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Inleiding: voorstellingen van de loofhut

In de Egyptische grafkamers ziet men afbeeldingen van de tuin van de overledene, met daarin een
priëel:
a. Bouwkundige bijzonderheden:
1. Getekend zijn:
i. de achterwand;
ii. het dak dat enigszins schuin afloopt i.v.m. het regenwater;
iii. soms een voorste ondersteuning.
2. Soms zijn de hoekpalen vervangen door rietbundels met matten als wanden.
3. Oudere voorstellingen:
Het teken voor priëel, sh, is een hut met een paal in het midden.
b. Versiering:
De hutten zijn versierd met boomtakken en vruchten. Vandaar de term ‘loofhut’.
c. Het funeraire verband:
1. 3e dynastie:
i. De dode zit in het tuinhuis.
ii. Hij ontvangt het dodenoffer van de loofhut’.
2. Later:
i. Afbeeldingen van rouwenden in en buiten de hut.
ii. De offers staan opgestapeld.
3. De voorstelling is niet van de rijke Egyptenaar (dood of levend) die in zijn priëel uitrust.
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De god in de loofhut
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2.1 Osiris in de loofhut
a. Afbeeldingen en teksten:
1. Papyrus uit Memphis (18e dynastie):
i. Osiris zit op een kisttroon.
ii. Druiventrossen hangen van het dak.\
iii. Lotusbloemen zijn bevestigd aan de hoekpalen.
iv. Tekst:
Horus brengt een offer aan Osiris, zijn vader:
Het is de opbrengst van Noord en Zuid, de landen die Horus heeft bebouwd en van
water voorzien. Hij biedt hem:
(1) het land;
(2) het wild;
(3) de vegetatie;
(4) het overstromingswater.
2. Dodenboek:
Het feest voor Osiris, de stervende en verrijzende god en de god der vegetatie:
i. Men maakte een beeld van deeg (Osiris).
ii. Dit legde men op boomtakken in een kist, genaamd:
(1) hesep ‘de bebouwde aarde’;
(2) ‘de wijntuin’.
3. Andere voorstellingen:
Osiris, uit wiens lichaam planten groeien
4. Dendera-tempel (late periode):
i. Schematische hut of kist van plantenstengels.
ii. Osiris ligt op zijn buik op de leeuwenzetel.
iii. Horus zit voor hem en reikt hem een bloem aan.
5. Piramideteksten (vroege periode):
i. ‘Horus heeft zijn loofhut (sh) over u heen gevlochten.’
ii. ‘De loofhut van de dode [de koning of Osiris] is uit iaru-riet gevlochten.’
b. Commentaar:
1. ad a.1-a.3:
i. Horus brengt aan Osiris het vegetatieoffer.
ii. De planten van de loofhut, het plantenoffer van Horus, en Osiris als vegetatiegod staan
met elkaar in verband:
(1) De loofhut is de natuurlijke woning van de god van de plantengroei.
(2) De loofhut is de aardhut, waarin het leven der aarde vereerd werd.
2. ad a.4 en a.5:
i. Het rieten huisje is het graf en de plaats van verrijzenis van Osiris, de god der
vegetatie.
ii. Het denkbeeld is overoud.
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2.2 Ptah in de loofhut
a. Tekst en afbeelding:
1. Palermo-steen (5e dynastie):
Teken van Ptah:
Hiëroglief van een god in een loofhut.
2. Abydos:
De cultusvertrekken van Horus, Isis, Amon, Harmachis en Ptah, waarvan Ptah de loofhut
heeft. Voor hem staat een tafel met plantaardige levensmiddelen.
b. Commentaar:
1. Reden van de verbinding Ptah-loofhut is dat Ptah de aardgod bij uitstek was en de god van
de plantengroei en de plantaardige levensmiddelen (broden e.d.).
2. De loofhut van Ptah is gelijk aan de loofhut van Osiris: beide staan in verband met planten.
3. De loofhut is de tempel der vegetatie.
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De loofhut in de funeraire cultus

a. Inleiding:
Door Osiris wordt het verband gelegd tussen de loofhut en de funeraire cultus (zie 1-c):
1. De basis van de voorstelling is een tafereel uit het dagelijkse leven, maar de idee is een
andere:
2. Elke dode is een Osiris (beiden overkomt hetzelfde).
3. Osiris is de god van de loofhut, de tempel der vegetatie.
4. Ergo: de dode ligt in de tempel der vegetatie als plaats van dood en verrijzenis.
b. Het dodenoffer en het vegetatieoffer:
Het vegetatieoffer, de opgestapelde levensmiddelen, is gelijk aan het dodenoffer:
1. Het vegetatieoffer vertegenwoordigt het leven van de Egyptische aarde.
2. Het wordt door Osiris ontvangen.
3. Volgestapelde hutten met eetwaren, bloemen en loofwerk als funeraire loofhuttenoffers.
4. Deze levensmiddelen van de aardgod Ptah zijn de symbolen van het aardleven in de tempel
van de god der vegetatie.
c. De identiteit van het aardleven en het leven der doden:
1. Het leven van de gestorven mens en het leven van bomen en planten konden
vereenzelvigd worden:
i. De koning (Seti I, Ramses II en III) is omgeven door het loof van een boom, voorstellende
zijn eeuwig leven.
ii. Graf van Sennefer, de inspecteur der boomgaarden:
(1) Het graf is gedecoreerd als loofhut met druiventrossen.
(2) Sennefer houdt een bloem in de hand en ruikt daaraan.
(3) Sennefer is omgeven door het loofwerk van een levensboom.
iii. Graf van Chaemhat (18e dynastie):
(1) Loofhut met daarvoor het broden- en plantenoffer in een rituele scene.
(2) In plaats van de dode liggen er bloemstukken op zijn zetel.
2. Commentaar:
i. ad c.1.ii:
(1) Sennefer sterft en verrijst zoals Osiris en de koning.
(2) De boom en de bloem vertegenwoordigen het aardleven.
ii. ad c.1.iii:
(1) De bloemstukken stellen de verrijzenis van de dode voor, want het leven der
vegetatie en dat van de dode zijn gelijk.
(2) Beide horen in de loofhut, het aardhuis, thuis.
d. De betekenis van het bloemstuk:
1. De stelling van c.1.iii.(2) wordt bevestigd:
i. Een bloemstuk wordt anch ‘leven’ genoemd.
ii. Muurschildering (18e dynastie):
Iemand loopt met een bloemstuk in de vorm van het anch-teken in de hand mee in een
stoet van dragers van rietbundels en bloemen.
iii. Dendera:
Een slang, ‘het leven der aarde’, richt zich op uit een lotusbloem.
iv. Ook in andere godsdiensten is de lotus het symbool van verrijzenis.
2. Commentaar:
i. Het aanbieden van bloemen en planten aan goden en doden is een religieus ritueel:
(1) In de plantengroei openbaart zich het onvergankelijke leven der aarde.
(2) De dode identificeert zich met dit goddelijke leven.
ii. De plantenbundels (of –zuilen) met bloemkapitelen van de loofhut stellen bloemstukken
voor met hun specifieke betekenis.
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4.1 Inleiding tot de loofhut als tempel
a. Algemene opmerkingen:
1. De loofhut als hiëroglief heeft
i. drie betekenissen:
(1) ‘Boven-Egypte’ (aspect van plaats);
(2) ‘vlechten’ (aspect van materiaal);
(3) ‘herder’ (aspect van doel).
ii. de vorm van een naos (kapel) of kist.
2. Uit vorm en betekenissen kan worden afgeleid dat de loofhut werkelijk een tempel
voorstelt.
b. Vorm en oorsprong van de loofhut als tempel:
1. De vorm van de loofhut komt overeen met de hiëroglief voor ‘Boven-Egypte’ of ‘de
zuidelijke itert’, voorstellende:
i. een kapel of naos, waarover soms een kleed gelegd is;
ii. een kist ter bewaring van funeraire voorwerpen.
2. Over de oorsprong van de naos is niets bekend; volgens sommigen is het een prehistorisch
woonhuis.
c. Gebruik en betekenis van de loofhut als tempel:
Tempel en loofhut zijn met elkaar verbonden door:
1. de gemeenschappelijke godsdienstige betekenis van het papyrusriet en
2. hun samenhang met het dodenrijk.
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4.2 Het verband tussen loofhut en papyrusriet (1)
De loofhut als herdershut (sh minu):
a. De loofhut is een uit riet gevlochten huisje (de zuidelijke itert):
1. Zie voor de hiëroglief 4.1-a.1.
2. De hiëroglief van de naos betekent ook ‘vlechten’.
3. De hiëroglief van de naos betekent verder ‘herder’:
b. Afbeeldingen en teksten:
1. Piramidetekst 496:
‘De loofhut van de herder (sh minu) op de hoge bodem.’
2. Piramidetekst 1348:
De watergodin Kebechet (ḳbḥt), de dochter van Anubis,
‘neemt de dode op haar schouder en zet hem op de hoge grond neer, gelijk de herderin de
kalveren helpt.’
3. Piramidetekst 896:
Anubis is
‘Heer der goddelijke loofhut’.
4. Piramidetekst 771:
De herder met zijn kalveren heet
‘hij die de doden beschermt’, tevens een bijnaam van Anubis, Geb en Min, de goden van het
graf.
5. Piramidetekst 130:
De loofhut van de dode was uit iaru-riet gevlochten.
6. In de iaru-velden staat
‘de goddelijke loofhut van Anubis’.
c. Commentaar:
1. ad b.1:
De loofhut is dus behalve een gevlochten hut ook een herdershut (de zuidelijke itert).
2. ad b.1:
De hoge bodem is een hoger gelegen plek in de moerasdelta, waar zich vaak de Egyptische
herder met zijn kudde bevond.
3. ad b.2:
De herder leidde zijn runderen door het moeras en droeg het kleine vee op zijn schouders
over het water heen naar hoger gelegen grond.
4. ad b.3:
Anubis was als ‘heer van de loofhut’ herder en psychopomp:
Herder
Anubis, de psychopomp
______________________________________________________________________________________
1. Zoals de herder
1. zo leidt de psychopomp
2. zijn runderen
2. de dode zielen
3. door het water van het moeras
3. door de iaru-velden der zaligen
4. naar de loofhut leidt
4. naar de goddelijke loofhut van Anubis, de
tempel van het verrijzend aardleven,
5. op het hogere, vruchtbare land,
5. waar de planten weelderiger groeien dan
waar ook.
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4.3 Het verband tussen loofhut en papyrusriet (2)
a. De betekenis van het papyrusriet en het verband tussen tempel en loofhut:
1. Het papyrusriet had een bijzondere religieuze betekenis op grond van het volgende:
i. Papyrus was een nuttige plant en diende bij:
(1) de bereiding van papier;
(2) de fabricage van gebruiksvoorwerpen;
(3) de bouw van huizen en boten.
ii. Papyrus maakte indruk op de Egyptenaren:
(1) De weelderige groei ervan in de Delta wekte de indruk van een oerbos.
(2) Papyrus met bloemenkroon is het symbool bij uitstek van plantengroei in het
algemeen:
De hiëroglief voor ‘groen, fris zijn; gedijen’ heet wad en stelt een papyrusplant
voor.
iii. Papyrus diende als offerande voor goden en dode mensen, hoewel het geen voedsel
was.
iv. Papyrus (als bloemstuk) verving de dode in de loofhut (zie 3-c.1.iii).
2. Commentaar:
Papyrus hield blijkbaar verband met verrijzenis en offers enerzijds en met de gevlochten
rieten hut anderzijds:
i. De heilige loofhut van papyrus was de tempel der vegetatie, de plaats van offers en
verrijzenis van de aardgod.
ii. De zuidelijke itert is gemaakt van gevlochten papyrus, zoals de herdershut.
b. Het verband tussen loofhut en dodenrijk:
1. Er is een verband tussen:
i. de naos van de zuidelijke itert en
ii. het dodenrijk
2. Afbeeldingen en teksten:
i. Piramidetekst 1992:
De aardgod Geb is ‘de heer van de naos van de zuidelijke itert (= Boven-Egypte)’.
ii. De kroon van het zuiden wordt gedragen door:
(1) Osiris, de god van het dodenrijk;
(2) Geb, de aardgod
iii. Up-uat is
(1) als god van het zuiden ‘de leider der aarde’;
(2) als god van het noorden ‘de leider des hemels’.
iv. Shabaka-tekst:
(1) De aardgod Seth krijgt het zuiden.
(2) De hemelgod Horus krijgt het noorden.
v. De aardgod Geb heeft een ‘witte hut’.
vi. Nechebt van Eileithyiaspolis heet ‘de witte van Eileithyiaspolis’.
vii. De kroon van het zuiden is wit.
viii. ‘De witte hut’ is een variant van het graf of de sarcofaag: de dode staat er rechtop in
en verrijst uit de dood.
ix. Het graf en de sarcofaag zijn tevens de koningstroon (serech).
3. Commentaar:
i. Het zuiden werd verbonden met:
(1) de aarde en de onderwereld (ad a.1-a.4);
(2) de kleur wit (ad a.5-a.8).
ii. Het noorden werd verbonden met
de hemel.
iii. ‘De witte hut’, de woning van Geb, is identiek aan de naos van de zuidelijke itert.
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4.4 Conclusie: de loofhut als tempel
Identiek zijn:
1. de uit riet gevlochten hut van Boven-Egypte (de zuidelijke itert);
2. de kapel van de god van de aarde
en het dodenrijk (de heilige loofhut, de tempel);
3. de loofhut van de funeraire cultus.
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Overige aspecten van de loofhut

1. De loofhut als lijkhut in de boot:
a. Afbeelding:
De lijkhut in de boot
i. bevatte de dode;
ii. is omgeven door hoge papyrusplanten als bloemstukken;
iii. heeft de vorm van de hut van Boven-Egypte.
b. Commentaar:
De bloemstukken, die anch ‘leven’ genoemd werden, maken de lijkhut tot een werkelijke
loofhut der verrijzenis.
2. De oprichting van de loofhut:
a. Piramidetekst 2069:
‘De afgestorvene [koning] is gezond;
de hut van Boven-Egypte is opgericht;
de nieuwe maan is geboren;
de vruchtbare bodem leeft;
de ceremonie van het trekken is verricht;
Gij hebt het graan in de grond gestampt.’
b. Commentaar:
i. De oprichting van de hut is:
(1) een heilige handeling, verricht bij het ontwaken der natuur;
(2) de oprichting van de heilige loofhut, de tempel der vegetatie;
ii. De ceremonie van het trekken:
Dat is het trekken van de plantenbundels.
Vergelijk: het trekken van de boot van Osiris tijdens het ploegen en zaaien.
iii. Oprichting is een symbool van verrijzenis, zoals bij:
(1) de loofhut;
(2) de mummie;
(3) de djed-zuil;
(4) de obelisk
iv. Met oprichting verwant zijn:
(1) rechtop staan als symbool van leven;
(2) neerliggen als symbool van dood zijn
3. Het verband tussen de loofhut en het allerheiligste:
a. Afbeeldingen en teksten:
i. De gewone naam van de loofhut van Boven-Egypte is ‘het grote huis’.
ii. Ook het allerheiligste van de tempel heet ‘het grote huis’.
iii. Het allerheiligste als de hut op de heilige boot heeft de vorm van de hut van BovenEgypte.
b. Commentaar:
Identiek zijn:
i. de hut van Boven-Egypte;
ii. het allerheiligste van de tempel;
iii. het graf en de plaats der verrijzenis van iedere Egyptische god, zoals het allerheiligste
werd gezien.
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Het sed-feest als loofhuttenfeest
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6.1 Verloop en betekenis van het sed-feest
a. Algemene opmerkingen:
1. De loofhut speelde een rol in:
i. de cultus:
(1) de funeraire cultus ;
(2) de tempelcultus;
ii. het sed-feest
2. Het sed-feest is:
i. het voornaamste feest in Egypte;
ii. een loofhuttenfeest ter ere van de verrijzende Horus, die in de gedaante van de farao
de troon van zijn dode vader Osiris beklimt.
b. Verloop en handelingen:
1. De Osiris-mysteriën als voorafgaande riten:
de rituele voorstelling van de dood en de begrafenis van Osiris.
2. De dag van het sed-feest:
i. Datum:
(1) 1 Tybi (de eerste dag van ‘het jaargetijde van de plantengroei’)
in het Sothische normaaljaar.
(2) Dit komt overeen met midden november.
ii. Centrale handeling:
(1) de troonsbeklimming door de koning en
(2) de huldiging van de koning als Horus, zoon en erfgenaam van zijn vader Osiris.
iii. 1 Tybi is in naam steeds de dag van de troonsbeklimming, ook al vindt de werkelijke
troonsbestijging op een andere tijd plaats.
c. Karakter van het sed-feest:
Het feest was geheel religieus van aard:
1. De troonsbeklimming werd na een aantal jaren herhaald, bijv. na een periode van 30 jaar
(naar analogie van de maandperiode).
2. De dag van de troonsbeklimming, het sed-feest, werd beschouwd als nieuwjaarsdag:
i. De nieuwe opgang van het natuurleven is als voorstelling de basis van het sed-feest.
ii. Het nieuwe tijdvak begint bijde troonsbeklimming, wanneer Osiris verrijst in zijn zoon
Horus.
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6.2 De loofhut als plaats der troonsbeklimming
a. De hut der troonsbeklimming:
De troonsbeklimming had plaats in de loofhut op de hoge grond:
1. Afbeelding (1e dynastie):
i. een open hut met daarin de godkoning;
ii. geplaatst op een aardhoogte, waarover een trap loopt.
2. Namen van de hut:
i. ‘de witte hut der Groten (of: der afgestorvenen)’,
waarin de verrijzenis geschiedt (zie 4.3-b.2.v).
ii. ‘kiosk’ of ‘baldakijn’, tentat:
(1) Afbeelding:
Dak, gesteund door pilaren, met planten en wijnkruiken.
(2) Gewijd aan de goden der vegetatie:
(a) Ptah, de god van de loofhut;
(b) Osiris.
(3) Soms was de kiosk op de tempel geplaatst (zie b.2.v).
b. De aardhoogte:
1. Naam van de aardhoogte:
Deze is gedetermineerd door het teken van de trap.
2. Identiteiten van de aardhoogte:
i. de hoge grond waarop de hut der troonsbeklimming opgericht wordt;
ii. de hoogte die uit het water der overstroming (waarin Osiris gestorven is) tevoorschijn
komt;
iii. ‘de heuvel (of: trap) der overstroming’ te Memphis;
iv. de heuvel in de velden der gelukzaligen (een rietmoeras zoals in de Delta), die is
voorgesteld als trap
v. de tempel zelf van Osiris, Ptah of Min is een voorstelling van een aardhoogte of trap,
waarop de kiosk geplaatst is
vi. de loofhut zelf, die dan de vorm heeft van de aardhoogte of de trap, of die afwezig is
(zie b.3.i(2))
3. Het verband tussen de aardhoogte en de loofhut:
i. Samenhangen in de afbeeldingen en teksten:
(1) De plaats waar het aardleven opgaat, verbindt de aardhoogte en de loofhut.
(2) Daarom is de aardhoogte als teken van het sed-feest soms alleen weergegeven
zonder loofhut, dus in plaats hiervan.
(3) De viering van het sed-feest door Pepi I voor Min, de aardgod:
De god staat op een weelderige hoogte
(a) genoemd hesep ‘vruchtbaar land’;
(b) met als vorm het teken van Ma’at, dat de hoge grond voorstelt (niet het
trapmodel).
(4) De kiosk of loofhut is ook als trap voorgesteld.
(5) Tentat (loofhut of kiosk) kan worden gedetermineerd door het Ma’at-teken in
plaats van de trap.
(6) De ‘trappen’ van Osiris, Ptah en Min hebben de vorm van het Ma’at-teken.
(7) Ma’at is de godin van de orde en de aarde (vgl. Gr. Themis), m.n. van het zich
regelmatig vernieuwende aardleven.
ii. Commentaar:
Door Ma’at en haar teken als de plaats waar het aardleven opgaat, worden aardhoogte
en loofhut verbonden.
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6.3 Het verband tussen het sed-offer en het loofhuttenoffer in de funeraire
cultus
a. Algemene opmerkingen:
1. Er blijkt samenhang te zijn tussen:
i. het sed-offer van de koning en
ii. het ‘koningsoffer’ (een specifiek loofhuttenoffer).
2. Het verband wordt gelegd door Horus’ offer aan Osiris. Osiris treedt in de andere offers ook
op.
b. Het sed-offer van de koning aan zijn vader, de gestorven god der vegetatie:
1. Dit was de belangrijkste heilige handeling van het sed-feest.
2. De koning verricht het offer:
i. Dit gebeurde bij de troonsbeklimming.
ii. Het offer bestond uit de opbrengst van heel Egypte.
iii. Het offer was gericht aan een van de aardgoden Osiris, Ptah of Min.
iv. Tekst bij de troonsbeklimming:
‘De koning geeft de vruchtbaarheid (sehet) der viervoudige (aarde) bij het sed-feest.’
v. De troon staat in of op
(1) de enkele hut op de enkele hoogte;
(2) de dubbele hut op de dubbele hoogte (zuid, noord);
(3) de viervoudige hut op de viervoudige hoogte (z, n, o, w).
c. Het offer der vegetatie van Horus aan zijn vader Osiris:
1. Dit offer, dat Horus aan Osiris schenkt, was het basisidee van het sed-offer.
2. Het offer is soms vertegenwoordigd door een bloem.
d. Het ‘koningsoffer’ als loofhuttenoffer in de funeraire cultus:
Het zogenaamde ‘koningsoffer’ (nesut ta hetep) werd gegeven aan de afgestorven mens:
1. De afgestorvene treedt in de plaats van Osiris en ontvangt het ‘koningsoffer’ (soms door
tussenkomst van Osiris).
2. Tekst (Middel-Rijk):
‘Ik heb een koning op de troon van Horus gezet, om mij het grote offer te brengen.’
e. Conclusie: het verband tussen het sed-offer en het ‘koningsoffer’:
1. Het sed-offer, het offer van de rijkdom van de hele aarde, is verwant met het
loofhuttenoffer en identiek met het ‘koningsoffer’.
2. De verwantschap berust op de identiteit van de gestorven mens en Osiris (elke mens
wordt een Osiris) met als gevolg:
i. De gestorven mens is de vader van de koning.
ii. De koning schenkt het gestorven individu het funeraire loofhuttenoffer.
3. Osiris is via het mythische offer van Horus in al de genoemde offers de samenhangende
factor.
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Slotconclusie: het loofhuttenfeest als feest der verrijzenis

a. Het hiëroglief van de loofhut is ook ‘feest’ in het algemeen gaan betekenen door:
1. het belang van het sed-feest, waarin de loofhut zo’n belangrijke plaats innam;
2. de idee van verrijzenis:
i. Deze was met de loofhut verbonden, als typische plaats van verrijzenis naast de
aardhoogte en de heilige boot.
ii. Deze was tevens de grondslag van elk Egyptisch feest.
b. Voor overeenkomsten tussen het Egyptische en Israëlitische loofhuttenfeest, zie Sigmund
Mowinckel: Vitenskapsselskapets skrifter, Hist.-filos. Klasse 1921, No. 6, Kristiania 1922.
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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
Abydos

Anubis
‘Heer der goddelijke loofhut’
‘heer van de loofhut’
‘hij die de doden beschermt’
Egypt

Delta
Noord en Zuid
BovenNoord en Zuid
Geb [+ spatie]
Geb,
heer van de naos van de zuidelijke itert
‘hij die de doden beschermt’
Gr.
Horus
Harmachis
Isis
Israëlitische
Dendera

Kebechet
ḳbḥt
Chaemhat
Ma’at
Memphis

Min [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]

Abdju = eg. ꜣbḏw = Ebōt = kopt. Ⲉⲃⲱⲧ gr. Abydos (Αβυδος) =
Arabet Abydos = mod. El-‘Araba El-Madfūna (Eg.)
(topogr./archeol. site, tussen Suhai en Qina, gvm. Suhaj)
Anubis (1) = gr. Ανουβις = eg. jnpw = Inepu = Anepu = Anapa (Eg.)
(god)
Anubis (1): ‘Heer der goddelijke loofhut’
Anubis (1): ‘Heer der goddelijke loofhut’
Anubis (1): ‘Hij die de doden beschermt’ (1) (Eg.)
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, 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)
Geb = Seb = Keb = eg. gb (Eg.) (god)
Geb = Seb = Keb = eg. gb (Eg.) (god)
Geb: ‘Heer van de naos van de zuidelijke itert’
Geb: ‘Hij die de doden beschermt’ (2) (Eg.)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Horus = eg. ḥr.w = gr. Ώρος (Eg.) (god)
Horus: Hor-em-akhet = Heru-em-akhet = Har-em-akhet = eg. ḥrwm-ꜣḫt = gr. Άρμαχις = Harmachis (verschijning) = nl. Horus-in-dehorizon (Eg.) (god)
[Horemachet, Horemakhet, Haremachet]
Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ
(Eg.) (godin)
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]
Iunet = eg. jwnt = Tantere = Tantarer = eg. tꜣ-n-trr = Taentem =
eg. tꜣ-n-tm = gr. Tentyris (Τεντυρις) = Tentyra (Τεντυρα) = mod.
Dendera = arab. Dandarah (Eg.) (topogr./archeol. site, bij Qina
tNv Luxor, gvm. Qina = Kena)
Kebechet = Qeb-hwt = Qebehut = Qebehet = Qebhet = Kebehut =
Kebhut = Kabechet = Kebecht = eg. qbḥt = qbḥwt (Eg.) (godin)
Kebechet = Qeb-hwt = Qebehut = Qebehet = Qebhet = Kebehut =
Kebhut = Kabechet = Kebecht = eg. qbḥt = qbḥwt (Eg.) (godin)
Khaemhat = eg. ḫˁ-m-ḥꜣt = Chaemhat = Mahu (Eg.) (hist. fig.)
Ma’at = eg. mꜣˁ.t = Māt = Mayet (Eg.) (godin)
[Maat, Maät]
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]
Min = eg. mnw (Eg.) (god)
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Min,
Min.
‘hij die de doden beschermt’
Mowinckel
Nechebt
de witte van Eileithyiaspolis
Eileithyiaspolis

Osiris

Pepi I
Ptah
Ramses II
Ramses II en III
Sennefer
Seth

Seti I
Themis
Up-uat
‘de leider der aarde’
leider des hemels
Palermo

Min = eg. mnw (Eg.) (god)
Min = eg. mnw (Eg.) (god)
Min: ‘Hij die de doden beschermt’ (3) (Eg.)
Mowinckel, Sigmund Olaf Plytt (auteur)
Nechebt = eg. nḫbt = Nekhbet = Nechbet = Nechebit (Eg.) (godin)
Nechebt: ‘Witte van Nechen’, de = ‘ḥḏ.t nḫn’ (Eg.) (godin)
Nekheb = eg. nḫb = gr. Eleithyiaspolis (Ελειθυιασπολις bij Strabo)
= mod. Elkab = El Kab (Eg.) (archeol. site, op de oostelijke Nijloever bij Al-Mahamid, tussen Esna en Edfu, gvm. Aswan = Asswan)
[Necheb]
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)
Pepi I = eg. pjpj = Meri-Re = eg. mry-rˁ = gr. Φιος = Φιωψ (Eg.)
(koning)
Ptah = eg. ptḥ = kopt. Ⲡⲧⲁϩ = gr. Φθα (Eg.) (god)
Ramses (2) II = gr. (Diodorus) Ozymandias (Οσυμανδυας) =
(Herodorus) mog. Ραμψινιτος (Eg.) (koning) [Ramesses, Rameses]
Ramses (3) III (Eg.) (koning)
[Ramesses, Rameses]
Sennefer = Senneferi = eg. sn-nfr = sn-nfrj (Eg.) (hist. fig.)
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]
Seti I Merenptah = eg. stẖj mr.j n ptḥ = gr. Sethos (Σεθως =
Σεθωσις) (Eg.) (koning)
Themis (Θεμις) (Gr.) (titanide)
Upuaut = Up-uat = Upwaut = Wepwawet = Wep-wawet = Wepawet
= eg. wp-wꜣwt = gr. Ophois (Οφοις) (Eg.) (god)
Upuaut: ‘Leider der aarde’ (Eg.)
Upuaut: ‘Leider des hemels’ (Eg.)
Ziz (phoen.) = gr. Panormos (Πανορμος) = lat. Panormus = arab.
Bal’harm = (mod.) it. Palermo (It.) (topogr., tNOv Marsala, NWSicilië)
[Balharm]
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2. Index van categorieën en termen
hoge bodem
hoge grond
hoger gelegen grond
hoger gelegen plek
hogere, vruchtbare land
hoogte
‘de heuvel (of: trap) der overstroming’
hoogte die uit het water der
hesep ‘vruchtbaar land’
heuvel in de velden der gelukzaligen
hoge grond waarop de hut der
plaats der troonsbeklimming
oorsprong van de loofhut
hij die de doden beschermt
dragers
herder
herderin
inspecteur der boomgaarden
erfgenaam
rouwenden
bomen
boomtakken
levensboom
boten
heilige boot
bouw
hut van Boven-Egypte is opgericht
oprichting van de heilige loofhut
oprichting van de hut
oprichting van de loofhut
huis
huizen
woonhuis
obelisk
djed-zuil
vereerd
funerair
tempelcultus
kudde
runderen
vee
wild
dodenrijk
onderwereld
afgestorven mens
afgestorvene
dode
gestorven individu
gestorven mens
overledene
mummie
dood
gestorven
sterft

Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte (alg.)
Aardhoogte: ‘de heuvel (of: trap) der overstroming’ te Memphis
(Eg.)
Aardhoogte: hoogte (eerste stuk land) na de overstroming
Aardhoogte: term: hesep (‘bebouwde aarde’) (Eg.)
Aardhoogte: terrasse in de velden der gelukzaligen (Eg.)
Aardhoogte: troonsbeklimming, hoogte van de hut der (Eg.)
Aardhoogte: troonsbeklimming, hoogte van de hut der (Eg.)
Begin: oorsprong van de loofhut
Beroep en functie: bewaker
Beroep en functie: drager
Beroep en functie: herder
Beroep en functie: herderin
Beroep en functie: inspecteur der boomgaarden
Beroep en functie: jur.: erfgenaam
Beroep en functie: rouwende
Boom
Boom: boomtak
Boom: levensboom
Boot
Boot: heilige ~
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: bouw
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: huis
Bouwwerk: huis, prehistorisch woonBouwwerk: obelisk
Bouwwerk: zuil: djed-zuil (Eg.)
Cultus
Cultus: dodencultus
Cultus: loc.: tempelcultus
Dier: kudde
Dier: rund
Dier: vee
Dier: wild ~
Dodenrijk
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene: mummie
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
Dood en leven: dood
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geboren
groei
weelderig
groen, fris zijn
wad
leeft
leven
aardleven
bloemstuk wordt anch ‘leven’ genoemd
leven der aarde
vegetatie en dat van de
leven van bomen en planten
natuurleven
dat van de dode
leven der doden
leven van de gestorven mens
goddelijke leven
eeuwig leven
onvergankelijke leven
anch
enkele
identiek
identificeert
identiteit
vereenzelvigd
Ma’at en haar teken
teken van Ma’at
aardhoogte als teken van het sed-feest
Hiëroglief van een god in een loofhut
sh, [voorafgegaan door een spatie]
(sh
hiëroglief van de naos
loofhut als hiëroglief
hiëroglief van de loofhut is ook ‘feest’
gedetermineerd door het Ma’at-teken
hiëroglief voor ‘groen, fris zijn
door het teken van de trap
anch
djed-zuil
hesep
iaru-velden
itert
nesut ta hetep
sed-offer
sehet
serech
sh, [voorafgegaan door een spatie]
(sh
sh minu
tentat
wad
broden

Dood en leven: geboorte
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei
Dood en leven: groei: term: wad (Eg.)
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: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven van de afgestorvene
Dood en leven: leven van de afgestorvene
Dood en leven: leven van de afgestorvene
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven: term: anch (Eg.)
Eén: enkelvoudigheid
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eg. hiëroglief: aardhoogte als ~ voor ‘Ma’at’
Eg. hiëroglief: aardhoogte als ~ voor ‘Ma’at’
Eg. hiëroglief: aardhoogte als ~ voor ‘sed-feest’
Eg. hiëroglief: god in een loofhut als ~ voor ‘Ptah’
Eg. hiëroglief: hut met een paal in het midden als ~ voor ‘priëel’
(sh) [zie Loofhut: tuinhuis: sh (Eg.)]
Eg. hiëroglief: hut met een paal in het midden als ~ voor ‘priëel’
(sh) [zie Loofhut: tuinhuis: sh (Eg.)]
Eg. hiëroglief: loofhut (in de vorm van een naos (kapel) of kist) als
~ voor 1. ‘Boven-Egypte’, 2. ‘vlechten’, 3. ‘herder’, 4. ‘feest’
Eg. hiëroglief: loofhut (in de vorm van een naos (kapel) of kist) als
~ voor 1. ‘Boven-Egypte’, 2. ‘vlechten’, 3. ‘herder’, 4. ‘feest’
Eg. hiëroglief: loofhut (in de vorm van een naos (kapel) of kist) als
~ voor 1. ‘Boven-Egypte’, 2. ‘vlechten’, 3. ‘herder’, 4. ‘feest’
Eg. hiëroglief: Ma’at-teken als determinatief bij tentat
Eg. hiëroglief: papyrusplant als ~ voor ‘groen, fris zijn; gedijen’
(wad); vgl. Eg. termen: wad [zie Dood en leven: groei: wad (Eg.)]
Eg. hiëroglief: trap als determinatief bij ‘aardhoogte’
Eg. termen: anch
Eg. termen: djed-zuil
Eg. termen: hesep
Eg. termen: iaru
Eg. termen: itert
Eg. termen: nesut ta hetep
Eg. termen: sed-offer
Eg. termen: sehet
Eg. termen: serech
Eg. termen: sh
Eg. termen: sh
Eg. termen: sh minu
Eg. termen: tentat
Eg. termen: wad
Eten en drinken: brood
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eetwaren
levensmiddelen
voedsel
dochter
vader
zoon
feest
sed-feest
Israëlitische loofhuttenfeest
feest voor Osiris
loofhuttenfeest
feest der verrijzenis
betekenis
denkbeeld
samenhang
verband
dode zielen
1e dynastie
3e dynastie
5e dynastie
18e dynastie
Middel-Rijk
viervoudige
god
‘Heer der goddelijke loofhut’
‘heer van de loofhut’
heer van de naos van de zuidelijke itert
‘het leven der aarde’
‘hij die de doden beschermt’
Anubis
‘de leider der aarde’
leider des hemels
de witte van Eileithyiaspolis
Kebechet
Nechebt
aardgod
god van de aarde
god van het dodenrijk
godin van de orde en de aarde
Geb en Min, de goden van het
hemelgod
psychopomp
god van de loofhut
god van het noorden
van de plantengroei en de plantaardige
gestorven god
stervende en verrijzende god
god der vegetatie
Osiris, de god der
van de plantengroei en de plantaardige
goden der vegetatie
vegetatiegod
watergodin
godin van de orde en de aarde
god van het zuiden
graf

Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Familierelaties: dochter
Familierelaties: vader
Familierelaties: zoon
Feest
Feest: 1. naam: Sed-feest (Eg.)
Feest: 1. naam: Soekot = Loofhuttenfeest, Israëlisch (Isr.)
Feest: 2. pers.: Osiris-feest (Eg.)
Feest: 5. type: loofhuttenfeest, Egyptisch (Eg.)
Feest: 5. type: verrijzenisfeest
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische)
voorstelling)
Filosofisch aspect: verband
Filosofisch aspect: verband
Geest: ziel: dodengeest
Geschiedenis: dynastie, 01e (Eg.)
Geschiedenis: dynastie, 03e (Eg.)
Geschiedenis: dynastie, 05e (Eg.)
Geschiedenis: dynastie, 18e (Eg.)
Geschiedenis: Middel-Rijk (Eg.)
Getal: vier
God
God: ‘Heer der goddelijke loofhut’
God: ‘Heer der goddelijke loofhut’
God: ‘Heer van de naos van de zuidelijke itert’
God: ‘Het leven der aarde’ (Eg.) (slang)
God: ‘Hij die de doden beschermt’ (Eg.)
God: ‘Kroonprins’ (Anubis) (Eg.)
God: ‘Leider der aarde’ (Eg.)
God: ‘Leider des hemels’ (Eg.)
God: ‘Witte van Eileithyiaspolis’, de (Eg.)
God: ‘Zij van het reinigende hemelwater’ (Kebechet) (Eg.)
God: ‘Zij van Necheb’ (Nechebt) (Eg.)
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgodin
God: attribuut: graf, ~ van het
God: hemelgod
God: intermediair: psychopomp
God: loofhut, ~ van de
God: noorden, ~ van het
God: plantaardige levensmiddelen, ~ van de
God: stervende en verrijzende ~
God: stervende en verrijzende ~
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: watergodin
God: wet, godin der
God: zuiden, ~ van het
Graf
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grafkamers
koning
farao
allerheiligste
het grote huis
cultusvertrekken
Dendera-tempel
tempel zelf van Osiris, Ptah of Min
tempel zelf van Osiris, Ptah of Min
tempel zelf van Osiris, Ptah of Min
kapel
naos
van de god der vegetatie.
tempel der vegetatie
tempel van het verrijzend aardleven
tempel
kist
‘de wijntuin’
sarcofaag
Dit legde men op boomtakken in een kist
hesep ‘de bebouwde aarde’
kroon van het zuiden
wit
aarde [voorafgegaan door een spatie]
(aarde
Noord en Zuid, de landen
de bebouwde aarde
hesep
hemel
land
moeras
moerasdelta
plaats van dood en verrijzenis
plaats der verrijzenis
plaats van offers en
plaats van verrijzenis
plaats waar het aardleven opgaat
plaats van offers
woning
(z, n, o, w)
noord
(z, n, o, w)
(z, n, o, w)
(z, n, o, w)
zuid
regelmatig vernieuwende aardleven
stoet van dragers van rietbundels en
afbeelding
Muurschildering
beeld van deeg
beeld van deeg
beeld van deeg (Osiris)

Graf: 3. type: grafkamer (dodenhal)
Heerser: koning
Heerser: koning: farao (Eg.)
Heiligdom: deel: allerheiligste
Heiligdom: deel: allerheiligste: ‘het grote huis’ (Eg.)
Heiligdom: deel: cultusvertrek
Heiligdom: loc.: Dendera, tempel te (Eg.)
Heiligdom: tempel van Min (Eg.)
Heiligdom: tempel van Osiris (Eg.)
Heiligdom: tempel van Ptah (Eg.)
Heiligdom: type: kapel: naos (Gr.)
Heiligdom: type: kapel: naos (Gr.)
Heiligdom: type: loofhut als tempel der vegetatie (Eg.)
Heiligdom: type: loofhut als tempel der vegetatie (Eg.)
Heiligdom: type: loofhut als tempel der vegetatie (Eg.)
Heiligdom: type: tempel
Kist
Kist: ‘de wijntuin’ (Eg.)
Kist: doodskist (sarcofaag)
Kist: Osiris, ~ van (Eg.)
Kist: Osiris, ~ van: term: hesep (‘bebouwde aarde’) (Eg.)
Kleding: hoofddeksel: kroon: Boven-Egypte, - van (Eg.)
Kleur: wit
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: de twee landen van Egypte
Kosmografie en geografie: gebied: akker (bouwland,
landbouwgebied)
Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: hesep (Eg.)
Kosmografie en geografie: hemel
Kosmografie en geografie: land
Kosmografie en geografie: moerasdelta
Kosmografie en geografie: moerasdelta
Kosmografie en geografie: plaats van dood en verrijzenis
Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en
schepping
Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en
schepping
Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en
schepping
Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en
schepping
Kosmografie en geografie: plaats, offerKosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-)
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: noorden
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kosmografie en geografie: windstreek: westen
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden
Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige
wederkeer)
Kringloop: rite: locale ~
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering
Kunst en schrift: beeld, aardKunst en schrift: beeld, godenKunst en schrift: beeld, goden-: Osiris (Eg.)
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gedecoreerd
versierd
Versiering
gevlochten
vlechten
anch-teken
bloemstuk in de vorm van het anch-teken
vorm van de loofhut
Palermo-steen
lichaam
buik
hand [+ spatie]
schouder
tekst
Dodenboek
Papyrus uit Memphis (18e dynastie)
Piramidetekst
Shabaka-tekst
de witte hut der Groten (of: der
het grote huis
aardhuis
aardhut
goddelijke loofhut
herdershut
sh minu
gevlochten hut
rieten hut anderzijds
rieten huisje
hut
uit riet gevlochten huisje
hut der troonsbeklimming
hut van Bovenloofhut
itert
baldakijn
kiosk
tentat
allerheiligste als de hut op de heilige
lijkhut
priëel
tuinhuis
sh, [voorafgegaan door een spatie]
(sh
witte hut
nieuwe maan
mens
offer
dodenoffer
loofhuttenoffer
sed-offer
koningsoffer
nesut ta hetep
sed-offer

Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: esthetiek: versiering
Kunst en schrift: kunst: vlechten
Kunst en schrift: kunst: vlechten
Kunst en schrift: voorstelling: anch-teken (Eg.)
Kunst en schrift: voorstelling: anch-teken, bloemstuk in de vorm
van het
Kunst en schrift: voorstelling: loofhut, voorgesteld als 1. kapel, 2.
kist met funeraire voorwerpen
Kunst en schrift: voorwerp: steen [Palermo-]
Lichaam
Lichaam: buik
Lichaam: hand
Lichaam: schouder
Literatuur
Literatuur: Dodenboek (Eg.)
Literatuur: Papyrus uit Memphis (18e dynastie) (Eg.)
Literatuur: Piramideteksten (Eg.)
Literatuur: Shabaka-tekst (Eg.)
Loofhut: ‘de witte hut der Groten (of: der afgestorvenen)’
Loofhut: ‘het grote huis’
Loofhut: aardhut
Loofhut: aardhut
Loofhut: goddelijke loofhut
Loofhut: herdershut
Loofhut: herdershut: term: sh minu (Eg.)
Loofhut: hut (uit riet gevlochten huisje)
Loofhut: hut (uit riet gevlochten huisje)
Loofhut: hut (uit riet gevlochten huisje)
Loofhut: hut (uit riet gevlochten huisje)
Loofhut: hut (uit riet gevlochten huisje)
Loofhut: hut der troonsbeklimming
Loofhut: hut van Boven-Egypte
Loofhut: hut van Boven-Egypte
Loofhut: hut van Boven-Egypte: term: itert (Eg.)
Loofhut: kiosk of baldakijn
Loofhut: kiosk of baldakijn
Loofhut: kiosk of baldakijn: term: tentat (Eg.)
Loofhut: lijkhut op de heilige boot (als allerheiligste)
Loofhut: lijkhut op de heilige boot (als allerheiligste)
Loofhut: tuinhuis
Loofhut: tuinhuis
Loofhut: tuinhuis: term: sh (Eg.)
Loofhut: tuinhuis: term: sh (Eg.)
Loofhut: witte hut (woning van Geb)
Maan: maanfase: nieuwe maan
Mens
Offer
Offer: ~ aan de doden (dodenoffer)
Offer: ~ aan de doden: loofhuttenoffer
Offer: ~ aan de doden: loofhuttenoffer: sed-offer (Eg.)
Offer: ~ aan de doden: loofhuttenoffer: term: ‘nesut ta hetep’
(‘koningsoffer’) (Eg.)
Offer: ~ aan de doden: loofhuttenoffer: term: ‘nesut ta hetep’
(‘koningsoffer’) (Eg.)
Offer: naam: ‘Sed-offer’ (Eg.)
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aanbieden van bloemen en planten
reikt hem een bloem aan
Papyrus diende als offerande
aanbieden van bloemen en planten
offer is soms vertegenwoordigd door een
Papyrus diende als offerande
broden- en plantenoffer
offer der vegetatie
plantenoffer
reikt hem een bloem aan
vegetatieoffer
iaru-velden
velden der gelukzaligen
godsdienst
religieus
religieuze
Osiris-mysteriën
funeraire voorwerpen
rite
ritueel
rituele scene
trekken van de boot van Osiris
ceremonie van het trekken
huldiging van de koning als Horus
beklimt
troonsbeklimming
troonsbestijging
de dood en de begrafenis van Osiris
kalveren
slang
beschermt
bloemstukken stellen de verrijzenis van
djed-zuil
loofhut zelf, die dan de vorm heeft
lotus het symbool van verrijzenis
neerliggen als symbool van dood zijn
boom en de bloem vertegenwoordigen
Ptah zijn de symbolen van het aardleven
vegetatieoffer vertegenwoordigt het
oprichting
Oprichting is een symbool van verrijzenis
rechtop staan
Papyrus met bloemenkroon is het
als vorm het teken van Ma’at
tempel zelf van Osiris, Ptah of Min
trap

Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, earu- of Rietveld(en) of Velden der
gelukzaligen) (Eg.)
Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, earu- of Rietveld(en) of Velden der
gelukzaligen) (Eg.)
Religie
Religie
Religie
Religie: type: mysteriegodsdienst: Osiris-mysteriën (Eg.)
Religieus voorwerp: funerair voorwerp
Rite
Rite
Rite
Rite: ceremonie van het trekken van de boot van Osiris (Eg.)
Rite: ceremonie van het trekken van plantenbundels (Eg.)
Rite: initiatierite: kroningsrite: huldiging van de koning als Horus
(Eg.)
Rite: koningsrite: troonsbeklimming
Rite: koningsrite: troonsbeklimming
Rite: koningsrite: troonsbeklimming
Rite: Osiris, dood en begrafenis van (Eg.)
Rund: kalf
Slang
Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen)
Symboliek: bloemstuk als symbool van verrijzenis
Symboliek: djed-zuil als synbool van verrijzenis (Eg.)
Symboliek: loofhut als symbool van de heilige aardhoogte of trap
Symboliek: lotus als symbool van verrijzenis
Symboliek: neerliggen als symbool van dood zijn
Symboliek: offer van vegetatie en levensmiddelen als symbool van
het aardleven
Symboliek: offer van vegetatie en levensmiddelen als symbool van
het aardleven
Symboliek: offer van vegetatie en levensmiddelen als symbool van
het aardleven
Symboliek: opstaan-zitten: (zich) oprichten, staan als symbool van
leven en verrijzenis
Symboliek: opstaan-zitten: (zich) oprichten, staan als symbool van
leven en verrijzenis
Symboliek: opstaan-zitten: (zich) oprichten, staan als symbool van
leven en verrijzenis
Symboliek: papyrus met bloemenkroon als het symbool van
plantengroei
Symboliek: teken van Maät als symbool van de heilige aardhoogte
(Eg.)
Symboliek: tempel als symbool van de heilige aardhoogte of trap
Symboliek: troon (trap, terrasse) als symbool van de heilige
aardhoogte
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naam [voorafgegaan en gevolgd door
een spatie]
genaamd
Naam van de aardhoogte
Namen
bijnaam
dag
dagelijkse
nieuwjaarsdag
jaren
Sothische normaaljaar
jaargetijde
maandperiode
Tybi
zetel
kisttroon
troon
koningstroon
serech
leeuwenzetel
dubbele
wijnkruiken
loof
plant
vegetatie
bloem
lotus [+ spatie]
lotusbloem
bloemstukken
boomgaarden
Druiventrossen
graan
plantenbundels
Papyrus
riet
iaru-riet
rietbundel
tuin
wijntuin
vruchten
droeg het kleine vee
helpt
naar de loofhut leidt
nieuwe opgang van het natuurleven
richt zich op
oprichting
staat er rechtop
verrijst
verrijzend
verrijzenis
in de gedaante van de farao
in de gedaante van de farao
Osiris verrijst in zijn zoon
openbaart zich
afgestorvene treedt in de plaats van
offer is soms vertegenwoordigd door een

Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Tijd: dag(indeling)
Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag)
Tijd: dag: nieuwjaarsdag
Tijd: jaar(indeling)
Tijd: jaar: Sothische normaaljaar (Eg.)
Tijd: jaargetijde
Tijd: maand
Tijd: maand (Eg.): ‘Tybi’
Troon
Troon: kisttroon
Troon: koningstroon
Troon: koningstroon
Troon: koningstroon: term: serech (Eg.)
Troon: zetel, leeuwenTwee: dualiteit
Vat: wijnkruik
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie: bloem (bloesem)
Vegetatie: bloem: lotus (alg.)
Vegetatie: bloem: waterlelie, blauwe = -, Egyptische = blauwe
lotus (‘Nymphaea caerulea’)
Vegetatie: bloemstuk
Vegetatie: boomgaard
Vegetatie: druif
Vegetatie: koren (graan)
Vegetatie: plantenbundel
Vegetatie: riet, papyrusVegetatie: riet, papyrusVegetatie: riet, papyrus-: term: iaru- (Eg.)
Vegetatie: rietbundel
Vegetatie: tuin
Vegetatie: tuin, wijnVegetatie: vrucht
Verlossing: type: redding
Verlossing: type: redding
Verlossing: 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: verrijzenis
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis
Verschijning: antropomorfisme
Verschijning: incarnatie
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: substitutie
Verschijning: substitutie
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Papyrus (als bloemstuk) verving de dode
gebruiksvoorwerpen
papier
tafel
ruikt
Papyrus maakte indruk
water
rietmoeras
overstroming
overstromingswater
water der overstroming
gezond
rijkdom van de hele aarde
vruchtbaarheid
vruchtbare
weelderig
sehet
bebouwd
opbrengst
ploegen
zaaien
water voorzien
Bouwkundige bijzonderheden
1

Kristensen 1

Verschijning: substitutie
Voorwerp
Voorwerp: papier
Voorwerp: tafel
Waarneming: ruiken: geur
Waarneming: zien: indrukwekkendheid
Water
Wateren: moeras, rietWateren: vloed, overstromingswateren
Wateren: vloed, overstromingswateren
Wateren: vloed, overstromingswateren
Welzijn en ziekte: gezondheid
Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid
Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: sehet (Eg.)
Werkzaamheid: ec. ~: landbouw
Werkzaamheid: ec. ~: oogst
Werkzaamheid: ec. ~: ploegen
Werkzaamheid: ec. ~: zaaien
Werkzaamheid: stromen: irrigatie (water leiden)
Wetenschap: bouwkunde van de loofhut

