ii. Voorstelling:
Helling of langwerpige kist, waaruit soms het hoofd van de godin steekt.
b. Het teken van Ma’at als troon van goden:
Het langwerpige kistteken dient als troon voor aardgoden:
1. Ptah ;
2. Osiris ;
3. Min:
i. Zijn kisttroon bewijst dat deze dezelfde is als het teken van de levenswet:
Erop getekend is bouwland en erachter staan planten.
ii. Zijn kisttroon komt het meest overeen met de ark.
c. De troon van Ma’at:
De koning neemt plaats op de troon van Ma’at:
1. ‘Hij zit op de troon die Ma’at levend maakt.’
2. ‘Hij zit op de troon die levend maakt en die Ma’at is.’
d. De betekenis van de troon van Ma’at:
Deze troon doet de wet der aarde (Ma’ats leven) in onze wereld opgaan.
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3.2.3 De openbaring van de wet in Israël (1)
a. Inleiding:
Jahweh openbaart de wetten voor Israël:
1. Hij staat op zijn troon of voetstuk.
2. Vergelijk Thotmes III, die vanaf een aardhoogte, de scheppingsheuvel, zijn blijvende
instellingen afkondigt.
3. De ark is de aarde in haar levenbrengende aspect en de zetel van de levenswet.
b. De levenswet der aarde als kenmerk van de vroege Israëlitische godsdienst:
Er zijn twee bewijzen voor het feit dat de voorstelling van de levenswet deel uitmaakte van de
oud-Israëlitische godsdienst:
1. De verering van Jahweh op de hoogten.
2. De rechtspraak bij de bron.
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3.2.4 De openbaring van de wet in Israël (2)
a. De verering van Jahweh op de hoogten:
1. De vroege periode:
i. Aardhoogten waren de typische plaatsen van de cultus.
ii. Aardhoogten waren dus ook heilig:
(1) De aarde leeft waar zij zich verheft.
(2) De hoogten zijn de natuurlijke tempels der aardgoden (zoals Min op de heuvel (=
aardhoogte = kisttroon)).
iii. Jahweh was de god van het verrijzend leven der aarde.
iv. Zijn aardhoogte komt in betekenis overeen met zijn kisttroon, de ark.
2. De periode van hervorming:
i. De aardhoogte wordt vervangen door de ark, de enige echte heilige aardhoogte.
ii. Jahweh is niet langer de god van de aarde, maar van het volk.
iii. De ark werd het teken van de nieuwe wet en Jeruzalem het centrum van de cultus.
iv. De hoogten werden gruwelplaatsen.
3. Commentaar:
i. De heiligheid van de ark konden de hervormers niet goed verklaren.
ii. Oorzaak hiervan is dat de ark een aardhoogte voorstelt en aardhoogten waren heilig.
b. De rechtspraak bij de bron:
1. De betekenis van de bron:
i. De bron, die uit de diepten van de aarde komt, is de boodschapster van de
onderwereld als zetel van de levensorde, die zij dus openbaart.
ii. De bron schenkt de zienergave en het orakel:
(1) Odin ontvangt uit de Mimir-bron wijsheid en zienergave.
(2) De bron Kassotis te Delphi schenkt het orakel:
Pausanias:
‘Haar water neemt de weg onder de aarde, en in het adyton van de god schenkt het
aan de vrouwen de gave der waarzegging.
(3) Het orakel is de wet van de levensorde der aarde en der mensen (zie 3.2.1b.3.i.(2).(a)).
(4) Numa ontving zijn inlichtingen over de goddelijke wetten en instellingen bij het
stichten van de cultus van de bronnimf Egeria.
2. De rechtsbron bij de Israëlieten:
i. Gen. 14: 7:
In Kades bevond zich En-Mispat, ‘de rechtsbron’.
ii. Ex. 18: 13vv.:
Mozes trad als rechter op bij En-Mispat:
(1) Het volk kwam hier bijeen ‘om God te raadplegen’.
(2) Mozes ‘maakte hun de inzettingen en wetten van God bekend’.
c. Commentaar:
1. De openbaring van de wet bij Mozes lijkt op die van Numa en Egeria.
2. De antieke voorstelling van de levensorde der aarde en de goddelijke wet was een der
grondslagen van de oud-Israëlitische godsdienst.
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3.2.5 Conclusie: de ark als ark der wet
1. Vóór de hervorming waren ark en wet reeds nauw verbonden.
2. De ark was het beeld van de aardhoogte, d.w.z. de plaats waar de aarde leeft en waar de wet
der aarde werd geopenbaard.
3. Na de hervorming werd de ark de plaats waar de wet van Mozes (niet van de aarde) zich
bevond.
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3.3 De ark des verbonds
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3.3.1 De ark en het verbond bij de Israëlieten
a. De oorsprong van het verbond bij de Israëlieten:
1. Het verbond heeft niets te maken met het verbond tussen Mozes en Jahweh op de Sinaï.
2. Gen. 9: 13:
Het verbond is dat tussen Jahweh en de aarde na de zondvloed.
3. Gen. 8: 21-22:
Het verbond houdt in dat het leven voortaan in zijn wisseling zal blijven bestaan.
4. De aard van het verbond is kosmisch: het is gesloten tussen tussen God en de aarde ter
bevestiging van de wet van het leven der aarde en geldt dus ook voor het volk van Israël.
b. De samenhang tussen het verbond en de ark bij de Israëlieten:
1. De naam ‘ark des verbonds’ is van oude oorsprong en is verbonden met de wet (der aarde).
2. Er is een verband tussen de ark (tebah) van de zondvloed en de ark (aron) van Jahweh (zie
4.1)
3. Er is een verband tussen de ark als zinnebeeld van de plaats van de levenswet der aarde en
een kosmisch verbond (zie a.4).
4. De aard van het kosmisch verbond:
i. Volgens O.T.:
Een instructie, een eenzijdige regeling.
ii. Oorspronkelijk:
Een wederzijdse overeenkomst.
5. Commentaar:
i. De ark des verbonds (wederzijdse regeling) is niet synoniem met de ark der wet
(eenzijdige regeling).
ii. Er zijn dus twee gelijkwaardige partijen.
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3.3.2 De twee partijen van het verbond in Egypte
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3.3.2.1 Horus en Seth als de twee partijen van het verbond
a. De kern van de mythe van Horus en Seth:
Het verbond bij de regeling der aarde, waarbij de Egyptische troon een belangrijke rol speelde,
wordt uitvoerig beschreven in de mythe van Horus en Seth:
1. Horus en Seth verrichten een kosmische strijd, de één voorstellend het leven en de ander
de dood.
2. Maar beiden zijn onmisbaar in het absolute, goddelijke leven van de wereld.
3. De Egyptische idee kan als volgt worden samengevat:
i. Het goddelijke leven is het mysterie van de dood.
De goddelijke dood is het mysterie van het leven.
ii. Het leven is verrijzenis die in de dood geschiedt.
b. De verzoening van Horus en Seth:
1. De verzoening bestaat in de toewijzing aan Horus van Beneden-Egypte (de ene helft van de
wereld) en aan Seth van Opper-Egypte (de andere helft van de wereld).
2. De strijd staakt, maar de tweedracht blijft bestaan: Horus en Seth blijven kosmische
tegenstanders.
c. Het belang van het verbond in Egypte:
1. Het verbond is het cardinale feit in het leven van Egypte (en dus de hele aarde).
2. Horus en Seth gingen samenwerken in het goddelijke leven der aarde d.m.v. ‘verzamelen’:
i. De samenwerking noemde men ‘het verzamelen (of: organiseren) der aarde’.
ii. Verzamelen is het tot een levend geheel samenbrengen van dode delen.
iii. Het belang van dit ‘verzamelen’ tonen de vele termen en voorstellingen, bijv.
(1) het verzamelen (levend maken) van de botten van Osiris;
(2) de aarde en de wereld worden verzameld (levend gemaakt, georganiseerd).
3. Het verbond betekent het begin van de regelmatige wisseling die het onvergankelijke
leven kenmerkt.
d. De basis van het verbond in Egypte:
1. Het verbond werd gesloten in Memphis, op de grens tussen Opper- en Beneden-Egypte
(centrum van de aarde).
2. Hier stond ‘de weegschaal der twee landen’, waar beide delen ‘gewogen’ werden:
i. Dit is de weegschaal van Ma’at, de godin van de levenswet der aarde:
(1) ‘Ma’at, de heerseresse van de weegschaal der twee landen.’
(2) Ma’at wordt samen met Ptah genoemd, de aardgod van Memphis.
ii. De beide factoren van het leven der aarde worden hierop gewogen en zijn beide even
zwaar.
iii. Dit evenwicht is de wet en de orde van Ma’at of de wet en de orde van het leven der
aarde.
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3.3.2.2 De betekenis van ‘de vereniging der twee landen’
a. Inleiding op ‘de vereniging der twee landen’:
1. Bij de verzoening tussen Horus en Seth werden hun beider landen verenigd.
2. Het schriftteken van de vereniging der twee landen vormen de samengebonden planten van
Noord en Zuid.
3. Een probleem is de vraag wat deze vereniging inhield. Volgens moderne onderzoekers is
de vereniging een historisch feit:
i. Menes heeft vanuit het zuiden het noorden veroverd.
ii. Menes werd de eerste farao.
iii. De vereniging was het begin van de Egyptische geschiedenis.
b. Kristensen: het kosmische karakter van de ‘vereniging der twee landen’:
1. Kritiek op de vermeende historiciteit der vereniging:
i. De historiciteit is slechts een hypothese om de term te verklaren.
ii. De teksten vermelden niet de vereniging door Menes.
iii. Menes is onbelangrijk in de overlevering:
(1) Hij komt slechts in de koningslijsten voor.
(2) Volgens Diod. bewees het nageslacht Menes geen bijzondere eer.
iv. De vereniging staat los van Menes en de geschiedenis.
2. De godsdienstige betekenis van de term:
i. De term behoort tot een groep van termen die het begin van blijvend levend
uitdrukken, nl. toen Horus en Seth een verbond sloten en gingen samenwerken:
(1) ‘de vereniging der twee landen’;
(2) ‘het verzamelen (organiseren) der aarde’;
(3) ‘het verzamelen der twee landen’;
(4) ‘Horus die twee landen verenigt’.
ii. De bijzondere betekenis van ‘Horus die twee landen verenigt’ is als volgt:
(1) Horus bewerkstelligt de vereniging en doet dit als slang die genoemd wordt:
(a) ‘de zoon der aarde’ die uit de lotus in de boot opgaat;
(b) ‘rijk aan jaren’;
(c) ‘het leven der aarde’.
(2) De vereniging is hier de dagelijkse en jaarlijkse verrijzenis van het leven der
aarde.
(3) Ptah-hymne:
Bij de schepping werden ‘de twee landen (werelden) verzameld’.
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3.3.2.3 De samenhang tussen het verbond en de troon in Egypte
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3.3.2.3.1

Plantensymboliek m.b.t. verbond en troon in Egypte

a. De troonsbeklimming:
Deze wordt gezien als:
1. de rituele voorstelling van ‘de vereniging der twee landen’;
2. aan de natuur ontleend (niet aan de geschiedenis): de herhaalde verrijzenis van de aarde
en de wereld;
3. de ceremonie van de sluiting van het verbond en de stichting van de levensorde der aarde
volgens de wet van Ma’at die de strijdende machten in haar weegschaal in evenwicht
houdt.
b. Het plantensymbool op de koningstroon:
Het schriftteken van de samengebonden planten van Noord en Zuid staat vaak op de troon
afgebeeld. Redenen:
1. Aanduiding van de troon des verbonds.
2. De plantensymboliek stemt overeen met die van de aardhoogte: de plaats waar de aarde
leeft en (dus) waar de landen samenwerken.
c. Het plantensymbool op de godentroon:
De godentroon (kisttroon) heeft ook het plantensymbool, omdat hij
1. identiek is aan de koningstroon;
2. ook de plaats der verrijzenis (van de god) is;
3. ook de troon van het leven der aarde is.
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3.3.2.3.2

Deursymboliek m.b.t. verbond en troon in Egypte

a. De relatie tussen deur- en plantensymboliek op de troon:
1. Het plantensymbool op de troon blijkt geen geografische, maar een godsdienstige
aanduiding te zijn, die samenhangt met de symboliek van de deur:
2. Het is getekend in het kleine vierkant, de deur, in het zijvlak van de troon.
b. Het deursymbool op de troon:
1. Het kleine vierkant op de zijkant van de troon stelt een deur voor (van een huis, tempel of
graf; zie 2.3.2.2-a).
2. Er is een verband tussen de deur en het plantensymbool van het verbond:
i. Het plantenteken is vaak alleen op de deur afgebeeld.
ii. Shabaka-tekst:
Na de verzoening tussen Horus en Seth werd het plantenteken op de deur van de Ptahtempel in Memphis aangebracht.
iii. Karnak:
De snw-t-stenen met de planten van Noord en Zuid staan vóór de deur naar het
allerheiligste.
iv. Tell el-Amarna en Medinet Habu:
Het plantensymbool is aangebracht onder de deuropening van het balkon waar de
koning naar buiten treedt.
3. Commentaar:
Er is blijkbaar een verband tussen de symboliek van de deur en die van het verbond.
c. De deursymboliek bij de Romeinen:
De poort van Janus:
1. Janus, de god van de overgang, is de god van:
i. ieder begin;
ii. het kosmische begin van dood naar leven bij de schepping;
iii. strijd, uitlopend in verzoening en verbond (Janus Quirinus): Ianus faciendis foederibus
praeest (Ad Aenēidem, door Servius);
iv. bemiddeling: duas vis dispares colligavit;
v. het dubbele gelaat.
2. De poort is de plaats van ontmoeting der tegenstanders in strijd en verzoening, maar ook
van het verbond.
3. De Janus-poort op het Forum was een dubbele poort, een oostelijke en een westelijke, die
onderling verbonden waren.
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3.3.2.3.3

Conclusie: de deur- en plantensymboliek op de troon in Egypte

a. De deursymboliek bij de Egyptenaren:
De deur is een overgang of grens waar strijd en verzoening plaatsvond, aansluitend bij de
antieke voorstelling:
1. De overgang is de grens tussen ‘de twee landen’.
2. Het teken van het verbond, het plantensymbool, werd aangebracht:
i. op de poort van de tempel;
ii. bij de deur van het paleis;
iii. in de ‘deur’ van de troon.
3. Grens en deur zijn plaatsen van overgang, d.w.z. verrijzenis.
4. Horus en Seth zijn de strijdende partijen:
i. die zich hier verenigen en samen het blijvend leven der aarde bepalen;
ii. die als een dubbele god werden opgevat;
iii. die als een god met twee hoofden werden afgebeeld.
b. De godsdienstige aard van de vereniging en haar symbool:
Het plantensymbool van de vereniging in de deur van de troon heeft een religieus karakter,
geen geografische betekenis:
1. Het zuiden en het noorden (soms het westen en het oosten) duiden de strijdende en
samenwerkende delen der wereld aan.
2. Veel geografische plaatsen of streken in oudheid zijn genoemd naar kosmische kwaliteiten
en stellen deze voor (godsdienstige aardrijkskunde).
c. De troon des verbonds:
1. De troon der aarde is dus ook de troon des verbonds in godsdienstige zin.
2. Ook de troon van Apollo te Amyklai was een troon des verbonds, nl. dat tussen Apollo en
Hyakinthos. Hun verbond was de verrijzenis van het leven.
3. De voorstelling van vijandige en verbonden machten was algemeen in de oudheid, ook in
Egypte.

De ark van Yahweh (1933) – De ark van de wet en het verbond – De ark des verbonds

3.3.3 De twee partijen van het verbond bij de Israëlieten
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3.3.3.1 De aard van het verbond
a. De belangrijkste gegevens zijn:
1. Jahweh en de aarde sloten een verbond ter bevestiging van het blijvend leven der aarde.
2. De formulering van het verbond was dat van de berg Sinaï.
b. Commentaar:
1. In oorsprong was het verbond dus kosmisch van karakter (het gaat om de wereld).
2. De hervormers wilden blijkbaar dit kosmische karakter verhullen en kozen de formulering
van dat andere verbond op de berg Sinaï tussen Jahweh en het volk Israëls (ethisch
karakter).
3. Het kosmische karakter van het verbond veronderstelt ook de gelijkwaardigheid van beide
machten (zie 3.3.3.2)
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3.3.3.2 De gelijkwaardigheid van de twee goddelijke machten
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3.3.3.2.1

De dubbelheid van de aarde en van de wet

a. De dubbelheid van de aarde:
1. De twee stenen tafelen en de wet der aarde:
De twee stenen tafelen waren verbonden met de wet der aarde:
i. Ze maakten de ark tot de ark des verbonds.
ii. De ark is vanouds de plaats van de wet der aarde.
iii. Ergo: de wet, dat verbond, stond op de stenen geschreven.
2. De betekenis van de dualiteit der stenen tafelen:
i. De enkele opgerichte steen betekent:
(1) als grafstèle: het leven van de afgestorvene (dat hij uit de aarde ontvangt);
(2) als masseba en als Hermes-steen: het leven van de aarde:
Voorbeelden:
(a) de steen van Kybele (‘de aarde’);
(b) de petra genetrix uit de Mithras-godsdienst.
ii. Twee opgerichte stenen betekenen in Egypte:
het leven der twee landen (de dubbele aarde):
Voorbeeld:
De snw-t-stenen:
(1) Twee platte stenen met dikwijls op ieder van hen een opgerichte slang, genaamd:
(a) ‘zoon der aarde’;
(b) ‘levensduur’.
(2) Stenen met afbeeldingen vertegenwoordigen de landen van Horus en Seth, de
dubbele aarde.
iii. Als
(1)
(2)
(3)

schrifttekens betekenen twee opgerichte stenen:
de doodskist van Osiris;
de kist der twee landen;
de mysteriënkist.

3. Het dubbele karakter van de kist en zijn inhoud:
i. De snw-t-tekens geven de volgende conclusies:
(1) Met de termen werd de dubbele natuur van de kist aangeduid: de dode Osiris in
de doodskist van de levende aarde.
(2) Deze aanduiding zegt ook iets over de inhoud van de kist:
(a) De stenen tafelen zelf lagen er niet in, maar waren op de kist getekend.
(b) Osiris lag in de kist begraven.
ii. Vooral de god Min is met de kist(troon) verbonden en met de twee tafelen van wie hij
de bijzondere god was.
iii. De snw-t-tekens, dus de twee stenen tafelen, waren met de kist der aarde verbonden.
b. De dubbelheid van de wet:
De wet der aarde (d.w.z. de wet van het onvergankelijk leven) is een dubbele wet:
De godin Ma’at:
1. Ze heet ook ‘de dubbele Ma’at’.
2. Ze is dubbel getekend.
3. Als schriftteken betekent Ma’at:
i. de (hoge) aarde;
ii. de troon van Min (= de aarde).
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3.3.3.2.2

Conclusie: de gelijkwaardigheid der twee machten

De gelijkwaardigheid der twee machten wordt aangetoond door de oorspronkelijke betekenis van
de twee stenen tafelen der wet:
1. De dualiteit van de tafelen:
De Israëlieten kenden blijkbaar het dubbele karakter van het kosmische leven der aarde.
2. Het dubbele karakter van de wet:
a. Alleen de wet der aarde heeft een dubbel karakter (dood en verrijzenis).
b. Het verbond is dus het verbond tussen de twee machten die samen het blijvend leven
scheppen.

De ark van Yahweh (1933) – De ark van de wet en het verbond – De ark des verbonds – De twee partijen van het verbond bij
de Israëlieten – De gelijkwaardigheid van de twee goddelijke machten

3.3.3.2.3

De twee tafelen der wet bij de Grieken

a. Pausanias:
Het Petroma van Demeter (in Pheneos, Arcadië):
1. Twee bij elkaar staande stenen.
2. Tussen de stenen ligt het schrift met de bepalingen van de dienst van Demeter.
3. Op het feest van Demeter wordt het schrift tevoorschijn gehaald en voorgelezen.
4. Ook zweert men zijn grootste eed bij het Petroma.
b. Commentaar:
1. Demeter is de godin van het leven der aarde.
2. Ze is Demeter Thesmophoros:
de godin van de themistes, de instellingen en de wetten uit de aarde afkomstig.
3. Demeter noch Jahweh werd in historische tijd met ‘de dubbele aarde’ verbonden.
Dit gebeurde nog wel in Egypte.

De ark van Yahweh (1933)
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De ark op het water
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4.1 Inleiding tot de ark op het water
a. De benamingen van de ark van Noach en de ark van Jahweh:
1. tebah: ‘(drijvende) kist’, de ark van Noach;
2. aron: ‘(troon)kist’, de ark van Jahweh;
3. arca: latere benaming voor beide.
b. Er blijkt een samenhang te bestaan tussen de ark van Jahweh en de ark van Noach:
1. Het verbond m.b.t. de ark van Jahweh kon alleen plaats hebben na de redding door de ark
van Noach tijdens de zondvloed.
2. Beide arken brachten verrijzenis:
i. de ark van Noach als redder uit de nood;
ii. de ark van Jahweh als teken van verrijzenis van het leven der aarde.
c. De oorspronkelijke betekenis van de ark van Jahweh was later vergeten of onderdrukt, zodat
de zondvloedmythe opheldering kan verschaffen.
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4.2.1 De betekenis van de reddende kist op het water (1)
a. Inleiding tot de zondvloedmythe:
1. De zondvloedmythe is ontstaan op basis van de jaarlijkse overstromingen.
2. De zondvloedheros is de mythische figuur in de kist op het water, zoals Noach, Utnapištim,
Deucalion of Manu.
3. De inhoud van de mythe gaat over de omvang van de overstroming en de redding daaruit
(d.w.z. de opgang naar het nieuwe leven).
b. De reddende kist als voorstelling:
1. Bekende ‘kistvaarders’:
i. Noachs ark was een ‘kist’ (tebah)
ii. Deucalions reddingsvaartuig was een ‘kist’ (λαρναξ)
iii. Dionysos
iv. Perseus
v. Romulus
zijn in een kist te water gelaten en zijn veilig aanbeland.
vi. Mozes
vii. Sargon
viii. Osiris
2. Deze voorstellingen sluiten aan bij de zondvloedberichten.
c. Varianten van de voorstelling van de reddende kist:
1. Griekenland:
i. Helios volbrengt zijn nachtelijke reis over het water in:
(1) een beker (δεπας);
(2) een ketel (λεβης);
(3) een schaal (φιαλη).
ii. Apollo verschijnt over het water in onze wereld op de ketel van de drievoet (zie doc. De
Delphische drievoet)
2. Egypte:
Het mandvormig voetstuk van de troon.
d. Het water waaruit de redding plaatsheeft:
Dit water staat gelijk aan het dodenrijk:
1. Het dodenrijk van Osiris is:
i. het water;
ii. de onderwereld.
2. Dionysos verrijst uit het water.
3. In Babylonië is het water de dood, de redding waaruit verrijzenis eeuwig leven betekent.
De redding uit de dood is ‘het geheim der goden’.
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4.2.2 De betekenis van de reddende kist op het water (2)
De reddende kist als doodskist:
a. De reddende kist is een mythische variant van de doodskist:
1. Egypte:
De ‘mysteriënkist’ van Osiris die het leven doet opgaan. Dit was een ‘doodskist’ (Hebr.
tebah).
2. Apameia (Phrygië):
i. Munten met daarop de ark van Noach, wisselend met de Bakchische κιστη μυστικη.
ii. De joden die hier woonden, zagen blijkbaar de overeenkomst tussen beide
voorstellingen.
iii. Apameia wordt ook de ‘kist’ genoemd omdat zij de plaats van het verrijzend leven
voorstelt.
3. Thebe (Griekenland):
i. Θηβη betekent ‘kist’.
ii. Demeter met haar mysteriënkist was de hoofdgodin van Thebe.
4. Oudste christenen:
Ze stelden de sarcofaag, de doodskist, voor als de ark van Noach waaruit de doden zouden
verrijzen.
b. De ark van Noach is het mythische beeld van de kist waaruit het wonder der verrijzenis
geschiedt.
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4.2.3 De betekenis van de reddende kist op het water (3)
De samenhang tussen de ark van Jahweh en het schip als reddend vaartuig:
a. Het reddende schip in Babylonië en Egypte:
1. Babylonië:
Utnapištim redt zich in een ‘schip’, niet in een ‘kist’.
2. Egypte:
De betekenis van het schip als cultusvoorwerp:
i. Plaats:
Het stond in het allerheiligste van iedere tempel.
ii. Symbool:
Het vertegenwoordigde de godheid zelf.
iii. Benamingen:
(1) Boot der aarde;
(2) Boot des overvloeds;
(3) Boot van miljoenen jaren.
iv. Rite:
Op feestdagen werd het naar buiten gebracht en rondgedragen.
v. Afbeelding in Dodenboek 110:
(1) Een boot met slangenkoppen als stevens.
(2) Daarin een trapvormige troon (van Min, Osiris of Ptah).
(3) De boot staat op een kolom water (de overstroming van de Nijl, het Egyptische
zondvloedwater).
(4) Tekst:
‘De boot des overvloeds’
b. Conclusies:
1. De benamingen betekenen dat de boot het leven der aarde (in plantengroei en verrijzend
licht) door de dood heen redt en opnieuw doet opgaan.
2. In Egypte zijn cultusvoorwerp en mythisch voorwerp gelijk. De heilige boot is slechts een
variant van:
i. de (drijvende) kist der aarde;
ii. de troonkist, waarboven de god verschijnt.
3. Bij de Israëlieten verschillen beide arken van uiterlijk, maar zijn in betekenis gelijk.
Beide arken zijn redders van het leven der aarde en symbolen van verrijzenis.
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Algemene conclusies

a. Door vergelijkende studie kan de ark van Jahweh beter begrepen worden door hem te plaatsen
in een bepaalde groep van cultusvoorwerpen.
b. De antieke volken hadden een gemeenschappelijke godsdienstige opvatting, maar de
Israëlieten hebben deze op eigen wijze uitgewerkt, waardoor de ark van Jahweh typerend is
voor de Israëlitische godsdienst.
c. Verschillende bijzonderheden aan de ark blijven echter onverklaard.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Aäron
Aeschylus
Aker
Tell el-Amarna

Amyklai

Apameia

Apollo
Arcadië
Babylonië

Berossos
Kassotis
Ceres
Ceres legifera
Delos
Delphi
Demeter
Thesmophoros
Deucalion
Dionysos
Egeria
Egypte

Egyptisch

Aäron = hebr. ’Ahărōn (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.) [Aaron, Aharon]
Aeschylus = gr. Aischylos (Αισχυλος) (Gr.) (auteur)
Aker = Akar = pl Akeru = ꜣkr (Eg.) (god)
Akhetaten = Akhetaton = Achetaton = eg. ꜣḫ.t-jtn = mod. Tell elAmarna = Tall al-Amarna = Tall al-ꜥAmarīnah = Amarna = ElAmarna (Eg.) (archeol. site, bij Tall Bani Umran tZv Minya, gvm.
Minya = Al Minya)
Amyclae = gr. Amyklai (Αμυκλαι) = ngr. Amykles (Αμυκλες)) (Gr.)
(topogr./archeol. site (het Amyklaion (Αμυκλαιον), bij Agia
Kyriaki, tNOv Amykles (dorp)), tZv Sparta, Z-Peloponnesus,
Peloponnesos)
Apameia (1) = Apamea (1) Cibotus (Απαμεια (1) Κιβωτος) =
Apamea (1) ad Maeandrum = mod. Dinar (Hell.-Phryg.-Turk.)
(archeol. site/topogr., tNv Antalya, Ege Bölgesi)
[Apamea Cibotus, Απαμεια Κιβωτος, Apamea ad Maeandrum]
Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch
Arcadië = lat. Arcadia = gr. Arkadia (Αρκαδια) (Gr.) (hist. streek,
Centrale Peloponnesus, Peloponnesos), Arcadisch, Arcadiër
Babylon (Βαβυλων) = akk. Bābili(m) = sum. Ká.dingir-rak = Tintirki
= Šuanna = hebr. Bāḇel = operz. Bābiru = kass. Karanduniaš (akk.)
(Irak) (archeol. site, bij Ḥillah, tOv Karbala = Kerbala, gvm.
Bābil), Babylonisch, Babyloniër
[Babel, Babiru, Babilim,
Karanduniash]
Berossus = Berosus = gr. Berossos (Βηρωσσος) = akk. Bêl-re’ušunu
(Mes. (Gr. schrijvend)) (priester-auteur)
[Bel-re’usunu,
Bēl-rē’u-šu, Bel-re-usu]
Cassotis = gr. Kassotis (Κασσωτις) (Gr.) (bron(nimf))
Ceres (L/R) (godin)
Ceres: ‘Legifera’, ~ (L/R) (godin)
[Ceres Legifera]
Delos (Δηλος) (Gr.) (eiland, tZWv Mykonos tZOv Attica, ZuidEgeïsche eilanden), Delisch, Deliër
[Dilos]
Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.)
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), CentraalGriekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër
Demeter (Δημητηρ) (Gr.) (godin)
Demeter: ‘Thesmophoros’ (Θεσμοφορος), ~ (Gr.) (godin)
[Demeter Thesmophoros]
Deucalion (Δευκαλιων) (Gr.) (myth. fig.)
Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch
Egeria (L/R) (nimf)
Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar
Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar

De ark van Yahweh (1933)

Egyptenaren

Beneden-Egypte
Opper- en Beneden-Egypte
Opper-Egypte
Ea
Etrurië
Ge. [voorafgegaan door een spatie]
Geb: [voorafgegaan door een spatie]
Gressmann
Griekenland
Ḫammurābi
Harrison
Helios
Hermes-steen
Horus
Hyakinthos
volk van Israël
Jahwe

Zebaot
Janus
Janus Quirinus
Jeruzalem

Josia
Jozef
Kristensen
Laconische

Ma’at

Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar
Egypte, Beneden- = Ta-Mehew = eg. tꜣ-mḥw (Eg.) (landsdeel)
Egypte, Boven- = Ta-Šeme’aw = eg. tꜣ-šmꜥw (Eg.) (landsdeel)
Egypte, Boven- = Ta-Šeme’aw = eg. tꜣ-šmꜥw (Eg.) (landsdeel)
Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god)
[Nishshiku, Nissiku]
Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk)
Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att.
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)
Geb = Seb = Keb = eg. gb (Eg.) (god)
Gressmann, Hugo (auteur)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Ḫammurābi = amor. ‘Ammurāpi van Babylon (Mes.) (koning)
[Hammurabi]
Harrison (2), Jane Ellen (auteur)
Helius = gr. Helios (Ήλιος) = hom. Èelios (Ηελιος) (Gr.) (god)
Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = ema-ha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god)
Horus = eg. ḥr.w = gr. Ώρος (Eg.) (god)
Hyacinthus = gr. Hyakinthos (Ύακινθος) (Gr.-Pre-Hell.) (god)
Israël = hebr. Yiśrā’ēl = Jiśrā’el = gr. Ισραηλ = arab. Isrā’īl (AziëIsr.) (land en volk), Israëlitisch = mod. Israëlisch, Israëliet = mod.
Israëliër
[Israel, Yisra’el, Yisrael, Jisra’el, Jisrael, Isra’il, Israil]
Jahweh = JHWH = (vroeger ook) Ēl (1) = gr. (Dode Zeerollen
4Q120) ΙΑΩ = gr. (Clem. v. Alex.) Ιαουαι = Ιαουε = gr. (Diod. v.
Sic.) Ιαω = gr. (Porphyrius) Ιευω = gr. (Epiph. v. Sal.) Ιαβε = eng.
Yahweh = YHWH (NW-Sem.) (god)
[Yah, Yahu, Yaho, Ja, Jaw,
JW, Jah, Jhw, JHW, Jahu, Jehowah, Jehovah, Jehova, El, Elohim]
Jahweh: ‘Ṣəbā’ōt’, ~ (NW-Sem.) (god)
[Jahweh Zebaot,
Ṣebā’ōt, Seba’ot]
Janus = lat. Ianus (L/R) (god)
Janus: ‘Quirinus’ (2), ~ (L/R) (god) [Ianus Quirinus, Janus Quirinus]
Jeruzalem = hebr. Yərûšālayim = arab. Ûršalîm-Al Quds = akk. URU
KUR
U-Ru-Sa-limki = gr. Hierousalem (Ίερουσαλημ) = gr./lat.
Hierosolyma (Ίεροσολυμα) = lat. Ierusalem = (Amarna) Urušalim =
nl./lat. Salem = gr. (Sept.) Σαλημ = gr. (Fl.Jos.) Solyma (Σολυμα)
= hebr. Šālēm = arab. Sālim = on. Jorsalir (gen. Jorsala) (Isr.)
(topogr./archeol. site)
[Yerushalayim, Urshalim, Urushalim,
Shalem, Salim]
Josia van Juda = hebr. Yō’šīyāhū = Yō’šiyyāhû = Yôšiyāhû ben
’Āmōn = Yo’shiyahu ben ’Amon = gr. Ιωσιας = lat. Iosias (NWSem.-Isr.) (koning)
[Yoshiyahu]
Jozef van Nazareth = hebr. Yôsēf (2) = gr. Ioseph (Ιωσηφ) (NWSem.-Isr.) (bijb. fig.)
[Yosef]
Kristensen, William Brede (auteur)
Laconië = lat. Laconia = gr. Lakonia (Λακωνια) = lat. Laconica =
gr. Lakonike (Λακωνικη; gebied rond Sparta of onder Spart.
heeschappij) = nl. Lacedemonië = lat. Lacedaemonia = gr.
Lakedaimonia (Λακεδαιμωνια; post-Rom.: landschap; v.a. ME:
stad) = myc. ra-ke-da-mi-ni-jo (adj.) = lat. Lacedaemon = gr.
Lakedaimon (Λακεδαιμων; landschap, stad en adj.) (Gr.) (hist.
streek, ZO-Peloponnesus, Peloponnesos), Laconisch, Laconiër
Ma’at = eg. mꜣˁ.t = Māt = Mayet (Eg.) (godin)
[Maat, Maät]
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Manu
Medinet Habu
Memphis

Menes
MIddellandse Zee

Mimir
Min [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Min,
Min:
Mithras
Mozes

Numa
Osiris

Pausanias
Perseus
Pheneos
Phrygië
Polybius
Ptah
Python
Kades
Re, [voorafgegaan door een spatie]
Forum
Romulus
Salomo

Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke scheppers of
voorvaders), Mānava
[Manava]
Medinet Habu = Tjamet = Djamet = eg. tꜣ-ḥwt (Eg.) (archeol. site,
tNWv Al Biirat op de westoever van de Nijl tgo. Luxor, gvm. Luxor
= Al Uqsur)
Memphis = Men-nefer = eg. mn-nfr = Memfi = Mefi = kopt. Ⲙⲉⲙϥⲓ =
gr. Μεμφις = bijb. Mof = Nof = mod. Mīt Rahīna (Eg.) (topogr., tZv
Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)
[Memfis, Mit Rahina]
Menes = eg. mn.j = gr. (Manetho) Μηνης = mog. Narmer = Hor-Aha
(Eg.) (koning)
Middellandse Zee e.o. = eg. Wꜣḏ-wr = hebr. haYâm (2) haGādôl =
akk. Tâmtu elītu = mperz. Daryā-ye Šām = gr. he Thalassa (ή
θαλασσα) = lat. Mare Magnum = Mare Internum = Mare Nostrum
(Eur.-Afr. -Azië) (zee), mediterraan [haYam haGadol, Tamtu elitu]
Mímir (Germ.) (reus)
[Mimir]
Min = eg. mnw (Eg.) (god)
Min = eg. mnw (Eg.) (god)
Min = eg. mnw (Eg.) (god)
Mitras*: Miθra: Mithras (L/R) (god)
Mozes (1) = hebr. Mōše = gr. Mouses (Μωυσης) = Moses (Μωσης) =
Moseus (Μωσευς) = lat. Moyses = Moses = arab. Mūsā ibn ʻImrān
(NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)
[Mosje, Musa ibn Imran]
Numa Pompilius (L/R-Sab.) (koning)
Osiris = gr. Οσιρις = eg. wsjr (var. ꜣsjr = jsjrj) = Asar = Wesir = Usir
(e.a.) = kopt. Ⲟⲩⲥⲓⲣⲉ = Ⲟⲩⲥⲓⲣⲓ (Eg.) (1. god, 2. farao na de dood,
3. de mens na de dood)
Pausanias (Παυσανιας) (Gr.) (geograaf en auteur, 2e eeuw AD)
Perseus (Περσευς) (Gr.) (myth. fig.)
Pheneüs = Pheneos = Feneos (Φενεος) = mod. Archaia Pheneos =
vrm. Kalyvia (Gr.) (topogr./archeol. site, tZOv het Doxa-meer
(tWv Korinthe), Peloponnesos)
[Archea Feneos]
Phrygië = lat.-gr. Phrygia (Φρυγια) (Azië) (vrm. koninkrijk, WAnatolië), Phrygisch, Phrygiër
[Frygië]
Polybius = gr. Polybios (Πολυβιος) (Gr.) (auteur)
Ptah = eg. ptḥ = kopt. Ⲡⲧⲁϩ = gr. Φθα (Eg.) (god)
Python (Πυθων) (Gr.) (slang)
[Puthon]
Qadeš (3) Barnea = Kadesh Barnea = Tell el-Qudērāt (Isr.-Eg.)
(wrsch. archeol. site, tZOv El Qosaima, NO-Sinaï)
[Qadeš Barnea, Kades Barnea, Qadesh Barnea]
Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)
[rꜥ]
Rome: Forum (2) Romanum (It.) (locatie) (topogr., Lazio)
[Forum Romanum]
Romulus (L/R) (tweeling(half)god / koning)
Salomo = hebr. Šəlōmōh = Shelomoh ben David = syr.-aram.
Šlemūn = arab. Sulaymān = gr. Σολομων = lat. Salomon (1) =
Jedidja = hebr. Yədîdəyāh (NW-Sem.-Isr.) (koning van het zg.

Sargon
Servius
Seth

‘Verenigde Koninkrijk’) [Solomon, Shlomoh, Suleiman, Yĕdîdĕyāh,
Yedideyah, Jedidiyah, Yedidyah]
Sargon I van Akkad = akk. Šarru-kēn (Mes.) (koning) [Sharru-ken]
Servius (1) ‘Grammaticus’ = Marius (2)/Maurus Servius Honoratus =
Sergius (L/R) (auteur)
[Servius Grammaticus,
Marius Servius Honoratus]
Seth (1) = Set = Setekh = Sutekh = Seteš = Suti = eg. (resp.) stẖ =
st = stḫ = swtḥ = stš = swtj = kopt. Ⲥⲏⲧ = gr. Σεθ (Eg.) (god)
[Setech, Sutech, Setesh, Suty]
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Seti I
Sinaï

Seti I Merenptah = eg. stẖj mr.j n ptḥ = gr. Sethos (Σεθως =
Σεθωσις) (Eg.) (koning)
Sinaï = Horeb = hebr. Har Sinai = arab. Jabal Mūsā = Gabal Mūsā =
Gabal Sīnā = Ṭūr (1) Sīnā’ = gr. Oros Sinai (Ορος Σιναι) = lat. Mons
Sinai (Eg.) (berg, tNv Sharm-el-Sheikh, gvm. Zuid-Sinaï = Janub

Sparta

Tages
Tarente
Thebe
Θηβη
Themis
Thot [+ spatie]

Thotmes III
Šamaš
Uzza
Odin ontvangt
Noach

Utnapištim

Sina’)
[Jebel Musa, Ṭūr Sīnā’, Tur Sina, Jabal Musa, Gabal Musa,
Gabal Sina]
Sparta = Sparte (dor. Σπαρτα = att. Σπαρτη) = (Hom., Herod.,
Thyc.) Lacedaemon = gr. Lakedaimon (Λακεδαιμων; landschap,
stad en adj.) = nl. Lacedemonië = lat. Lacedaemonia = gr.
Lakedaimonia (Λακεδαιμωνια; post-Rom.: landschap; v.a. ME:
stad) (Gr.) (topogr./archeol. site (tNv Sparta (stad), tOv Kalamata
en het Taygetos-gebergte, Z-Peloponnesus, Peloponnesos) [vgl.
Laconië]
[Sparti]
Tages (Etr.) (profeet)
Tarente = lat. Tarentum = it. Taranto = gr. Taras (Ταρας) (It.)
(topogr., tZv Bari aan de Ionische Zee, Apulië)
Thebe (1) = ogr. Thebai (1) (Θηβαι (1) (έπταπυλοι) = (poët.) Θηβη)
= ngr. Thiva (Θηβα) (Gr.) (topogr./archeol. site, tZWv Chalkis en
tNWv Athene, Centraal-Griekenland)
Thebe (1) = ogr. Thebai (1) (Θηβαι (1) (έπταπυλοι) = (poët.) Θηβη)
= ngr. Thiva (Θηβα) (Gr.) (topogr./archeol. site, tZWv Chalkis en
tNWv Athene, Centraal-Griekenland)
Themis (Θεμις) (Gr.) (titanide)
Thot = Thoth = Tehuti = Tahuti = Djehuti = Jehuti = Techu = Tetu =
eg. ḏḥwtj = kopt. Ⲑⲟⲩⲧ = gr. (Plato) Θευθ = (koinè) Θωθ (Eg.)
(god)
Thutmosis (3) III (Eg.) (koning)
Utu = akk. Šamaš = phoen. šmš = hebr. Šemeš = syr.-aram. Šemsa
= arab. Šams (Mes.) (god)
[Shamash, Shemesh, Shemsa, Semsa,
Shams]
Uzza = hebr. ʻUzzā (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)
Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)
[Odinn]
Ziusudra: Noach = hebr. Nōaḥ = gr. Νωε = syr. aram. Nukh = arab.
Nūḥ (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.) (koning-aartsvader)
[Noah, Noë,
Nuh]
Ziusudra: Utnapištim (akk.) = Uta-Napištim = Ûm-Napištim-rûqu =
UD-zi-tim = UD-na-puš-te = Utta-napišti = U-ta-na-iš-tim = U-tu-urna-pu-uš-ti = U-ta-ra-pa-aš-tim = hett. U-ta-na-pi-iš-ta (bron: RIA)
(Mes.) (myth. koning en zondvloedheros)
[Utnapishtim, Uta-Napishtim, Um-Napishtim-ruqu,
Ut-Napištim-rûqu, Ut-Napishtim-ruqu]
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2. Index van categorieën en termen
aardheuvel
aardhoogte
verheffing
gruwelplaatsen

Aardhoogte
Aardhoogte
Aardhoogte
Aardhoogte

heuvel
hoogte
scheppingsheuvel
Petroma

Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel)
Aardhoogte: steenhoop: term: πετρωμα (naam van een groep
heilige stenen) (Gr.)
Begin
Begin: ~ van de Egyptische geschiedenis
Begin: eerste/oudste farao (Eg.)
Begin: oorspronkelijke betekenis van de ark van Jahweh
Begin: oorspronkelijke betekenis van de twee stenen tafelen der
wet
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
(boodschapper, heraut, gezant)
Beroep en functie: jur.: wetgever
Bloed
Boot
Boot
Boot: ‘~ der aarde’ (Eg.)
Boot: ‘~ des overvloeds’ (Eg.)
Boot: ‘~ van miljoenen jaren’ (Eg.)
Bouwwerk
Bouwwerk: huis
Cultus (verering, aanbidding)
Cultus (verering, aanbidding)
Dier: leeuw
Dier: offerdier
Dodenrijk
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: dood
Dood en leven: leven
Dood en leven: leven
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: vernietiging
Eed

begin
begin van de Egyptische geschiedenis
eerste farao
oorspronkelijke betekenis van de ark
van de twee stenen tafelen der wet:
boodschapster
wetgever
bloed
boot
schip
Boot der aarde
Boot des overvloeds
Boot van miljoenen jaren
gebouw
huis
cultus
verering
leeuw
offerdieren
dodenrijk
onderwereld
gestorven mens
doden
dood
leeft
leven
leven der aarde
orde van het leven der
verrijzenis van het leven der
natuur
gedood
eed [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
één
identiteiten
vereenzelvigd
vereniging
verenigt
verenigen
hiëroglief
‘huis’-hiëroglief
hiëroglief ‘huis’
teken voor ‘huis’

(alg.)
(alg.)
(alg.)
(alg.)

Eén
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eén: vereniging
Eg. hiëroglief
Eg. hiëroglief: ‘huis’, ~ voor
Eg. hiëroglief: ‘huis’, ~ voor
Eg. hiëroglief: ‘huis’, ~ voor
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kistteken
samengebonden planten van
snw-t-stenen
snw-t-tekens
twee opgerichte stenen
‘de vereniging der twee landen’
‘het verzamelen (organiseren) der aarde’
‘het verzamelen der twee landen’
‘Horus die twee landen verenigt’
Hetep-velden
ka’ [voorafgegaan door een spatie]
snw-t
levensmiddelen
ethisch
gerechtigheid
ballingschap
zoon
zoon der aarde
feest
geheim
mysterie
wijsheid
betekenis
samenhang
aardgeest
cherubijnen
bronnimf
orakelgeest
ka’ [voorafgegaan door een spatie]
geschiedenis
historiciteit der vereniging
Babylonische ballingschap
2 x 6 leeuwen
zes [voorafgegaan door een spatie]
Manu
‘het leven der aarde’
Zebaot
levensduur
Hyakinthos
rijk aan jaren
Hermes
Legifera
Thesmophoros
Dioskuren
zoon der aarde
aardgod
god der aarde
god van de vruchtbare aarde
aardgodin
ieder begin

Eg. hiëroglief: kist als ~ voor Ma’at (Ma’at-teken)
Eg. hiëroglief: samengebonden planten als ~ voor ‘de vereniging
der twee landen’ [zie Eén: vereniging; Symboliek: symboliek van
de plant]
Eg. hiëroglief: twee opgerichte snw-t-stenen als ~ voor de
‘dubbele natuur (dood en leven) van de doodskist’
Eg. hiëroglief: twee opgerichte snw-t-stenen als ~ voor de
‘dubbele natuur (dood en leven) van de doodskist’
Eg. hiëroglief: twee opgerichte snw-t-stenen als ~ voor de
‘dubbele natuur (dood en leven) van de doodskist’
Eg. termen: ‘de vereniging der twee landen’
Eg. termen: ‘Het verzamelen (organiseren) der aarde’
Eg. termen: ‘Het verzamelen der twee landen’
Eg. termen: ‘Horus die twee landen verenigt’
Eg. termen: hetep-velden
Eg. termen: kꜣ
Eg. termen: snw-t
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Ethiek
Ethiek: rechtvaardigheid (gerechtigheid)
Ethiek: straf: verbanning
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon der aarde
Feest
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: verband
Geest: aardgeest
Geest: hypostase: engel: cherubijn
Geest: nimf
Geest: orakelgeest
Geest: zelf: term: ka (Eg.)
Geschiedenis
Geschiedenis: aspect: historiciteit van ‘de vereniging der twee
landen’ (Eg.)
Geschiedenis: Babylonische ballingschap (Isr.)
Getal: zes
Getal: zes
God: ‘Denkende’ (Manu) (Ind.)
God: ‘Het leven der aarde’ (Eg.) (slang)
God: ‘Jahweh der legerscharen’ (Jahweh Ṣəbā’ōt) (NW-Sem.)
[Zebaot, Ṣebā’ōt, Seba’ot]
God: ‘Levensduur’ (Eg.) (slang)
God: ‘Ridderspoor’ (Ύακινθος) (Gr.)
God: ‘Rijk aan jaren’ (Eg.) (slang)
God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.)
God: ‘Wettenbrengster’ (Legifera) (L/R)
God: ‘Wettenbrengster’ (Thesmophoros) (Gr.)
God: ‘Zonen van God’ (Διοσκουροι) (Gr.)
God: ‘Zoon der aarde’ (Eg.) (slang)
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgodin
God: begin, ~ van het
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het dubbele gelaat
bemiddeling
openbaarder
orakelgod
god van de overgang
god der levensmiddelen
sfinxen
de jonge god
gestorven en verrijzende god
strijd, uitlopend in verzoening
god van de aarde, maar van het volk
zonnegod
Dioskuren
godenpaar
godenparen
Dioskuren
graf
grafhuis
ό θρονος του Αμυκλαιου
graf van Hyakinthos
Hyakinthos, volgens anderen het graf
graftronen van Apollo en Hyakinthos
‘het huis van zijn ka’
grafheuvel
heuvelgraf
tumulus
τυμβος
het huis der eeuwigheid
δεπας
themistes
δικας και θεμιστες
θρονος
ό θρονος του Αμυκλαιου
Θηβη
κιστη μυστικη
λαρναξ
λεβης
μαντικος θρονος
ομφαλος
omphalos
Petroma
τυμβος
φιαλη
eer [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
eer. [voorafgegaan door een spatie]
koning
farao
allerheiligste
adyton

God: dubbele gelaat, ~ van het
God: intermediair: middelaar
God: openbaarder
God: orakelgod
God: overgang, ~ van de
God: plantaardige levensmiddelen, ~ van de
God: sfinx, Egyptische (Eg.)
God: stervende en verrijzende ~
God: stervende en verrijzende ~
God: strijd en verzoening, ~ van
God: volksgod
God: zonnegod
God: zoon van ~: term: διοσκουροι (pl.) (Gr.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade (godenpaar, wisselgoden)
(alg.)
Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar:
tweelinggoden: ‘Dioscuren’ (Διοσκουροι) (Gr.)
Graf
Graf
Graf: 1. loc.: Amyklai (‘θρονος του Αμυκλαιου’), ~ van Hyakinthos
en/of Apollo te (Gr.)
Graf: 1. loc.: Amyklai (‘θρονος του Αμυκλαιου’), ~ van Hyakinthos
en/of Apollo te (Gr.)
Graf: 1. loc.: Amyklai (‘θρονος του Αμυκλαιου’), ~ van Hyakinthos
en/of Apollo te (Gr.)
Graf: 1. loc.: Amyklai (‘θρονος του Αμυκλαιου’), ~ van Hyakinthos
en/of Apollo te (Gr.)
Graf: 2. pers./obj.: godengraf: term: ‘Ha-t’ of ‘Ha-t-ka’ (’paleis
(van de ka)’) (Eg.)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus)
Graf: 3. type: grafheuvel: term: τυμβος (Gr.)
Graf: 4. naam: ‘Huis der eeuwigheid’ (Eg.)
Griekse termen: δεπας
Griekse termen: Θεμις: δικας και θεμιστες
Griekse termen: Θεμις: δικας και θεμιστες
Griekse termen: θρονος
Griekse termen: θρονος του Αμυκλαιου
Griekse termen: κιβωτιον
Griekse termen: κιστη μυστικη
Griekse termen: λαρναξ
Griekse termen: λεβης
Griekse termen: μαντικος θρονος
Griekse termen: ομφαλος
Griekse termen: ομφαλος
Griekse termen: Πετρωμα
Griekse termen: τυμβος
Griekse termen: φιαλη
Heerschappij: eer
Heerschappij: eer
Heerser: koning
Heerser: koning: farao (Eg.)
Heiligdom: deel: allerheiligste
Heiligdom: deel: allerheiligste: term: αβατον = αδυτον (Gr.)
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Karnak
Αμυκλαιου
Apollo’s tempel
tempel van Apollo
deur van de Ptah
tempel
het huis der eeuwigheid
Karnak
gelaat
hoofd [+ spatie]
hoofden
hoofdsteun
Stierenkoppen
slangenkoppen
instellingen
stichting van de levensorde der aarde
kist
ark
ark van Jahweh
aron Jahweh
ark van Noach
van Noach tijdens
tebah
arca
ark des verbonds
aron habberith
ark van de wet
aron haedut
doodskist
tebah
mysteriënkist
Θηβη betekent ‘kist’
κιστη μυστικη
λαρναξ
troonkist
geografische
diepten der aarde
aarde [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
aarde,
aarde’
aarde.
aarde)
aarde:
aarde;
Ge, [voorafgegaan door een spatie]
Ge, [voorafgegaan door een spatie]
omphalos
ομφαλος
Grens
godsdienstige aardrijkskunde

Heiligdom: naam: Karnak = eg. tꜣ-jpt (?) = Ta-Opet = Ta-Apet =
kopt. ta Pe (> gr. Thebe) = jpt-jswt = Ipet-isut = arab. el-Karnak
(tempelcomplex) te Luxor (Eg.)
Heiligdom: tempel van Apollo (1) (Amyklaion (Αμυκλαιον)) te
Amyklai (Gr.)
Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.)
Heiligdom: tempel van Apollo (1) te Delphi (Gr.)
Heiligdom: tempel van Ptah te Memphis (Eg.)
Heiligdom: type: tempel
Heiligdom: type: tempel, Egyptische: ‘Het huis der eeuwigheid’
(Eg.)
Heiligdom: type: tempel: tempelcomplex, Egyptische
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-)
Hoofd: slangenkop
Instelling en organisatie
Instelling en organisatie: stichting van de levensorde der aarde
Kist
Kist: ark
Kist: ark: Jahweh, ~ van
Kist: ark: Jahweh, ~ van: term: ’ărôn Jahweh (Isr.)
Kist: ark: Noach, ~ van
Kist: ark: Noach, ~ van
Kist: ark: Noach, ~ van: term: tēbâ (Isr.)
Kist: ark: term: arca (L/R)
Kist: ark: verbonds, ~ des
Kist: ark: verbonds, ~ des: term: ’ărôn habbĕrît (Isr.)
Kist: ark: wet, ~ van de
Kist: ark: wet, ~ van de: term: ’ărôn hā‘ēdût (Isr.)
Kist: doodskist
Kist: doodskist: term: tēbâ (Isr.)
Kist: mystieke of mysteriënkist
Kist: mystieke of mysteriënkist: term: Θηβη (Gr.)
Kist: mystieke of mysteriënkist: term: κιστη μυστικη (Gr.)
Kist: term: λαρναξ (Gr.)
Kist: troonkist
Kosmografie en geografie
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge =
ga) (Gr.)
Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de
kosmos: navel der aarde: term: ομφαλος (heilige steen) (Gr.)
Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de
kosmos: navel der aarde: term: ομφαλος (heilige steen) (Gr.)
Kosmografie en geografie: gebied: grens
Kosmografie en geografie: godsdienstige aardrijkskunde
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zuiden en het noorden
Horus van Beneden-Egypte
twee landen
Noord en Zuid
waar de landen samenwerken
woning
kosmisch
noorden
oosten
oostelijke
westelijke
westen
zuiden
regelmatige wisseling
Afbeelding
Munten met daarop de ark van Noach
daarop het beeld van
daarop het beeld van
troonmodellen
versieringen
Munten
plantenteken
troonmodellen
Ceres legifera leges sanctas docuit
duas vis dispares colligavit
Ianus faciendis foederibus
arca
petra genetrix
omphalos (eig. ‘navel’)
vleugels
licht [voorafgegaan door een spatie]
Ex.
Gen.
Hebr.
Jer.
1 Kon.
1 Kron.
Lev.
Num.
O.T.
wet van Mozes
Dodenboek
Ad Aenēidem, door Servius
Piramidetekst
Ptah-hymne
Die Lade Jahwes
Shabaka-tekst
vijand der wereld
macht
orakel
mens
mythe van Horus en Seth
zondvloedberichten
zondvloedmythe

Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee
Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee
Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee
Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee
Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee
Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: universum
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige
wederkeer)
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding
Kunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: Apollo (1) te Amyklai (Gr.)
Kunst en schrift: compositie: troonmodel
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst: numismatiek
Kunst en schrift: voorstelling: plantenteken
Kunst en schrift: voorstelling: troonmodel
Latijnse termen: ‘Ceres legifera leges sanctas docuit’
Latijnse termen: ‘duas vis dispares colligavit’
Latijnse termen: ‘Ianus faciendis foederibus praeest’
Latijnse termen: arca
Latijnse termen: petra genetrix
Lichaam: navel: term: ομφαλος (Gr.)
Lichaam: vleugel
Licht en duisternis: licht
Literatuur: Bijbel: Exodus (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Genesis (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Hebreeën (Chr.)
Literatuur: Bijbel: Jeremia (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Koningen I (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Kronieken I (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Leviticus (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Numeri (Isr.)
Literatuur: Bijbel: Oude Testament
Literatuur: Bijbel: Pentateuch (Vijf Boeken van Mozes, Tora) (Isr.)
Literatuur: Dodenboek (Eg.)
Literatuur: In Vergilii Aeneidem commentarii (door Servius
‘Grammaticus’) (L/R)
Literatuur: Piramideteksten (Eg.)
Literatuur: Ptah-hymne (Eg.)
Literatuur: secundaire ~: Lade Jahwes, Die (door Gressmann)
Literatuur: Shabaka-tekst (Eg.)
Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad,
onderwereldmonster), macht van de
Macht en kracht: macht
Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij)
Mens
Mythe: Horus en Seth (Eg.)
Mythologie: thema: zondvloed~
Mythologie: thema: zondvloed~
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aron habberith
aron haedut
aron Jahweh
kapporeth
tebah
offerde
dodenoffers
paleis
goddelijke velden van de
paradijs
Hetep-velden
poort
deur
Janus-poort
poort van Janus
profeten
zienergave
gesprenkeld
Helios volbrengt zijn nachtelijke reis
godsdienstige
religieus
Oudste christenen
Mithras-godsdienst
joden
oud-Israëlitische godsdienst
heilig
cultusvoorwerp
altaar
amuletten
ceremonie
Rite
troonsbeklimming
rondgedragen
stier
stier der aarde
schepping
scheppen
verzamelen
slang
staf
petra genetrix
enkele opgerichte steen
steen van Kybele
snw-t-stenen
Twee opgerichte stenen
Hermes-steen
masseba
omphalos
ομφαλος
Petroma
grafstèle
Metternich-stèle
tegenstanders
vijanden van de Heer
vijand der wereld

NW-Sem. termen: ’ărôn habbĕrît
NW-Sem. termen: ’ărôn habbĕrît
NW-Sem. termen: ’ărôn habbĕrît
NW-Sem. termen: kappōret
NW-Sem. termen: tēbâ
Offer
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Paleis
Paradijs
Paradijs
Paradijs: ‘Hetep-velden’ (Eg.)
Poort
Poort
Poort: god: Janus te Rome, ~ van (L/R)
Poort: god: Janus te Rome, ~ van (L/R)
Profeet
Psychologie: helderziendheid (zienergave, voorspellende gave)
Reiniging en verzorging: besprenkeling
Reis: zonnereis: reis van de zonnegod gedurende de nacht door
het onderaardse dodenrijk
Religie
Religie
Religie: Christendom: Oud-Christelijke ~ (Chr.)
Religie: Iran, ~ van: Mithraïsme (Ir.)
Religie: Israël, ~ van: Judaïsme (Isr.), joods, jood (Isr.)
Religie: Israël, ~ van: Oud-Israëlitische ~ (Isr.)
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: amulet
Rite
Rite
Rite: koningsrite: troonsbeklimming
Rite: processierite
Rund: stier
Rund: stier der aarde (Eg.)
Schepping
Schepping
Schepping: biogenese: ‘het verzamelen der twee landen’ (Eg.)
Slang
Staf
Steen: geboortesteen: petra genetrix van Mithras (L/R)
Steen: heilige opgerichte ~
Steen: heilige opgerichte ~ van Kybele (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: ‘snw-t’-stenen (Eg.)
Steen: heilige opgerichte ~: ‘snw-t’-stenen (Eg.)
Steen: heilige opgerichte ~: herme = Hermessteen (έρμα) (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: masseba (Isr.)
Steen: heilige opgerichte ~: omphalos (ομφαλος) (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: omphalos (ομφαλος) (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: Petroma, gewijd aan Demeter
Thesmophoros (Gr.)
Steen: heilige opgerichte ~: stèle, grafSteen: heilige opgerichte ~: stèle, Metternich- (Eg.)
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand
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bemiddeling
duas vis dispares colligavit
veroverd
‘de vereniging der twee landen’
kolonie
overwinning
strijdende
samenwerkende
verbond
partijen van het verbond
twee gelijkwaardige partijen
verzoening
‘de vereniging der twee landen’
‘het verzamelen (organiseren) der aarde’
‘het verzamelen der twee landen’
‘Horus die twee landen verenigt’
Ianus faciendis foederibus
Opstaan-zitten
enkele opgerichte steen betekent
snw-t-stenen
deursymbool
deursymboliek
samengebonden planten van
Plantensymboliek
plantensymbool
terrasse
traptroon
trap
kist(troon)
kisttronen
kisttroon
aardhoogtetroon
voetstuktroon
benamingen
tafelen
dag
dagelijkse
dag als de deuren
iedere dag
feestdagen
geboortedag

Strijd en vrede: bemiddeling
Strijd en vrede: bemiddeling: frase: ‘duas vis dispares colligavit’
(L/R)
Strijd en vrede: inval (verovering)
Strijd en vrede: inval: ‘de vereniging der twee landen’ (Eg.)
Strijd en vrede: kolonisatie (kolonialisme, in bezit nemen van
land, gebiedsuitbreiding, kolonie)
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: strijd
Strijd en vrede: verbond (samenwerking, bondgenootschap)
Strijd en vrede: verbond (samenwerking, bondgenootschap)
Strijd en vrede: verbond, partijen van het
Strijd en vrede: verbond, partijen van het
Strijd en vrede: verzoening
Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘de vereniging der
twee landen’ (Eg.)
Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘het verzamelen
(organiseren) der aarde’ (Eg.)
Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘het verzamelen
der twee landen’ (Eg.)
Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘Horus die twee
landen verenigt’ (Eg.)
Strijd en vrede: verzoening: frase: ‘Ianus faciendis foederibus
praeest’ (L/R)
Symboliek: opstaan-zitten: (zich) oprichten, staan als symbool van
leven en verrijzenis
Symboliek: steen [opgerichte] als symbool van het leven der aarde
Symboliek: stenen [twee bijeenhorende] als symbool en teken van
de dubbele aarde met haar dubbele levensorde, dood en leven
Symboliek: symboliek van de deur
Symboliek: symboliek van de deur
Symboliek: symboliek van de plant
Symboliek: symboliek van de plant
Symboliek: symboliek van de plant
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: tekst: boek: twee stenen tafelen der wet (Isr.)
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag, feestTijd: dag, geboorte-
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jaar
jaarlijkse
eenmaal per jaar
tronen
troon
troon der aarde
aardhoogtetroon
godentroon
graftronen
graftroon
ό θρονος του Αμυκλαιου
huistroon
kistteken
kist(troon)
kisttronen
kisttroon
koningstronen
Koningstroon
troon van Min
orakeltroon
μαντικος θρονος
tronen der overwinning
als heilige tronen
voetstuk
stoeltroon
θρονος
traptroon
troon des verbonds
voetstuktroon
‘de opheffer’
wondertroon
2 x 6 leeuwen
twee
dualiteit
dubbel
beker
δεπας
drievoet
ketel
λεβης
φιαλη
schaal
plantenleven
Hyakinthos
acaciahout
redd
‘de opheffer’
opgang
opstanding
verrijst
verrijzenis
herboren
openbaart
bracht ook de levenswet onder de
deelt het mysterie van
gaf koning Ḫammurābi de wet
onderwees de mensen de goddelijke

Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar, elk (jaarlijks)
Tijd: periode, cultus-: tijdstip: jaarlijks (eenmaal per jaar)
Troon
Troon
Troon: aard(hoogte)troon
Troon: aard(hoogte)troon
Troon: godentroon
Troon: graf(heuvel)troon
Troon: graf(heuvel)troon
Troon: graf(heuvel)troon: ‘θρονος του Αμυκλαιου’ (Gr.)
Troon: huistroon
Troon: kistteken als ~
Troon: kisttroon
Troon: kisttroon
Troon: kisttroon
Troon: koningstroon
Troon: koningstroon
Troon: Min, ~ van (Eg.)
Troon: orakeltroon
Troon: orakeltroon: term: μαντικος θρονος (Gr.)
Troon: overwinning (verrijzenis), ~ der
Troon: overwinning (verrijzenis), ~ der
Troon: sokkel (voetstuk)
Troon: stoeltroon
Troon: term: θρονος (Gr.)
Troon: traptroon (terrasse)
Troon: verbonds, ~ des
Troon: voetstuktroon
Troon: voetstuktroon: ‘De opheffer’ (Eg.)
Troon: wondertroon
Twee
Twee
Twee: dualiteit
Twee: dualiteit
Vat: beker (drinkbeker, drinkschaal, offerbeker)
Vat: beker: term: δεπας (Gr.)
Vat: drievoet(ketel)
Vat: ketel
Vat: ketel: term: λεβης (Gr.)
Vat: offerschaal: term: φιαλη (Gr.)
Vat: schaal
Vegetatie
Vegetatie: blauwe iris of ridderspoor: term: ύακινθος (god) (Gr.)
Vegetatie: hout, acaciaVerlossing: type: redding
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
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spreekt het orakel in Delphi uit
geopenbaard
openbaring
epifanie
verschijnt
wisselt met hem
valk
Horus-valk
zielenvogel
deksel
kapporeth
mandvormig
stoel
weegschaal
water
bron
bron Kassotis te Delphi
Egeria
Mimir-bron
rechtsbron
En-Mispat

overstroming
zondvloed
zondvloedwater
nood
vruchtbaarheid
orde [+ spatie]
orde)
orde,
natuurorde
levensorde
orde van het leven
orde van Ma’at
wet van Ma’at
levenswet
wet der aarde [voorafgegaan door een
spatie]
wet van het leven
wet (der aarde)
wet van het onvergankelijk leven
wetten uit de aarde
wet van Ma’at
themistes
bepalingen van de dienst van Demeter
δικας και θεμιστες
mensenwet
zedelijke orde
gelijkwaardigheid
rechtspraak

Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.)
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: substitutie
Vogel: valk
Vogel: valk, Horus- (Eg.)
Vogel: zielenvogel
Voorwerp: deksel
Voorwerp: deksel: term: kappōret (‘verzoendeksel’) (Isr.)
Voorwerp: mand
Voorwerp: stoel
Voorwerp: weegschaal
Water
Wateren: bron
Wateren: bron, heilige: waarzeggende bron; te Delphi: ‘Cassotis’
(Gr.)
Wateren: bron, heilige; te Rome: Egeriabron (L/R)
Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ (Germ.)
Wateren: bron, rechtsWateren: 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]
Wateren: vloed, overstromingswateren
Wateren: zondvloed(wateren)
Wateren: zondvloed(wateren)
Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term:
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term:
(Gr.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term:
(Gr.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term:
(Gr.)
Wet en orde: orde of wet, menselijke
Wet en orde: orde, zedelijke
Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid),
gelijk(waardig)heid
Wet en orde: rechtspraak

Ma’at (Eg.)
θεμιστες
θεμιστες
θεμιστες
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wet
Ceres legifera leges sanctas docuit
leges
overgang
hervorming door koning Josia (622
bevelen
instructie
zon [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
zon,
zon.
zonne

1

Kristensen 1

Wet en orde: wet
Wet en orde: wet van Ceres (L/R)
Wet en orde: wet: term: lex (L/R)
Wisseling: overgang
Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming,
revival) van de religie
Woord: goddelijk machtswoord
Woord: goddelijk machtswoord
Zon
Zon
Zon
Zon

