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Kringloop en totaliteit 

1 De rituele kringloop 

 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop 

1.1 De ringvormige beweging 

 
a. Algemene opmerkingen m.b.t. tot de rituele kringloop: 

1. De rondtrekkende beweging bij het verrichten van een cultushandeling had meestal een 
godsdienstig karakter. 

2. Ten bewijze hiervan zijn vooral Indische, Romeinse en Egyptische gegevens van belang. 
 
b. De theorie van Caland: 

Caland, ‘Een Indogermaansch lustratiegebruik’, Versl. en Mededeel. der Kon. Ned. Akad. van 
Wetensch., Letterkunde, 1898, blz. 275-325: 
1. De apotropeïsche cultusgang: 

De rituele gang rond het centrale voorwerp was een tovercirkel die bescherming bood: 
i. In de godencultus liep men met de zon mee, met de rechterzijde naar het voorwerp 

gekeerd om het omslotene tegen de buitenwereld te beschermen. 
ii. In de dodencultus liep men tegen de zon in, met de linkerzijde naar het voorwerp 

gekeerd om het gevaar van de dode van de buitenwereld (de mensen zelf) af te weren. 
iii. De rondgang in zowel de goden- als de dodencultus is een heilige grens die niet 

overschreden mag worden. 
iv. Het driemaal rondwandelen (d.i. talloze malen) versterkte de handeling. 

 
2. Het Indo-Europese lustratiegebruik: 

i. De rituele rondgang was een lustratiegebruik dat vooral bij  IE volkeren voorkwam: 
(1) Achilles reed met zijn Myrmidonen driemaal rond het lijk van Patroklos. 
(2) De Romeinen trokken driemaal rond veld of stad met het drievoudige offer. 

ii. Het lustratiegebruik was tevens een onheilafwerende of apotropeïsche handeling. 
 
c. Kritiek op de theorie van Caland: 

Kristensen: 
1. De rituele kringloop 

i. legt wel een magische ring rond het voorwerp, maar 
ii. heeft geen apotropeïsche uitwerking en  
iii. geen grens. 

2. De rituele kringloop is een gecompliceerde godsdienstig-magische praktijk, waarvoor de 
gegevens hierna volgen. 

 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop – De ringvormige beweging 

1.1.1 Lustratio: de Romeinse rituele kringloop 

 
 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop – De ringvormige beweging - Lustratio: de Romeinse rituele kringloop 

1.1.1.1 De lustratio van het volk op de Campus Martius 

 
a. Verloop van de lustratio: 

1. Na afloop van de census, ingesteld door Servius Tullius, werden de burgers in  een exercitus 
op het Marsveld opgesteld. 

2. De koning of zijn vertegenwoordiger liep met de offerdieren driemaal om het volk heen. 
3. De dieren worden geofferd aan Mars. 
4. Gelofte: 

De lustratio zal na vijf jaar herhaald worden. 
5. Voorlezing van het gebedsformulier: 

Verzoek aan de goden om de macht van het Romeinse volk te laten voortbestaan. 
6. Afsluiting van de lustratio: 

De hoogste magistraat slaat een spijker in de wand van de tempel van Jupiter. 
 
b. De kringloop als belangrijkste handeling van de Romeinse lustratio: 

De lustratio of ‘reiniging’ was met de kringloop volbracht. Het offer e.d. kon achterwege 
blijven. Voorbeelden: 
1. Plinius: 

Een wagenspan dat zijn menner verloor, reed bij een wedren driemaal rond de tempel van 
Jupiter ‘aedemque ter lustrasse’. De tempel was daarmee gereinigd. 

2. Suetonius: 
Een adelaar die in cirkels boven de vaandels vloog, reinigde deze. 

3. Servius: 
Lustrare is circuire. 

 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop – De ringvormige beweging - Lustratio: de Romeinse rituele kringloop 

1.1.1.2 De problemen van de apotropie, de grens en het belang van het offer 

 
a. Het probleem van de apotropie: 

Het reinigend karakter van de kringloop is in tegenstelling met het vermeende afwerende 
karakter: 
Een leger kan niet in een toverkring worden opgesloten. 
 

b. Het probleem van de grens: 
Het reinigende karakter van de kringloop is ook in tegenstelling met de onheilafwerende grens: 
‘Men reinigt wat besmet is, niet wat gevaar loopt besmet te worden.’  (Kristensen 1) 

 
c. De theorie van Deubner: het offer als de belangrijkste handeling van de Romeinse lustratio: 

1. Deubner, ‘Arch. f. Rel. Wiss.’ 16 (1913): 
i. Lustratio is een kathartische handeling, geen apotropeïsche handeling. 
ii. De Romeinse lustratio is een dubbele ritus: 

(1) Eerst was er het drievoudige offer (de reiniging). 
(2) Later kwam de heilige kringloop (de apotropie) erbij. 
(3) Reiniging en apotropie samen heten de lustratio. 

iii. De betekenis lustrare ‘rondlopen’ is een vergissing. De offerhandeling is het 
belangrijkste aspect van de kringloop. 
 

2. Kritiek op de theorie van Deubner: 
i. ad c.1.ii: 

De volgorde klopt niet: 
In de rite komt eerst de kringloop, daarna eventueel het offer. 
Wie beschermd is, heeft geen reiniging nodig. 

ii. ad c.1.iii: 
De kringloop is dus het belangrijkste aspect van de reiniging, niet de offerhandeling. 
Van een vergissing kan geen sprake zijn. 
 

3. Conclusie: 
De kringloop is: 
i. een magische kring; 
ii. een reiniging, maar 
iii. geen onheilafwerende grens. 
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1.1.2 De symboliek van de ring en de ringvormige beweging in Egypte 

 
a. De in zichzelf terugkerende lijn is: 

1. een symbool van herhaalde vernieuwing; 
2. een symbool van de kringloop van de zon. 

 
b. Afbeeldingen en teksten: 

1. De hiëroglief shn, voorstellende een lus met samengebonden einden (omega-vormig), 
betekent ‘wat telkens terugkeert’. 

2. De ring is boven het grafgebouw getekend. 
3. De zielenvogel met de ring of het levensteken in de klauwen. 
4. De ring is verbonden met de hiërogliefen voor ‘leven’ en ‘gedijen’. 
5. De cartouche rond de naam van de koning met het bijschrift dj anch ‘aan wie leven gegeven 

is’. 
6. De naam van Ramses II is soms in een ei geschreven i.p.v. in een ring. 
7. De hiëroglief shen, een eenvoudige ovale ring, betekent ‘de kringloop der zon gedurende 

een etmaal’. 
8. De cartouche rond de koningsnaam met de bijschriften 

i. ‘aan wie leven gegeven is, gelijk de zonnegod eeuwig leeft’ of 
ii. ‘die leeft gelijk de zonnegod’ 

 
c. Commentaar: 

1. ad b.1-b.4: 
De hiëroglief shn drukt het zich vernieuwende leven uit, waarmee ook de koning en de mens 
verbonden waren. 

2. ad b.5 en b.6: 
De ring was een teken van verrijzenis en eeuwig leven die aan de persoon (de koning) in de 
ring gegeven werden. 

3. ad b.7 en b.8: 
De hiëroglief shen drukt de werkelijke kringloop van de zon uit en de dagelijkse vernieuwing 
ervan. 
Het nieuwe leven van de zon werd de koning als zonnegod gegeven. 
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1.1.3 Conclusie: de ring als teken van verrijzend leven 

 
1. De mens wiens naam in de ring geschreven staat, ontvangt het blijvend leven. 

 
2. Evenzo ontvangt het Romeinse volk tijdens de lustratio door de kringloop de virtus van de ring, 

het verrijzend leven. 
 

3. De kringloop bij de Romeinse lustratio is sacramenteel, niet apotropeïsch, van aard. Het is een 
religieuze handeling. 
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1.2 Lustratio, ‘reiniging’ 

 
 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop - Lustratio, ‘reiniging’ 

1.2.1 De betekenis van reiniging 

 
a. Benamingen: 

1. De Romeinse kringloop heet lustratio ‘reiniging’. 
2. De gehele ritus heet lustrum ‘reinigingsmiddel’. 
3. De periode van vijf jaar tussen de riten heet lustrum. 

 
b. De negatieve betekenis van reiniging: 

Dit is het ontdoen van demonische smetten en past niet bij een kringloop als beschermende 
grens. 
 

c. De positieve betekenis van reiniging: 
Dit is de schenking van verrijzend leven. 
 

d. Conclusie: 
1. De rituele reininging had bij de antieke volkeren een sacraal karakter, waarbij het 

goddelijke reinigingsmiddel aan de persoon geschonken werd. 
2. Deze reiniging, evenals de kringloop, had een positieve uitwerking: het schenken i.p.v. het 

wegnemen. 
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1.2.2 De rituele reiniging bij de Egyptenaren en andere volkeren 

 
1. Rituele reinheid bij de Egyptenaren: 

a. Afbeeldingen en teksten: 
i. De Egyptische koning die besprenkeld wordt met water door Horus (en Seth). De stralen 

bestaan uit levenstekens. 
Bijschrift: 
‘Gij zijt gereinigd als iemand die leeft en gedijt; gij vernieuwt u, gelijk uw vader Re [de 
zonnegod] zich vernieuwt; gij viert de periodieke feesten gelijk uw vader Tum [ook een 
zonnegod]’. 

ii. ‘Gij zijt gereinigd op de plaats waar de koning verrijst [per duat], en gij leeft.’ 
iii. De geur van wierook, ook een reinigingsmiddel, wordt als goddelijk omschreven. 
iv. De dode voor Osiris: ‘Mijn reinheid is de reinheid van Bennu’, de verrijzende zonnegod. 
v. ‘Reinheid’ is gelijk aan ‘heiligheid’. 

 
b. Commentaar: 

i. Reiniging is een schenking van leven, dat in het reinigingsmiddel aanwezig is. 
ii. Het water bezit volgens de antieken scheppende en vernieuwende kracht die door 

rituele besprenkeling aangebracht kon worden. 
iii. Rituele reinheid is: 

(1) leven, gedijen, vernieuwen; 
(2) luister, heerlijkheid, goddelijk leven. 

 
2. Rituele reinheid bij andere volkeren: 

a. Deze komt met de Egyptische overeen: 
i. Christenen: 

(1) Reiniging door het scheppende doopwater. 
(2) Rom. 6: 3 v.: 

Het doopwater als graf waaruit verrijzenis geschiedt. 
ii. Indiërs: 

(1) Reiniging door het heilige Ganges-water; 
(2) Reiniging door het ‘heilbrengende water’. 

iii. Grieken: 
(1) Reiniging door het bloed van de heilige stier tijdens de Kybele-dienst. 
(2) Orestes, die zijn moeder vermoord had, moest van de waanzin der demonen 

gereinigd worden door Apollo op de omphalos bij de drievoet, de plaats waar het 
leven der aarde verrijst. De genezing was verrijzenis. 

iv. Babyloniërs: 
Reiniging door besprenkeling met het water uit Eridu, het scheppingswater. 

v. Iraniërs: 
Avesta: 
Het groeiende graan jaagt de demonen op de vlucht. 
 

b. Commentaar: 
i. Het reinigingsmiddel is de goddelijke drager en schenker van leven, bijv. water of 

graan (dit is de positieve uitwerking). 
ii. Reiniging als wegspoelen van ziekte, demonen of dood is de negatieve benadering, maar 

bevrijding van de dood (negatief) is verrijzenis van het leven (positief). 
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1.2.3 Conclusie: de rituele kringloop is reiniging 

 
De lustratio, de rituele reiniging (het doel), kon o.a. plaatshebben d.m.v. een kringloop (het 
middel): 
a. De identificatie van kringloop en reiniging bij de Egyptenaren: 

1. De mummie werd gereinigd doordat de priester viermaal met water of wierook rond het lijk 
liep. 

2. Het godenbeeld werd op dezelfde wijze gereinigd. 
3. De tempel werd gereinigd doordat de koning er met wierook of water omheenliep. 

Afbeelding: 
Een lijn rond de tempel. Vanaf de tempel loopt een band (het reinigingsmiddel) naar de 
hand van de koning. 
 

b. De identificatie van kringloop en reiniging bij de Romeinen: 
1. Na de constituering van het volk tijdens de census liep de koning of zijn vertegenwoordiger 

met het drievoudige offer rond het volk om het te reinigen. 
2. Commentaar: 

Het volk dat opnieuw gesticht of georganiseerd (samengesteld, Berends) werd, ontving door 
de rituele kringloop de goddelijke kracht van vernieuwing, het zegevierend vermogen van 
een exercitus. 
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1.3 Kringloop en periode 
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1.3.1 De verwantschap van localiteit en temporaliteit bij de antieke volkeren 

 
1. Het periodieke aspect van de Romeinse lustratio: 

a. Het lustrum als typerend kenmerk van de lustratio: 
De Romeinse lustratie had niet alleen een plaatselijk aspect (de kringloop rond het volk), 
maar ook een tijdelijk aspect, het lustrum, de vijfjaarlijkse periode tussen twee lustraties. 
 

b. Het belang van het lustrum: 
i. Zowel  de cultushandeling (de reinigende kringloop) als de periodieke herhaling heten 

lustrum. 
ii. De gelofte van herhaling van de cultushandeling na vijf jaar. 
iii. Het gebedsformulier betrof het behoud van het volk gedurende vijf jaar. 
iv. De periode van vijf jaar als kringloop was dus ook een reinigingsmiddel. 

 
2. Grieken: 

a. De term περιοδος betekent: 
i. rondtrekkende beweging (plaats); 
ii. periode (tijd). 

b. De zon in haar dagelijkse of jaarlijkse kringloop maakt een περιοδος. 
Localiteit en temporaliteit vallen hier samen. 
 

3. Egyptenaren: 
De term shen betekent: 
a. als woord: de kringloop van de zon; 
b. als teken (lus met samengebonden einden): de periodieke vernieuwing, m.n. het 

onvergankelijke leven van natuur en mens. 
 

4. Conclusie: 
De overeenkomsten tussen de locale en de temporaire kringloop: 
a. Ze zijn een beweging waarvan het einde uitmondt in het begin. 
b. Ze zijn verbonden met de voorstelling van het onvergankelijke leven door neergang en 

opgang heen. 
c. Ze worden gekenmerkt door ‘totaliteit’. 
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1.3.2 De sacrale periode (1) 

 
a. Het sacrale jaar bij de antieke volkeren: 

1. De godsdienstige betekenis van het sacrale jaar: 
i. Het gesloten aspect: 

(1) Het sacrale jaar is een kringloop van in zichzelf terugkerende verschijnselen. 
(2) De twaalf maanden scheiden het begin en het einde als kringloop. 

ii. Het open aspect: 
(1) Begin en einde zijn identiek: 

(a) Het einde kan net zo goed het begin zijn. 
(b) Ondergang kan ook opgang heten. 

(2) De kring wijst dus buiten zichzelf uit: ze bevat reeds de nieuwe periode. 
 

2. Het kenmerk van het sacrale jaar: 
i. Zelfvernieuwing, verrijzende energie. 
ii. Eg. renp-t: 

(1) Betekenis: 
‘het zich vernieuwende (of: verjongende)’, nl. het jaar. 

(2) Eg. hiëroglief: 
stengel die eindigt in een knop. 
 

3. De verwerkelijking van het sacrale jaar: 
Dit gebeurde op het nieuwjaarsfeest, dat gezien werd als feest van de kosmische 
verrijzenis. 

 
b. Langere sacrale periodes bij de antieke volkeren: 

1. Er zijn periodes van 5, 30 of 100 jaar. 
 

2. Zij werden eveneens opgevat als: 
i. gesloten kringen; 
ii. open kringen, die 

(1) vernieuwing brachten; 
(2) kosmische vormen van ‘reiniging’ waren. 
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1.3.3 De sacrale periode (2) 

 
a. Het Romeinse saeculum als rituele kringloop: 

1. Kenmerken van het saeculum: 
i. Het saeculum is een periode wier einde aangekondigd wordt door buitengewone 

onheilspellende gebeurtenissen in: 
(1) de natuur (voortekens); 
(2) de geschiedenis van het volk (grote nood), bijv. in 249 v. Chr. tijdens de Eerste 

Punische oorlog. 
ii. Het einde betekent ook het begin van een nieuwe periode en opgang van het leven. 
iii. Vier saecula vormden een annus magnus. 

 
2. De verwerkelijking van het saeculum: 

De overgang werd gevierd met nachtelijke spelen ter ere van Dis Pater en Proserpina, de 
goden van de onderwereld. 
 

3. De betekenis van het sacrale feest: 
De goden, Dis Pater en Proserpina, die de ondergang hadden gebracht, konden ook voor de 
opgang zorgen: 
i. Dis Pater: 

(1) Dis Pater (evenals Pluton en Saturnus) was de god van dood èn leven. 
(a) Varro en Cicero: 

Dis Pater is: 
(i) de kracht en de natuur der aarde; 
(ii) de kracht die alles doet opgaan en alles doet ondergaan. 

 
ii. Proserpina: 

Zij is Persephone-Kore, de godin van dood en verrijzenis. 
 
b. Conclusie t.a.v. het Romeinse saeculum: 

1. Het saeculum kende een temporaire kringloop in twee gedaantes: 
i. een gesloten kringloop: 

(1) Het feest en de spelen waren geheel gewijd aan de goden van de opgang en de 
ondergang. 

(2) De dubbelnatuur van de goden duidt op de gelijkstelling van oud en nieuw, einde en 
begin. 

ii. een open kringloop: 
(1) Aangezien in de ondergang de opgang besloten ligt, waren ook de saecula onderling 

verbonden. 
(2) De saecula waren als reeks de vorm van het blijvend leven (volk, mens en natuur). 
(3) De gelofte van herhaling van het feest aan het einde van de periode was ter ere 

van de goden die de periode sloten en openden. 
 

2. Het saeculum kende geen magische grens om het onheil af te weren. 
 

3. In het onheil openbaarde zich juist de scheppende kracht van het leven. 
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1.3.4 Conclusie: de temporaire kringloop als reiniging 

 
De temporaire kringloop is identiek aan de locale kringloop: 
1. Hierin wordt het blijvend leven verwerkelijkt. 

 
2. De goddelijke levendmaking door de kringlopen is de reiniging van het volk. 

 
3. Ze waren lustra, een goddelijk middel ter reiniging, wier kracht werd verwerkelijkt door de 

cultushandelingen. 
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1.4 De rite van de spijker en de goden van het noodlot (1) 

 
a. De sacrale periode en het mysterie van de dood: 

1. De sacrale periode houdt in dat het einde een begin in zich draagt. 
2. Dit is het mysterie van de dood, die voorwaarde is voor nieuw leven. 
3. Dis Pater en Proserpina, de goden van de onderwereld en van dood en leven, brachten dit 

heil, maar ook het onheil. 
4. De angst voor het onheil is dus ook een kenmerk van de sacrale periode. 

 
b. Het rituele inslaan van de spijker bij de Romeinen: 

1. Tijd en handeling van de ceremonie: 
i. Het was de laatste cultushandeling van 

(1) het nieuwjaarsfeest (13 september); 
(2) het lustrum; 
(3) het eeuwfeest; 
(4) na incidentele gebeurtenissen, bijv. besmettelijke ziekten of grote misdaden. 

ii. Op plechtige wijze werd een spijker in de wand van de tempel van Jupiter op het 
Capitool geslagen. 

iii. Livius: 
Volgens ‘een overoude wet, in archaïsche letters opgetekend’ mocht alleen de hoogste 
magistraat de rite uitvoeren: 
(1) praetor maximus of 
(2) dictator clavi figendi causa. 

 
2. Commentaar: 

i. De betekenis van de handeling had men vergeten. De rite was niet bedoeld om het 
aantal periodes vast te leggen: 
(1) Hiervoor was geen hoge magistraat nodig. 
(2) De rite werd niet alleen periodiek verricht, zie b.1.i.(4). 

ii. De bedoeling van de rite was de openbaring van het goddelijk noodlot, zie c. 
 
c. De openbaring van het goddelijke noodlot: 

1. De betekenis van de spijker: 
i. De spijker is een ‘sluiter’ (lat. clavus < claudere), maar hier één die een einde afsluit en 

een begin (van nieuw leven) inluidt. 
ii. Hij is een teken van het noodlot: 

(1) Latijn: 
fatum (ook als personificatie); 

(2) Grieks: 
moira, aisa, ananke (ook als personificaties). 

iii. De ingeslagen spijker is de vaststelling van het onverbiddelijke noodlot, de goddelijke 
wilsbeschikking (geen natuurwet). 
 

2. De goden van het noodlot: 
i. Het noodlot was: 

(1) Fatum of Moira; 
(2) gebondenheid en dood als factoren van de goddelijke levensorde; 
(3) openbaring tijdens tijden van nood en angst. 

ii. De goden van het noodlot waren: 
Dis Pater en Proserpina, die de ondergang tot voorwaarde voor blijvend leven maakten. 
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1.5 De rite van de spijker en de goden van het noodlot (2) 

 
a. Het seculaire feest van 17 v. Chr.: 

1. Belangrijke kenmerken: 
i. Er werd nu geofferd aan: 

(1) de Moirai (of Parcen); 
(2) de Eileithyiai; 
(3) Tellus (of Ceres en Demeter). 

ii. De offerplaats bleef echter 
het onderaardse altaar van Dis Pater en Proserpina. 

iii. Het noodlot werd met name genoemd. 
Vroeger werd dit slechts vertegenwoordigd door de rite van de spijker. 
 

2. Commentaar: 
De betekenis van de rite bleef dezelfde: 
i. Al deze goden beschikten over het absolute leven. 
ii. De godinnen van leven en dood, zoals Ceres en Demeter 

(1) werden in de rite ingebracht door de Grieks georiënteerde tijdgeest; 
(2) verschilden blijkbaar niet veel van de goden van het noodlot. 

iii. Het mystieke karakter bleef behouden. 
iv. Eileithyia 

(1) is een godin van leven en dood, elders ook van het noodlot; 
(2) krijgt het hondenoffer, evenals Hekate. 

 
b. De godsdienstige opvatting over het tijdsverloop: 

1. Het tijdsverloop had een mystieke werkelijkheid: 
het mysterie van het samengaan van het einde en het begin, dat onheil kon brengen, maar 
ook eeuwig leven. 
 

2. Deze noodlotsidee kenden ook de lustra en het jaarfeest (de rite van de spijker), zonder het 
specifieke aspect van het onheil. 
 

3. De Mithras-mysteriën kenden ook deze idee: 
Zervan of Chronus: 
i. nauw verwant met Moira; 
ii. identiek aan de scheppende en vernietigende Tijd; 
iii. god van de eeuwigheid, waarin dood en leven identiek zijn, hetgeen zijn mysterie is. 

 
c. De relatie tussen noodlot en onheil: 

Ze zijn met elkaar verbonden, doordat het noodlot het onheil voortbrengt: 
1. De hoogste magistraat trad als plaatsvervanger van Jupiter op, bij 

i. de riten van de spijker als noodlotsriten; 
ii. de seculaire riten als onheilsriten. 

 
2. Het onheil is tot voorwaarde voor verrijzend leven gemaakt door het noodlot. 

Het noodlot is de ondoorgrondelijke goddelijke wilsbeschikking. 
 

3. Dis Pater en Proserpina: 
i. Het waren de goden van de ‘kracht en de natuur der aarde, die alles doet ondergaan, 

maar ook alles doet opgaan’ (terrenea vis omnis atque natura Diti patri dedicata est, 
quia et recidunt omnia in terris et oriuntur e terris). 

ii. Dis Pater is een typisch Romeinse naam. 
iii. Dis Pater (Dives, Πλουτων) e.a. zijn schenkers van: 

(1) rijkdom; 
(2) de zegen der aarde; 
(3) de ondergang, en dus gevreesd. 
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1.6 De kringloop van Sokaris (1) 

 
a. Inleiding: 

1. De mysterieën van Sokaris te Memphis: 
i. zijn een feest van de troonsbeklimming; 
ii. hebben de kringloop als belangrijkste cultushandeling; 
iii. worden gevierd bij de jaarwisseling; 
iv. zijn de Memphitische vorm van de Osiris-mysteriën. 

 
2. De kringloop: 

i. is bedoeld voor de god, niet voor de mensen; 
ii. verwerkelijkt de gang van de god door de dood en de overwinning daarop. 

 
b. Sokaris en zijn verwantschappen: 

1. Hij was de typische mysteriegod. 
 

2. Hij werd gelijkgesteld met Osiris en Ptah: 
i. Naamverbindingen, zoals Sokaris-Osiris e.d. 
ii. Ze hadden een overeenkomstige natuur: 

(1) Ze hoorden in de aarde thuis. 
(2) Ze deden het leven van daaruit opgaan. 

 
3. Hij is nauw verwant met Horus: 

i. Sokaris wordt vaak afgebeeld als Horus-valk. 
ii. Horus wordt op mummiekisten afgebeeld als Sokaris, nl. als mummie met valkenkop. 
iii. Piramideteksten 138 en 620: 

Horus is identiek aan Sokaris. 
iv. 4e en 5e uur van Duat: 

(1) ‘Sokaris is Horus zelf’; 
(2) ‘Sokaris is het leven van Horus op zijn zand’ (= Horus in het dodenrijk). 

v. Verwantschap door ‘vleugels’ als aanduidingen van het doodsaspect der twee goden: 
(1) De gevleugelde zonneschijf als symbool van Horus betekent de overwinnende god in 

het dodenrijk. 
(2) De slang van Sokaris in Duat is gevleugeld. 

vi. Verwantschap door de betekenis van Edfu: 
(1) Edfu, de stad van Horus, betekent ‘doodskist’. 
(2) Edfu wordt genoemd ‘de kist van de kistgod’, d.i. Sokaris. 
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1.7  De kringloop van Sokaris (2) 

 
a. De betekenis van de kringloop van Sokaris: 

1. Uitbeelding van de kringloop van Sokaris: 
i. Het is een mysteriespel: de vertoning van de mythe van de dood en de opstanding van 

de god. 
ii. De heilige boot, het symbool van de dood en de opstanding van de god, werd in de 

processie rond de woning van de god getrokken. 
iii. De koning en de gelovigen namen deel aan de processie en ‘volgen de god op zijn weg’. 
iv. De kringloop is deze weg van de god. 

 
2. Commentaar: 

i. ad a.1.i: 
Het belang van de kringloop blijkt uit: 
(1) het verloop van het feest: 

(a) viering bij de jaarwisseling (d.i. het samenvloeien van ondergang en opgang in 
een kringloop); 

(b) het begin en het einde van het feest worden gekenmerkt door een kringlooprite; 
(2) vermelding en afbeelding van de kringloop als enige kenmerk van het feest. 

ii. ad a.1.ii: 
Over de heilige boot, zie ‘De symboliek van de boot in de Egyptische godsdienst’, Versl. 
en Meded. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, Amsterdam 1919. 

iii. ad a.1.iii: 
Het volgen van de god is de verkrijging van het goddelijk leven door de gelovigen. 

iv. ad a.1.iv: 
Het mysterie van de god (zijn weg door de dood) is dus het belangrijkste aspect van de 
kringloop. 

 
b. De geografische plaats van de kringloop: 

1. Benamingen van de kringloop van Sokaris: 
i. Latere teksten: 

(1) ‘De kringloop rondom het paleis (ha-t) van Sokaris’; 
(2) ‘Rondom mesen’; 
(3) ‘De kringloop rondom de muren’; 
(4) ‘Rondom de witte muur’. 

 
ii. Commentaar: 

(1) ad b.1.i.(2): 
Mesen was het heiligdom van Horus in Edfu, die nauw verwant is met Sokaris (zie 
1.6-b.3). 

(2) ad b.1.i.(3) en (4): 
De benamingen ‘muren’ en ‘witte muur’ hebben betrekking op: 
(a) de stad Memphis; 
(b) de burcht van Memphis. 

 
2. De burcht van Memphis als graf van Sokaris-Osiris: 

i. Shabaka-tekst: 
Osiris lag begraven ‘in het paleis van de vorst (ha-t itj)’. 
 

ii. Commentaar: 
(1) Alles wijst erop dat de processie rond de burcht, als het graf van Osiris-Sokaris, van 

Memphis liep: 
(a) Een processie rond de stad is te lang. 
(b) Met ‘het paleis’ wordt waarschijnlijk de burcht bedoeld. 
(c) ‘Vorst’ is een titel van Osiris. 

(2) De processie was dus een kringloop rond het graf van Sokaris-Osiris. 
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1.8  De kringloop van Sokaris (3) 

 
Conclusie en probleemstellingen: 
1. De kringloop van Sokaris kan goed een bewerkstelliging zijn van de dood en de verrijzenis van 

de god. 
 

2. Niet duidelijk is 
a. waarom de god in zijn heilige boot de processie leidt; 
b. waarom dit graf ‘de muur’ of ‘de muren’ heet, d.w.z. ‘de burcht’. 
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1.9 De muren van Memphis 

 
a. Inleiding: 

1. De term ‘de muur’ heeft betrekking op: 
i. de werkelijke muur rond de stad Memphis, die diende ter bescherming tegen 

(1) vijanden; 
(2) het overstromingswater. 

ii. een mythische of kosmische muur, die los kan staan van de werkelijke muur van 
Memphis. 
 

2. De term ‘de berg’ heeft een betekenis, parallel aan de muur. 
 
b. De betekenis van de muur als plaatsbepaling: 

1. Teksten: 
i. De titulatuur van de Memphitische goden bevat meestal de term ‘muur’, nl. van Sokaris, 

Osiris, Ptah, Sebek, Anubis, Neit, Hathor, Hapi (de Nijl-god). 
ii. ‘Ptah ten zuiden van zijn muur’ als god in Thebe (Waset). 
iii. ‘De muur van Sebek’, die een voorhof heeft. 
iv. ‘In de muur van Sebek gaat Ptah ten zuiden van zijn muur stralend op.’ 

 
2. Commentaar: 

Muren waren voor de Egyptenaren ook een ideële, mythische werkelijkheid, bepaald door 
godsdienstige voorstellingen: 
i. De ‘muren’ van een god waren geen aanduidingen van tempels: 

(1) De ligging van de Egyptische tempels was niet belangrijk. 
(2) De verhouding van de tempel tot een muur was evenmin belangrijk. 
(3) ad b.1.iii: 

De ‘muur’ van Sebek was wel een tempel, want hij had een voorhof. 
(4) ad b.1.iv: 

Hieruit blijkt wel het abstracte begrip van de muur, hetgeen verwarrend werkt. 
ii. De muur is niet onafscheidbaar verbonden met Memphis, hetgeen pleit voor zijn ideële 

betekenis. 
iii. De muur als ideële plaatsbepaling heeft als parallel de berg (zie c). 
iv. De plaatsbepaling drukt dus uit: 

(1) een werkelijke muur, die de kosmische muur uitbeeldde; 
(2) de natuur van de god. 

D.w.z. de god heeft een bijzondere relatie met een ideële, mythische 
plaatsbepaling: Ptah en ‘zijn muur’ zijn nauw verbonden. 

 
c. De betekenis van de berg als plaatsbepaling: 

Parallel aan ‘zijn muur’ (zie b.1) staat ‘zijn berg’ in Anubis en zijn berg. 
De berg van Anubis heeft twee betekenissen: 
1. de werkelijke berg: 

de berg van de oostelijke en westelijke horizon van Egypte; 
2. de ideële berg: 

de berg die met de natuur van Anubis overeenkwam: 
i. Plutarchus: 

Anubis is de god van de horizon, die het onderaardse met het bovenaardse verbindt. 
ii. De psychopompos hoort thuis in de berg van de horizon. 
iii. De berg van Anubis op het eiland Bigge is het graf van Osiris. 
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1.10 Godsdienstige aardrijkskunde 

 
 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop – Godsdienstige aardrijkskunde 

1.10.1 Inleiding tot godsdienstige aardrijkskunde 

 
a. De mythische voorstelling die met de muren verbonden is, is die van het dodenrijk: 

1. De goden van Memphis waren goden van de aarde en de onderwereld. 
2. De woonplaats van deze goden is: 

i. het dodenrijk: de werkelijke woning; 
ii. de stad en haar burcht: de zichtbare woning. 

3. ‘De muur’ is de benaming van 
i. de burcht van Memphis; 
ii. de stad Memphis. 

 
b. De muur als voorstelling van het dodenrijk: 

De muur is via stad en burcht verbonden met het graf en het dodenrijk: 
1. De muur is het graf van de aardgod, zoals ‘het paleis’ van Osiris. 
2. De kringloop rond de muur is het beeld van de gang rondom het dodenrijk, de weg van de 

stervende en herrijzende zonnegod, zoals Sokaris. 
 
c. De antieke voorstelling van het dodenrijk als een door muren omringde burcht: 

Godsdienstige aardrijkskunde was een wezenstrek in het wereldbeeld der ouden: 
1. De antieke volkeren zagen hun burchten en steden als beelden van het dodenrijk, het land 

van eeuwig leven. 
2. Aardse woonplaatsen waren dus kosmische afspiegelingen. 
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1.10.2 De Griekse stad Thebe als beeld van de onderwereld 
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1.10.2.1 Religieuze typering van Thebe 

 
a. Thebe is de stad van de mysteriëngodsdienst, evenals Memphis: 

1. Verering van: 
i. Demeter als hoofdgodin; 
ii. Dionysos en de Cabiren; 
iii. Harmonia en haar zoon Polydoros (= Pluton = Dis Pater). 

2. Plaats van verering: 
de tempel van Demeter op de burcht, de Kadmeia. 

 
b. De betekenis van de burcht van Thebe: 

1. De burcht van Thebe als beeld van het dodenrijk: 
i. Hesychios: 

De Kadmeia heette ‘het eiland der zaligen’. 
ii. De burcht is de kosmische woonplaats van Demeter, het land van eeuwig leven. 

 
2. Het dodenrijk als een door muren omgeven burcht: 

Pindarus: 
De gestorvenen, bemind door de goden, bereiken onvergankelijkheid ‘in de burcht (τυρσις) 
van Kronos op het eiland der zaligen’. 
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1.10.2.2 De betekenis van Thebe als stad (1) 

 
De stad Thebe in haar geheel werd gezien als dodenrijk: 
a. De betekenis van de rivier de Ismenos: 

1. Pausanias: 
De Ismenos die langs Thebe stroomt, heette ook ‘Ladon’. 

2. De Ladon was dezelfde als de Lethe, de rivier van de onderwereld. 
3. Commentaar Berends: 

De rivier Ladon = Lathon = Lethon = Lethe ligt volgens Strabo in Cyrenaica (Afrika). 
 
b. De betekenis van de Thebaanse muur: 

1. De legende van de bouw van de Thebaanse muur: 
De muur van Thebe is even beroemd als die van Troje door het verhaal van de bouw: 
Door Harmonia verenigden de stenen zich tot muur door de harmonische klanken van de 
zevensnarige lier, toen die voor het eerst klonk. 
 

2. Commentaar: 
i. De Thebaanse muur heeft een kosmisch karakter, getuige de legende. 
ii. De voorstelling van de wereldbouw ligt ten grondslag aan de legende van de bouw van 

de Thebaanse muur. 
iii. Harmonia, als schepster verbonden met de muur, 

(1) hoort thuis in de onderwereld; 
(2) was een mysteriegodin (dus vereerd in Thebe); 
(3) werd gelijkgesteld met Kore, gemalin van Hades. 

iv. De Thebaanse muur van Harmonia was de muur van het dodenrijk. 
 
c. De betekenis van de zeven poorten van de Thebaanse muur: 

1. De poorten in de muur van Thebe zijn eveneens een beeld van het dodenrijk. Vergelijk: 
i. Egypte: 

De zeven poorten van het Egyptische dodenrijk. 
ii. Babylonië: 

De stad Kutha: 
(1) Het mythische Kutha met de zeven poorten is een naam van het dodenrijk. 
(2) Het werkelijke Kutha is de stad van de verering van Nergal, de god van de 

onderwereld. 
iii. Griekenland: 

(1) Demeter wordt als aardgodin in ‘het zevenpoortige Thebe’ vereerd. 
(2) Pylos (vaker voorkomend) betekent ‘poort’, nl. van de hel. 

 
2. Commentaar: 

i. ad c.1.ii: 
Kutha is een voorbeeld van godsdienstige aardrijkskunde: de stad als afspiegeling van 
een kosmische localiteit. 

ii. De muren en hun poorten vormen de grens tussen twee werelden en de wisseling 
daarvan: het dodenrijk en de aardse wereld. 

iii. De poorten waren plaatsen van overgang en symbolen van verrijzenis. 
iv. Voor het zevental, zie bijv. 2.4.2. 
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1.10.2.3 De betekenis van Thebe als stad (2) 

 
De betekenis van de naam Thebe: 
a. Teksten en afbeeldingen: 

1. Hesychios: 
Thebe = κιβωτιον ‘de kist’. 

2. Vergelijk: 
i. Hebr. tēbâ ‘(doods)kist’; 
ii. Eg. zebet ‘(doods)kist’; 
iii. Eg. Edfu ‘(doods)kist’ (zie 1.6-b.3.vi); 
iv. Eg. afz scheta ‘mystieke kist’, d.i.: 

(1) de doodskist van Osiris; 
(2) ook genoemd: ‘de kist van de twee delen van Egypte’. 

3. De slang en de kist: 
i. Vaak kronkelt de slang der aarde om de kist van Demeter. 
ii. Uit de kist van Dionysos verrijst een slang. 

4. Dendera-tekst: 
Op de laatste dag van de Osiris-mysteriën werd de afz scheta, de doodskist van Osiris in een 
onderaardse ruimte bijgezet, welke ‘zeven poorten heeft gelijk Duat’. 
 

b. Commentaar: 
1. Thebe was de ‘kiststad’, omdat de kist het voornaamste attribuut van Demeter was: 

De kist stelde haar werkelijke woning, het dodenrijk, voor. 
2. Het mysterie van de doodskist is het mysterie van: 

i. het dodenrijk; 
ii. het zevenpoortige Thebe; 
iii. het dubbele land van Egypte. 
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1.10.3 Conclusie t.a.v. godsdienstige aardrijkskunde 

 
Steden en landen waren heilig: 
1. Ze waren afspiegelingen van de onvergankelijke kosmische wereldorde. 

 
2. De inwoners namen deel aan het verrijzende leven dat in het dodenrijk thuishoorde. 

 
3. Waar mysteriegoden werden vereerd, waren de inwoners in het mysterie van de verrijzenis 

ingewijd. 
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1.11 Memphis, een beeld van het dodenrijk 
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1.11.1 Inleiding tot  Memphis, een beeld van het dodenrijk 

 
De godsdienstige voorstellingen van Memphis en Thebe (Griekenland) komen overeen. Dat is te 
verklaren door een gemeenschappelijke religieuze oriëntering die voor alle volkeren rond de 
Middellandse Zee gold: 
1. Er is betekenisovereenkomst tussen de goden van beide steden (zie 1.11.2-a). 

 
2. De steden werden beschouwd als eilanden (zie 1.11.2 –b). 

 
3. Beide steden hadden vergelijkbare namen (zie 1.11.3). 

 
4. Hun muren werden gezien als de muren van het dodenrijk (zie 1.11.4). 
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1.11.2 De overeenkomsten tussen Memphis en Thebe (1) 

 
a. Betekenisovereenkomst tussen goden: 

1. Als aardgod beantwoordt Osiris-Sokaris aan Demeter. 
2. De ‘Cabiren’ als mysteriegoden: 

i. Herodotus: 
(1) De kinderen van Ptah waren kunstvaardige dwergen. 
(2) De tempel van de Cabiren was alleen toegankelijk voor ingewijden, zowel in 

Memphis als in Thebe. 
ii. Commentaar: 

De Cabiren zijn: 
(1) ‘de zeven wijze bouwmeesters’ of 
(2) de acht verwante oergoden, zonen en helpers van Ptah bij de schepping. 

 
b. Het Eiland der Zaligen en het ‘heilige eiland’ van Osiris: 

Het Grieks-Thebaanse Eiland der Zaligen komt in betekenis overeen met het Egyptische 
‘heilige eiland’ van Osiris met zijn graf, dat vóór Memphis lag: 
1. De zee werd gezien als dodenrijk. 

 
2. Het mythische eiland is de plek waar het leven zich gered heeft uit het dodenrijk: 

i. Egypte: 
De oerheuvel is: 
(1) het eerste stuk land dat uit de chaoswateren verscheen; 
(2) plaats van de eerste verrijzenis van het leven; 
(3) het graf van Osiris, juist op deze plaats van verrijzenis. 

ii. Griekenland: 
Het Eiland der Zaligen kan worden vergeleken met het Ogygische eiland waar ‘de 
goddelijke Kalypso’ over onsterfelijkheid beschikte. 
 

3. Het eiland als plaats van het goddelijke mysterie was ontoegankelijk voor niet-ingewijden. 
 

4. De stad zelf werd gezien als kosmisch eiland in de chaoswateren: 
i. Memphis zelf lag op een eiland omringd door dijken en muren. 
ii. Memphis werd genoemd: 

(1) de oerheuvel; 
(2) ‘het eiland der rechtvaardigen’, evenals Abydos, de heilige stad van Osiris. 

iii. Het Grieks-Thebaanse ‘Eiland der Zaligen’ komt hiermee overeen. 
iv. Memphis en Thebe waren de kosmische woonplaatsen van de goden, het dodenrijk. 
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1.11.3 De overeenkomsten tussen Memphis en Thebe (2) 

 
De namen van Memphis: 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Deze sluiten aan bij de idee van het heilige eiland van verrijzenis en tegelijk bij de idee van 
het graf van de god. 

2. De namen van Memphis, Thebe en Kutha hebben betekenisovereenkomst. 
 
b. Ha-t-ka-Ptah als naam van Memphis: 

1. Betekenis: 
’het paleis van de ka van Ptah’ 
 

2. Commentaar: 
i. ‘Het paleis van de ka’ is het graf: 

Memphis is het graf van Ptah. 
ii. Ka: 

(1) De ka is iemands levensgeest. 
(2) Van de goden wordt alleen Ptah met zijn ka genoemd. 
(3) De ka is ook levensenergie, die zich in de levensmiddelen manifesteert. 

Ptah is de god der levensmiddelen (‘de heer der graanmijt’). 
iii. Het graf van Ptah (d.i. Memphis) is dus de plaats waar de ka, de levensenergie der 

aarde, opstijgt. 
Het dodenrijk brengt het leven voort. 

iv. De dragers van de naam waren: 
(1) de stad Memphis als geheel; 
(2) de burcht. 
(3) Beide waren ieder op zich het graf (eiland) of ‘het paleis’ van de verrijzende god. 

v. De burcht van Thebe heette ‘het Eiland der Zaligen’ (μακαρων νησος), en de stad had 
grafnamen (zie 1.10.2.3-a.1). 

 
c. Memphis als naam van de stad: 

1. Betekenis: 
i. Plutarchus: 

(1) Memphis is όρμος αγαθων: 
(a) ‘haven der goeden’; 
(b) ‘haven der gelukzaligheid’. 

(2) Memphis is volgens anderen (zegt Plutarchus)  ταφος Οσιριδος: 
‘het graf van Osiris’. 

ii. Men-nefer (de Egyptische naam): 
‘goede rustplaats/haven’, d.i. het graf: 
(1) Mn ‘rusten’; 
(2) Mnj ‘landen’, ook: ‘sterven’. 

 
2. Commentaar: 

i. ‘Haven’ en ‘graf’ komen dus overeen. 
ii. De dragers van de naam Memphis zijn: 

(1) de stad Memphis; 
(2) de grafpiramide van Pepi I, vlakbij de stad. 

De stad is naar de piramide genoemd. 
iii. De stad en de piramide waren dus de ‘goede haven’ of het ‘goede graf’ van Ptah-

Sokaris-Osiris, waaruit het goddelijke leven opging. 
 
d. ‘De (witte) muur’ als naam van Memphis: 

1. De oudste naam is ‘de muur’. 
 

2. De dragers van de naam ‘de muur’ waren: 
i. de stad Memphis als geheel; 
ii. de burcht van Memphis. 
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1.11.4 De overeenkomsten tussen Memphis en Thebe (3) 

 
De sacrale betekenis van de muur als burcht: 
a. Het dodenrijk als burcht of vesting: 

Voorstellingen: 
1. De muren van het dodenrijk scheidden het land der levenden van het land der doden. 
2. De muur was van metaal (koper), d.i. kosmisch van aard. 
3. Binnen de muren lag het paradijs, nl. het iaru-veld (het Rietveld). 
4. Osiris’ dodenrijk heeft 7 (of 14 of 21) poorten, en dus waarschijnlijk een muur: 

i. Sebecht ‘poort’: 
(1) Poort, m.n. van het dodenrijk. 
(2) Sebecht heeft de muur als determinatief. 

ii. Piramidetekst 852: 
‘Gij hebt de muren van de grote woning doorkruist’ (= het dodenrijk). 
 

b. Het graf als burcht of vesting: 
1. Het graf van de dode werd afgebeeld (bijv. Dodenboek 152) als: 

i. een burcht; 
ii. een paleis, met muren omringd (ha-t). 

2. Oude Rijk: 
Het graf van de dode werd gebouwd als 
i. een vesting met talrijke poorten (Negada-type); 
ii. piramide met een muur eromheen (trappiramide van Djoser). 

 
c. Commentaar: 

1. De graven zijn niet voorgesteld als paleizen, maar als burchten, waarvan de poorten aan 
die van het dodenrijk herinneren. 

2. De poorten zijn typisch poorten van het dodenrijk, omdat ze geopend behoren te worden: 
‘Ingaan en uitgaan’ is een term voor onvergankelijk leven. 

3. ‘Het paleis van de ka’, het graf, werd als ‘burcht’ geschreven. 
4. ‘Het paleis van de ka van Ptah’, d.i. 

i. het graf van Ptah of 
ii. de naam van Memphis, 

werd ook als ‘burcht’ geschreven. 
5. Het graf van Ptah, dus het dodenrijk, is identiek aan de stad Memphis. 
6. De werkelijke muur van de stad is identiek aan de ideële muur van het dodenrijk: 

i. De muren zijn heilig en in de kosmische orde opgenomen. 
ii. Ook Thebe en Kutha kenden dergelijke muren. 
iii. In Thebe was de muur het werk van Harmonia, die dood en leven doet samengaan. 
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1.12  De kringloop van Sokaris rond het dodenrijk (1) 

 
a. Inleiding: 

1. De kringloop van Sokaris staat gelijk aan de ommegang rond: 
i. de Memphitische muren; 
ii. het graf van Sokaris; 
iii. het dodenrijk; 
iv. de kringloop van de zon, waarin het mysterie van de dood wordt verwerkelijkt. 

 
2. Sokaris staat dus in de plaats van Ptah, want Memphis is niet alleen 

i. ‘het paleis van de ka van Ptah’ (zie 1.11.3-b.1), maar ook 
ii. ‘het paleis van de ka van Sokaris’. 

 
b. De voorstelling van het volgen van de weg van Re door Sokaris: 

Sokaris volgt in zijn dood de weg van de zonnegod Re: 
1. Teksten: 

i. Shabaka-tekst: 
Osiris, begraven in het paleis van Sokaris, 
‘gaat de geheimzinnige poorten der onderwereld binnen, in het gevolg van hem die in 
achet (de ‘horizon’) straalt (d.i. Re), op de wegen van de zonnegod in de grote woning’. 

ii. Der el-Medina-tempel: 
‘het volgen van Re-Sokaris’ (bij een afbeelding van de kringloop van Sokaris). 
 

2. Commentaar: 
i. ad b.1.i: 

Woning: 
(1) Volgens Sethe: 

s-t ‘zetel, troon, woning’. 
(2) Voor ‘troon’ als ‘woning’ zie doc. 21. 

ii. ad b.1.i: 
Wegen: 
De wegen van Re worden bedoeld. 

iii. Osiris en Sokaris waren: 
(1) tegengesteld aan Re: 

Ze waren geen zonnegoden (zie hierna). 
(2) overeenkomstig Re: 

Ze volgen dezelfde weg als Re. 
iv. Het volgen van de weg is 

de voorstelling en de verwerkelijking van het mysterie van de dood door de rituele 
kringloop. 

 
c. Kenmerken van Osiris en Sokaris als goden van het dodenrijk: 

1. Ze verrijzen niet, zoals de zonnegod, aan de oostelijke horizon. 
 

2. Ze blijven in het dodenrijk: 
i. Doel van dit verblijf: 

Ze maken de dood tot absoluut leven. 
ii. Hun mysterie is dat 

(1) het westen ‘het land des levens’ is; 
(2) Osiris in zijn zoon Horus, de zonnegod, verrijst in het oosten: 

(a) De verrijzenis geschiedt door de beklimming door Horus van zijn vaders troon. 
(b) Elke troonsbeklimming door een Egyptische koning heeft deze voorstelling als 

goddelijk prototype. 
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1.13  De kringloop van Sokaris rond het dodenrijk (2) 

 
a. De verrijzenis van Osiris in Horus als rituele kringloop: 

1. Er waren drie kringlopen van Sokaris tijdens de feesten rond nieuwjaar (zie doc. 23): 
i. 26 Choiak (de eerste dag van de Osiris-Sokaris-mysteriën); 
ii. 30 Choiak (de laatste dag van de mysteriën), waarna; 
iii. 1 Tybi (het sed-feest). 

Voorafgaand aan de troonsbeklimming vond de kringloop plaats. 
 

2. Commentaar: 
i. De drie kringlopen verschilden niet wezenlijk. 
ii. Kenmerkend voor de derde kringloop is de troonsbeklimming aan het eind hiervan. 
iii. De betekenis van de derde kringloop: 

(1) De kringloop was de weg rondom het dodenrijk. 
(2) Aan het eind van de weg vond de verrijzenis plaats: 

(a) Horus overwint aan de oostelijke horizon de dood. 
(b) De koning bestijgt de troon en verkrijgt de heerschappij over de wereld. 

iv. Het verband tussen de Osiris-mysteriën en het sed-feest wordt gelegd door de identiteit 
tussen de Horus-koning en de in Horus verrijzende Osiris. 

 
b. Conclusie: de betekenis van de kringloop van Sokaris: 

De kringloop van Sokaris is: 
1. de ommegang van de gelovigen, die de god op zijn weg rond de muren volgden; 
2. de weg die de zonnegod aflegt rond het dodenrijk; 
3. de overwinning van Sokaris in het paleis van zijn ka op de dood; 
4. de overwinning van de zonnegod in het oosten op de dood. 
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1.14  De grensmuur tussen ‘de twee landen’ 
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1.14.1 Inleiding tot de grensmuur tussen ‘de twee landen’ 

 
De term ‘de muur’ kan twee zaken aanduiden: 
1. de burcht, dus een ronde ommuring; 
2. een vrijstaande, rechtlijnige muur: 

a. een heilige muur ten dienste van de cultus, 
b. voorstellende 

een sacrale grens tussen deze en de andere wereld, 
c. vertegenwoordigend als ‘de muur’ zonder meer 

i. alle Memphitische muren, 
ii. de mythische grensmuren. 
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1.14.2 Memphis als grensstad 

 
a. Algemene opmerkingen: 

Memphis is om twee redenen een grensstad: 
1. in geografische zin: 

op de grens tussen Noord- en Zuid-Egypte; 
2. in mythische zin: 

de plaats van verzoening tussen Horus en Seth, waar ‘de vereniging der twee landen’ 
plaatsvond (zie doc. 21). 

 
b. De symboliek van de grens: 

1. De grens in de cultus als algemeen religieus symbool: 
i. Zie Van Gennep, ‘Les rites de passage’. 
ii. Grenzen, zowel topografische als ideële, zijn heilig, omdat zij gebieden (of 

toestanden) die in sacraal opzicht verschillend zijn, scheiden en verbinden. 
iii. De symboliek van de grens is dezelfde als die van de poort (zie doc. 21). 

 
2. De grens in de Egyptische cultus: 

i. De Egyptische grens in Memphis scheidt de twee landen als sacraal verschillende 
gebieden, nl. de landen van leven en dood van Horus en Seth. 

ii. De grens verbindt ook de twee landen tijdens de vereniging, d.i. de verrijzenis van het 
leven uit de dood. 

 
iii. Memphis als stad van verrijzenis: 

De verrijzenis in religieuze zin vindt dus plaats in Memphis: 
In Memphis verrijst het absolute en heilige leven van Egypte. De namen van Memphis en 
de opvattingen over de symboliek van de weegschaal verwijzen hiernaar: 
(1) De namen van Memphis: 

(a) ‘Het leven der twee landen’; 
(b) ‘De weegschaal der twee landen’. 

 
(2) De symboliek van de weegschaal: 

(a) De weegschaal was in Egypte en Griekenland: 
(i) het symbool van de kosmische orde, het onvergankelijk leven; 
(ii) het symbool van evenwicht en gerechtigheid in goddelijke zin. 

(b) Ptah is de heer der weegschaal: 
(i) Hij is de god van ‘het leven der twee landen’. 
(ii) Ptah-hymne: 

‘Zijn woord is de weegschaal der twee landen; niets overtreedt (of: stoort) 
wat door hem geschapen is.’ 

(iii) Hij is ‘de heer van Ma’at’. 
 

(3) Commentaar: 
(a) ad b.2.iii.(2).(b).(i) en -(ii): 

Het woord van Ptah, de schepper, is de absolute levensorde der wereld, want 
dood en leven zijn erin opgenomen. 

(b) ad b.2.iii.(2).(b).(iii): 
(i) Ptah is de heer van de goddelijke rechtspraak, het noodlot, dat zich in het 

leven openbaart. 
(ii) Ma’at is als aardgodin: 

1. de dienaresse van Ptah; 
2. de vertegenwoordigster van het leven der twee landen of werelden; 
3. een dubbele godin wegens de twee landen; 
4. gelijk aan Themis en Gaia. 

 



Kringloop en totaliteit – De rituele kringloop - De grensmuur tussen ‘de twee landen’ 

1.14.3 De betekenis van de grensmuur in Egypte (1) 

 
a. De muur als plaats van verrijzenis: 

1. De ‘muurstad’ Memphis is het beeld van het dodenrijk, waaruit het leven verrijst. 
 

2. Haar muren markeren de grens waar dit mysterie plaatsvindt. 
 

3. De muur is dan de werkelijke woning of tempel van de Memphitische goden: 
i. ‘De muur’ is de naam van: 

(1) de tempel van Sebek; 
(2) het paleis van Sokaris-Osiris. 

ii. De muur is vooral verbonden met Ptah: ‘zijn muur’. 
 

4. De muur behoort tot de groep van sacrale plaatsen van overgang, m.n. de plaatsen van 
verrijzenis: poort, muur en grens. 

 
b. De zuidkant van de muur: 

1. Het zuiden was in godsdienstige zin het land van: 
i. Seth; 
ii. de aarde; 
iii. het dodenrijk. 

2. Ptah, Sokaris en Hathor horen hier thuis: 
i. Ptah, de god der aarde, woonde ten zuiden van zijn muur. 
ii. Sokaris en Hathor, de goden van het dodenrijk, woonden ten zuiden van de muur. 

 
c. De noordkant van de muur: 

1. Het noorden was in godsdienstige zin het land van het verrezen leven. 
2. Neit 

i. woonde ‘ten noorden van de muur’; 
ii. had als attribuut de rode kroon van Beneden-Egypte: 

(1) die ‘lichtend opgaat’; 
(2) die een voorstelling was van de zonsopgang. 

iii. werd vooral in Saïs in de Nijldelta vereerd. 
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1.14.4 De betekenis van de grensmuur in Egypte (2) 

 
De benaming ‘de witte muur’: 
a. Wit was de kleur van 

1. Zuid-Egypte; 
2. de aarde; 
3. het dodenrijk; 
4. de kroon van Osiris met de veren; 
5. het heiligdom van Geb; 
6. de dood. 

 
b. Rood (of groen) was de kleur van 

1. Noord-Egypte; 
2. het leven; 
3. de kroon van Noord-Egypte. 

 
c. Commentaar: 

1. ad a.1: 
De muur van Memphis was wit omdat hij bij Zuid-Egypte hoorde. 

2. ad a.2 – a.4: 
i. De veren op de kroon duiden Osiris’ zielenaard aan. 
ii. Osiris was: 

(1) god van de aarde en het dodenrijk; 
(2) niet een god in Zuid-Egypte. 

3. ad a.5: 
i. Geb, de aardgod, was ‘heer van het witte heiligdom’. 
ii. Het teken van ‘het witte heiligdom’ is de grafdeur met daarop of daarboven de twee 

ogen; de deur heet ‘de poort der twee landen’ (zoals de poort van de tempel van Ptah 
in Memphis). 

iii. Het witte heiligdom van Geb is dus het graf of het dodenrijk. 
4. Wit en rood waren dus de kleuren van de twee landen of werelden. 
5. De ‘witte muur’ van Memphis is de muur van het dodenrijk. 
6. De kringloop van Sokaris werd rond deze muur volbracht. 
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1.14.5 Romeinse en Griekse parallellen 

 
a. Er zijn parallellen tussen: 

1. de Memphitische grensmuur; 
2. de Grieks-Romeinse spina, de middenmuur van de hippodroom; 
3. de Indische dodencultus. 

 
b. Memphis: 

1. De muur was de grens tussen noord en zuid en liep dus van oost naar west. 
2. De kringloop van Sokaris was de nachtelijke kringloop van de zon (de zonnegod) en liep 

dus van rechts naar links, tegen de dagelijkse richting van de zon in. 
3. De heilige muur werd verbonden en gelijkgesteld met het paleis of het graf van Sokaris. 
4. Doel van de kringloop is: 

het verrijzend leven van de god van de onderwereld (Ptah, Osiris of Sokaris) te 
bewerkstelligen door het mysterie van de overwinning op de dood te volbrengen in het 
dodenrijk: het volgen van de zonnegod op zijn weg door het dodenrijk. 
 

c. Rome: 
1. De spina van de hippodroom was een middenmuur, waarschijnlijk van oost naar west 

lopend, zie 2. 
2. De wedren, een lustratio, liep van rechts naar links, tegen de dagelijkse zonnerichting in, 

d.i. de nachtelijke loop van de zon. 
3. Doel was hetzelfde als in Memphis. 
4. Circus Maximus: 

i. Het ondergrondse altaar van Consus vervangt hier de middenmuur, waaromheen de 
wedren werd gehouden. 

ii. De aardgoden van dood en leven waren: 
(1) Consus en Ops, die overeenkomen met 
(2) Dis Pater en Proserpina. 

 
d. Griekenland: 

Het blijvend leven van in de circus begraven heros werd door de wedren gewaarborgd. 
 

e. Indische dodencultus: 
Er is een verband tussen:de richting van de kringloop en het karakter van de cultus: 
1. Bij de dodencultus verliep de kringloop van rechts naar links, dus volgens de nachtelijke 

kringloop van de zon. 
2. Bij de godenverering verliep de kringloop volgens de dagelijkse kringloop van de zon. 
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2.1 Inleiding tot de totaliteit 

 
a. De idee van onvergankelijkheid of blijvend leven werd uitgedrukt door: 

1. de locale kringloop; 
2. de temporaire kringloop; 
3. mythen; 
4. riten; 
5. de ring als symbool; 
6. de totaliteit als begrip. 

 
b. Commentaar: 

1. De onvergankelijkheid is geen gelijkmatig, eentonig voortbestaan, maar kent opgang en 
ondergang. 

2. Het wezen van de onvergankelijkheid is zelfvernieuwing, verrijzend leven. 
3. Een van de uitdrukkingen van onvergankelijkheid is ‘totaliteit’, aangeduid door een cijfer 

of uitvoerig beschreven. 
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2.2 De Babylonische ‘Zevengoden’ en de ‘Grote goden’ (1) 

 
a. Het zevental als uitdrukking van totaliteit: 

Het ideogram van de zeven spijkers betekende: 
1. Kiššatu ‘totaliteit’; 
2. Sibi of siba ‘zeven’; 
3. Sibi of Sibitti, een groep van zeven goden; 
4. ‘heilig’ m.b.t. een getal, waarbij de werkelijke numerieke waarde niet van belang is. 

 
b. Het zevental in de term ‘Zevengoden’: 

1. Er zijn meningen pro en contra het verband tussen de Zevengoden en de zeven planeten: 
i. Pro: 

De Zevengoden waren werkzaam bij het wereldbestuur, waarbij de zeven planeten van 
belang waren. 

ii. Contra: 
(1) Op afbeeldingen komen zeven kleine ringen voor naast de zon, de maan en de 

planeet Venus (alledrie planeten), hetgeen tien planeten zou opleveren. 
(2) De Zevengoden werden als groep opgevat, niet als individuen (zoals de met name 

genoemde planeten). 
(3) In de teksten worden de Zevengoden niet als planeetgoden aangeduid. 

 
2. Commentaar: 

Het getal zeven in de Zevengoden drukte hun totaliteit uit (zie c). 
 
c. Het begrip ‘totaliteit’ als kenmerk van de Zevengoden: 

1. Naam: 
Sibi ‘Zevengoden’. 
 

2. Het kenmerk van de Zevengoden was hun totaliteit: 
i. Ze hadden geen of onbekende namen. 
ii. In godenlijsten nemen de Zevengoden de laatste plaats in, omdat ze voorgaande goden 

samenvatten en dus eigenlijk boven hen staan. 
iii. Sibi is vaak opgevat als: 

(1) woord in enkelvoud; 
(2) een zelfstandig persoon, hoger in rang en met andere eigenschappen dan de 

bijzondere goden. 
 

3. Commentaar: 
i. De Zevengoden vertegenwoordigden en omvatten dus samen 

(1) de gezamenlijke goden; 
(2) de eenheid der goddelijke eigenschappen en werkzaamheden. 

ii. Zeven is een geheel dat meer is dan de som der delen, dus met andere eigenschappen 
dan de afzonderlijke delen. 
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2.3 De Babylonische ‘Zevengoden’ en de ‘Grote goden’ (2) 

 
a. Het begrip ‘totaliteit’ als kenmerk van de Grote goden: 

1. Naam: 
Ilāni rabūti ‘Grote goden’. 
 

2. Het kenmerk van de Grote goden was hun totaliteit: 
i. Ze hadden als groep andere eigenschappen dan de afzonderlijke goden. Ze waren 

orakelgoden en goddelijke rechters (zie 2.6.2-a). 
 

ii. Ze worden samen met de Zevengoden (die het begrip ‘totaliteit’ vertegenwoordigen) 
genoemd: 
(1) Ze staan samen aan het einde van de godenlijsten. 
(2) Ze staan ook samen aan het einde van het jaar of de twaalf maanden: 

(a) De laatste maand, Adaru, is aan beide groepen gewijd, nl. aan Sibi ilāni rabūti. 
(b) Ze vatten de voorgaande maanden in zich samen, d.w.z. ze vertegenwoordigen 

het jaar als een gesloten jaarring. 
(3) Ze zijn ook de kinderen van Anu. 
(4) Hun aantal is eveneens zeven: 

De ‘Zeven Grote goden’ vormen een goddelijke bestuursraad (puḫru). 

 
3. Hun aantal kan ook twee of drie zijn in met name genoemde goden: 

i. Šamaš-Hadad; 
ii. Anu-Hadad; 
iii. Aššur-Šamaš-Marduk. 

 
4. Ze brengen heil en onheil (zie 2.5): 

Labartu is hun dochter, evenals van Anu (zie 2.5.2 –a.6). 
 

5. Ze bezitten als groep een eigen persoonlijkheid, die van de totaliteit, die het mysterie van 
het absolute leven omvat (zie 2.6). 

 
b. De kring als uitdrukking van totaliteit: 

1. Het ideogram van de kring of cirkel betekende: 
i. Šār ‘volmaaktheid’ (in oudste schrift werkelijk als ring); 
ii. Kiššatu of kullatu ‘totaliteit’; 
iii. Gitmālu ‘het compleet-zijn’, ‘de vol-maaktheid’. 

 
2. Commentaar: 

i. De cirkel en de zeven strepen zijn in betekenis, nl. als uitdrukking van totaliteit, aan 
elkaar gelijk. 

ii. Het jaar is blijkbaar ook een gesloten ring, afgesloten door de goden van de totaliteit, 
de Zevengoden. 

iii. Het einde is voleinding, vol-maaktheid, totaliteit, waardoor het voorafgaande betekenis 
krijgt (zie 2.4). 
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2.4 Het zevental bij de schepping 
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2.4.1 Het zevental bij de schepping in de Israëlitische overlevering 

 
a. Genesis 2: 

Na het einde van de zesde scheppingsdag gebeurde er het volgende: 
1. ‘En de hemel en de aarde en al hun heir werden voltooid (kālâ). En God voltooide op de 

zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had.’ 
2. De zevende dag was aan ‘de schepper van hemel en aarde en al hun heir’ gewijd. 
3. ‘God zegende de zevende dag en maakte hem heilig.’ 

 
b. De betekenis van de voleinding: 

Op de zevende dag werd er niets nieuws geschapen, maar de schepping werd voltooid. 
Voltooiing hield het volgende in: 
1. ad a.1: 

Hebr. kālâ, bab. kalâlu, akk. kullatu betekent ‘voltooien’ in positieve zin, dus niet 
eindigen, afsluiten’. 

2. ad a.1: 
Akk. kullatu, met als ideogram de ring, betekent ‘totaliteit’. 

3. ad a.2: 
De zevende dag had een andere eigenschap dan de voorgaande dagen: hij was gewijd aan 
de schepper, zoals de latere Babylonische maand aan de Zevengoden gewijd was. 

4. ad a.3: 
Het laatste lid van de reeks vat de andere samen en geeft er betekenis aan: de voleinding, 
de volmaaktheid (vgl. 2.2-c.3.i). 
Het einde is heilig of voltooiing is heiliging: 
i. Gr. τελος ‘einde’ en τελετη ‘heiliging’. 
ii. Ned. heilig is etymologisch verwant aan heil en geheel (toevallige overeenkomst). 
iii. Einde en voleinding betekenen ook ‘doeleind’. 

 
c. Commentaar: 

1. Op het (heilige) einde is het werk gericht. 
Het idee van het werk wordt geopenbaard in het einde. 

2. Het einde: 
i. is een werkelijkheid van hogere orde; 
ii. schept totaliteit; 
iii. maakt de periode tot een organisch geheel, een levende zichzelf vernieuwende 

werkelijkheid. 
3. De periode kan zijn: 

i. de week; 
ii. het jaar; 
iii. het lustrum; 
iv. de eeuw. 
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2.4.2 Het zevental bij de schepping in de Babylonische overlevering 

 
a. Teksten: 

1. De schepping is verdeeld in zeven episoden. 
2. Elke episode wordt beschreven op een aparte tafel. 
3. De laatste scheppingsdaad (de mens) wordt beschreven op de zesde tafel. 
4. De verheerlijking van Marduk, de schepper van het heelal en ‘Heer der wereld’, staat 

vermeld op de zevende tafel. 
5. Marduk werd door de goden ‘Vijftig’ genoemd. Ḫanšā betekent: 

i. ‘vijftig’ (als getal); 
ii. ‘totaliteit’. 

 
b. Commentaar: 

Door het verband met ‘totaliteit’ krijgt de schepping de betekenis van een zichzelf vernieuwend 
orgaan, een onvergankelijk levend geheel. 

 



Kringloop en totaliteit – Totaliteit - Het zevental bij de schepping 

2.4.3 Het zevental bij de schepping in de Egyptische overlevering 

 
a. Teksten: 

Piramideteksten (ca 2400 v.Chr.): 
1. Er is sprake van de ‘zeven wijze bouwmeesters’ (later de ‘zeven wijzen’): 

i. Ze hebben de wereld geschapen. 
ii. Ze hebben de wereldorde gesticht. 
iii. Ze zijn, samen met Thot, de leiders en rechters van het heelal. 

 
2. Naast of boven hen staat Sešat: 

i. Ze is Zevengodin, de wijze godin van het schrift. 
ii. Ze is de ‘Heerseresse der bouwmeesters’ die 

(1) de ledematen van Osiris verenigde; 
(2) Osiris in zijn graf (Nut) gezond maakte. 

iii. Ze heeft dus dezelfde werkzaamheid als de zeven wijze bouwmeesters. 
iv. Ze woont in ‘het paleis van het leven’, de naam van 

(1) het dodenrijk; 
(2) de Egyptische Hoge School, waar het mysterie der wijsheid beoefend werd. 

 
3. Er is ook sprake van de Hathors: 

i. Zeven godinnen. 
ii. Ze vertegenwoordigen de kosmische orde. 
iii. Ze bepalen het lot van de mens. 
iv. Ze zijn de godinnen van de muziek, de zevenvoudige harmonie als kosmisch beginsel 

(zie 1.10.2.2-b). 
 

b. De betekenis van de zevenvoudige wijsheid: 
Kenmerkend voor deze goden is dat ze wijs zijn: 
1. Het mysterie der wijsheid is: 

i. het inzicht in en 
ii. de macht over het mysterie van het zich vernieuwende leven. 

2. De wijsheid is zevenvoudig, omdat zij identiek is aan de universele orde. 
3. Avesta: 

De Amesha Spentas zijn: 
i. ‘onsterfelijke heilwezens’; 
ii. de wijze geesten van het goddelijke leven; 
iii. de vertegenwoordigers van Ahura Mazdā. 

 
c. Commentaar: 

Zeven is het getal van de totaliteit: 
1. De zeven bouwmeesters schiepen het heelal als de werkelijke totaliteit, die opgang en 

ondergang omvat. 
2. In Babylonië betekent totaliteit eveneens (zie 2.5): 

i. de kosmische orde, waarin de tegenstellingen samenwerken; 
ii. de goddelijke wijsheid; 
iii. datgene dat zich in het mysterie der verrijzenis openbaart. 
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2.5 De demonische goden der totaliteit 
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2.5.1 Inleiding tot de demonische goden der totaliteit 

 
a. Er is een dualisme, een tegenstrijdigheid in de factoren die de totaliteit uitmaken, m.n. bij de 

goden der totaliteit. 
 

b. Deze goden brengen niet alleen heil, maar ook onheil. 
 

c. Het demonische aspect van hun natuur staat voor: 
1. ondoorgrondelijk; 
2. onberekenbaar; 
3. bovenrationeel; 
4. bovenethisch. 

 
d. De werkelijke aard van de Babylonische godsdienst is echter niet dualistisch. De vereniging der 

tegenstrijdigheden, gesymboliseerd in Anu, de vader der Zevengoden, is belangrijker. 
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2.5.2 De Babylonische goden van de totaliteit in hun demonische aspect (1) 

 
a. Anu in zijn demonische aspect: 

1. Hij is de god van het heelal. 
2. Hij is de vader der Zevengoden en de god der totaliteit. 
3. In hem zijn alle goddelijke energieën verenigd. 
4. Hij was de universele lotsbepaler. 
5. Heil en onheil gaan van hem uit. 
6. Zijn dochter is Labartu, de demon van de ziekte. 
7. Hij is de wereldleider voor wie alleen zijn wet geldt, niet de wetten der mensen. 
8. Hij is demonisch (zie 2.5.1-c). 
9. Zijn wil is het noodlot. 

 
b. De Zevengoden in hun demonische aspect: 

In hun demonische aspect heten de Zevengoden of Sibi: 
de ‘Zeven boze goden’: 
1. Naam: 

Ilāni limnūti. 
2. Het zijn eveneens kinderen van Anu. 
3. Ze zijn in rang gelijk aan de hoogste goden: 

‘Zeven zijn de goden van de ruime hemel, zeven de goden van de wijde aarde; zeven zijn 
de vernielende goden, zeven de goden van de totaliteit [kiššatu]; zeven zijn de boze goden 
... in de hemel zijn zij zeven, op de aarde zeven.’ 

 
c. De demonische godsvoorstelling bij andere volkeren: 

1. Vooral de hoogste goden hadden een demonisch aspect: 
i. Jahweh, de god van Job; 
ii. Zeus; 
iii. de dubbele Fortuna; 

iv. Varuṇa; 

v. Ahura Mazdā (die beide hemelgeesten omvat heeft); 
vi. Anu (zie a). 

 
2. Ze waren soevereine bepalers van het lot. 

 
3. De tegenstellingen van het blijvend leven zijn van hen afkomstig: 

i. heil en onheil; 
ii. opgang en ondergang. 

 
4. Hun wil is het noodlot, Moira, goddelijk, maar onmenselijk. 

 
5. Ze waren niet rechtvaardig in menselijke zin. 
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2.5.3 De Babylonische goden van de totaliteit in hun demonische aspect (2) 

 
a. De houding van de gelovigen tegenover de demonische god: 

1. De antieken waren zich bewust van de demonische, tegenstrijdige zijde van de god, 
getuige: 
i. het boek Job; 
ii. de Babylonische klaagliederen; 
iii. de ‘Prometheus geboeid’. 

 
2. Ze zochten geen rationele of ethische verklaring hiervoor. 

 
3. Ze namen een houding van nederigheid, nietigheid en blindheid aan. 

 
4. Rechtvaardigheid en wijsheid zijn goddelijke werkelijkheden, getuige: 

i. Moira; 
ii. Harmonia: 
iii. Aeschylus (‘Prometheus geboeid’): 

‘tegen de Harmonia van Zeus komen menselijke besluiten (βουλαι) niet op.’ 
 
b. Dualisme versus totaliteit in de Babylonische magie en godsdienst: 

1. Het boze wordt in de magie toegeschreven aan geesten die vijanden zijn van mensen èn 
goden, en dus losgekoppeld zijn van de hoogste god. 
 

2. De Babylonische godsdienst wordt echter niet gekenmerkt door dualisme, maar door 
totaliteit: 
i. Magie met zijn afwerende praktijken zijn overal hetzelfde en kunnen niets zeggen over 

de aard van de desbetreffende godsdienst. 
ii. Godsdiensten verschillen overal. 
iii. De Babylonische Anu verenigt als vader de boze en de goede goden. 
iv. De boze goden waren, omdat ze ook het goede aspect in zich hadden, heilanden: 

(1) redders uit het onheil, dat van henzelf afkomstig is; 
(2) waarborgers van het blijvend leven, door opgang en ondergang heen. 
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2.6 De ‘Grote goden’ als mysteriegoden 
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2.6.1 Inleiding tot de ‘Grote goden als mysteriegoden 

 
a. De goden der totaliteit zijn ook mysteriegoden, want de tegenstellingen (opgang en ondergang) 

komen samen in het mysterie van het blijvend leven, het hoofdmotief van de 
mysteriegodsdiensten. 
 

b. Met name de ‘Grote goden’ als goden van de totaliteit zijn mysteriegoden (zie ook 2.3-a). 
 



Kringloop en totaliteit – Totaliteit – De “Grote goden” als mysteriegoden 

2.6.2 Het ‘mysterie der Grote goden’ (1) 

 
a. Het ‘mysterie der Grote goden’ als openbaring: 

1. Het ‘mysterie der Grote goden’ is: 
i. pirištu ilāni rabūti; 
ii. orakel en waarzegging; 
iii. openbaring van het mysterie van de wereldorde (het noodlot, de kosmische wet). 

 
2. De Grote goden: 

i. openbaarden de orakels en de wereldorde; 
ii. handhaafden hun eigen wet en waren dus goddelijke rechters: ilāni dayyānē 

(Kristensen: ilani dajjane). 
 

3. Orakel en kosmische wet in Griekenland: 
Pythia (namens Themis ≈ Ge, de godin van de wet der aarde): 
i. openbaart de Moira (de goddelijke orde) 
ii. via het orakel (de godin der aarde kan redding brengen in tijden van nood, want zij kent 

ondergang, maar ook opgang). 
 
b. Het ‘mysterie der Grote goden’ als overwinning: 

1. Het ‘mysterie der Grote goden’ is de overwinning op de ondergang die zij zelf veroorzaakt 
hebben: 
Het Epos van Gilgameš: 
i. De overwinning op de ondergang openbaart zich als de redding van Utnapištim, die het 

mysterie is van de Grote goden: 
‘Ik zal u openbaren wat verborgen is en het mysterie der goden (d.w.z. de Grote goden) 
openbaren.’ 

ii. De Grote goden hadden echter ook de dood gebracht (waaruit zij dus redden): 
‘Het kwam in het hart van de Grote goden op om een zondvloed aan te richten.’ 
 

2. Commentaar: 
De zeven goden der totaliteit veroorzaken ondergang en opgang. 
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2.6.3 Het ‘mysterie der Grote goden’ (2) 

 
a. Het inzicht in het ‘mysterie der Grote goden’: 

1. Er is verband tussen: 
i. ‘wijsheid’, het inzicht in het mysterie der Grote goden; 
ii. de overwinning op de dood, de redding van Utnapištim; en 
iii. de openbaring van dit inzicht door de god van de dood. 

 
2. Toelichting: 

i. De overwinning op de dood, de redding van Utnapištim, is identiek aan de 
onsterfelijkheid, het eeuwige leven: 
(1) Hij is onder de goden opgenomen. 
(2) Hij is dan Atraḫasis, ‘de hoog wijze’. 
(3) Hij heeft inzicht in het mysterie van het onvergankelijke leven. 

 
ii. De openbaring van dit inzicht in het mysterie geschiedt door Ea: 

(1) Hij is de god der kennis. 
(2) Hij is de beschermgod der mensen. 
(3) Hij is de god der onderwereld: 
(4) De wateren van de onderwereld, zijn woning, bevat de levensorde der wereld, die 

vóór de schepping aanwezig was. 
(5) De god der onderwereld kent deze levensorde als eerste, en is daarom de eerste in 

wijsheid. 
 

3. Commentaar: 
i. ad a.2.ii.(1): 

Ea heeft als god der kennis inzicht in het mysterie van de dood en het onvergankelijke 
leven. 

ii. ad a.2.ii.(2): 
Ea als beschermgod der mensen openbaart dit inzicht aan Utnapištim = Uta-Napištim 
(Mes.) (zondvloedheros) in een droom: 
De dood komt als een vloed, maar een schip zal het leven weer doen opgaan. 

iii. ad a.2.ii.(3): 
Ea’s wijsheid is Utnapištims wijsheid geworden. Daarom wordt hij de ‘hoog wijze’ 
genoemd. 

iv. ‘Wijsheid’ is de antieke wereld betekende het inzicht in het mysterie van de dood en 
het onvergankelijke leven. 

 
b. Het ‘mysterie der Grote goden’ in Griekenland: 

1. Mysteriegoden en heilanden droegen de benaming ‘Grote goden’: 
 θεοι μεγαλοι en θεαι μεγαλαι waren: 
i. de Cabiren; 
ii. de Eleusinische godinnen; 
iii. de Dioskuren: 

(1) Ze kenden leven en dood. 
(2) Ze waren sterfelijk en onsterfelijk. 
(3) Ze werden vereerd als heilanden. 

 
2. De betekenis van ‘de grootheid’ der mysteriegoden: 

Grootheid is het kenmerk van de mysteriegoden: 
i. Ze verenigden leven en dood. 
ii. Ze waren belangrijke goden in de antieke religies, waaruit blijkt dat ook het concept 

van het mysterie van het absolute leven belangrijk was voor de antieken. 
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2.7.1 Zeven en het dodenrijk 

 
a. Inleiding: 

1. Het zevental als symbool van de mystieke totaliteit heeft vaak betrekking op het 
dodenrijk, omdat het dodenrijk het land is waar zich het mysterie van de opgang van het 
leven voltrekt (Eg. ‘het land (of: het paleis) des levens’): 
i. Babylonië: 

(1) zeven muren of verdeling in zeven districten; 
(2) zeven poorten. 

ii. Egypte: 
(1) Het land van Osiris heeft 7, 14 of 21 districten en poorten. 
(2) De tempel van Osiris in Abydos heeft zeven vertrekken. 
(3) Osiris heeft 42 rechters. 

 
2. Commentaar: 

ad a.1.ii: 
28 komt nooit voor, dus 7 heeft niets te maken met: 
i. de dagen van de week; 
ii. de vier fasen van de maan; 
iii. de dagen van de maand. 

 
b. De Zevengoden als goden van het dodenrijk: 

De Zevengoden of Grote goden horen in het dodenrijk thuis: 
1. Het mysterie van het opgaande leven, waarover zij gebieden, vindt plaats in het dodenrijk: 

i. Het water des levens bevindt zich hier. 
ii. Het levenskruid dat ‘de grijsaard weer jong maakt’ groeit in de diepte. 

2. De Zevengoden zijn ‘de kinderen van Enmešara’, de god der onderwereld. 
3. Enmešara is identiek aan Anu, 

i. de vader der Zevengoden; 
ii. de bepaler van het noodlot, d.i. de wet van het wereldleven. 

 
c. Het zevental in de Griekse mythe over het dodenrijk als labyrint: 

1. De mythe van Theseus en de Minotaurus: 
i. Theseus voerde zeven jongens en zeven meisjes (d.w.z. alle sterfelijke mensen) het 

dodenrijk binnen. 
ii. Dit dodenrijk heette septemplex laborinthus. 
iii. Theseus overwon de vorst van de dood en deed het leven weer opgaan. 

 
2. Commentaar: 

Het labyrint is het dodenrijk als de plaats waar het leven op de dood wordt bevochten: 
i. In de Middeleeuwen verbond men de strijd van Theseus met de strijd van Jezus in het 

dodenrijk (zijn graf). 
ii. Jericho was eveneens een ‘labyrint’ (zie 2.7.2). 
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2.7.2 Het labyrint als rijk van de maan  

 
a. Het verband tussen het labyrint en de maan: 

1. Bronnen: 
i. Afbeelding van een labyrint (12e eeuw): 

(1) Het labyrint heeft de vorm van de maan. 
(2) Tekst: 

‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata figurae’ 
ii. Munten uit Knossos: 

(1) Labyrint met daarin een maansikkel. 
(2) Labyrint met daaromheen: 

(a) vier maansikkels; 
(b) een ster daarboven. 

iii. Minotaurus heette ook Asterios. 
iv. Zijn moeder Pasiphaë was een maangodin. 
v. Labyrinten zijn soms graven. 

 
2. Commentaar: 

i. ad a.1.i.(1): 
‘Jericho’ is de maanstad door zijn vorm. 

ii. ad a.1.i.(2): 
Het labyrint is de woning van de maan of de maangod. 

iii. ad a.1.ii – iv: 
Het labyrint is een nachtelijk dodenrijk, waar de maan heerst. 

iv. In Duitse kinderspelen heten labyrinten ‘de muren van Jericho’. 
 
b. De tweevoudige voorstelling van het dodenrijk: 

Het onderaardse dodenrijk werd voorgesteld als nachtelijke hemel: 
1. Het is in duisternis gehuld. 
2. De geesten der doden zijn nachtelijke wezens. 
3. Egypte: 

i. Er is een 
(1) Beneden-Duat: het onderaardse dodenrijk; 
(2) Boven-Duat: het ‘bovenaardse’ dodenrijk, de nachtelijke hemel. 

ii. Osiris is begraven in: 
(1) de aarde; 
(2) de nachtelijke hemel (zijn ‘doodskist’). 

4. Het labyrint is: 
i. het onderaardse dodenrijk (van de strijd van Theseus of Jezus; zie 2.7.1-c); 
ii. de nachtelijke hemel (de woning van de maan en de sterren; zie a); 
iii. een ‘Jericho’ (d.w.z. een maanstad; zie a). 

 
c. Jericho als het vijandige aspect van het dodenrijk: 

1. Jericho wordt beschouwd als de stad van de typische vijand: 
i. Het Jericho-labyrint is de burcht van de aartsvijand in het dodenrijk. 
ii. Jozua 6: 26: 

De val van Jericho is de overwinning op de aartsvijand: 
(1) De Israëlieten voerden zevenmaal een kringloop uit rond de stad, waarvan de muren 

instortten. 
iii. Zij droegen daarbij de ark van Jahweh mee (vgl. de Egyptische boot van Sokaris, zie 

1.7-a). 
2. Commentaar: 

i. Jericho is de maanstad, het beeld van het dodenrijk waar de dood overwonnen wordt. 
ii. De overwinning geschiedt door de kringloop, geleid door de god van het verrijzend 

leven. 
iii. Jericho was als dodenrijk: 

(1) niet de plaats van het verrijzend leven; 
(2) wel de plaats van de aartsvijand. 

iv. De Middeleeuwse en de Bijbelse berichten stemmen met elkaar overeen.  
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2.8 De totaliteit van drie bij Grieken en Romeinen 
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2.8.1 Inleiding. Totaliteit van drie bij de Grieken 

 
a. Algemene opmerkingen: 

Het getal drie drukte uit: 
1. compleetheid in rationele zin: ter unus, drie gelijke eenheden; 
2. totaliteit in sacrale zin, een geheel van tegendelen. 

 
b. Het sacrale drietal bij Aristoteles en Plato: 

1. Aristoteles: 
Peri ouranou (‘Over de hemel’, De coelo) 268a: 
Het drietal is het cijfer van het geheel: 
i. In het algemeen: 

Het drukt begin, midden en eind uit. 
ii. In de cultus: 

‘Wij volgen dus alleen de aanwijzing, die de natuur ons als haar wet aan de hand doet, 
wanneer wij dat getal ook op de heilige handelingen toepassingen.’ 
 

2. Plato: 
Politeia 8, 546b: 
i. αριθμος τελειος: 

(1) ‘een volmaakt getal’; 
(2) ‘een getal waarop alles uitloopt’; 
(3) ‘het getal dat de periode omvat van alles wat goddelijk geboren is’. 

ii. In de eindige natuur ontstaat datgene dat weer zal vergaan, na een cirkel beschreven te 
hebben. 

iii. De goddelijke genesis is onvergankelijk en heeft als kenmerk: 
‘de periode die in het volmaakte getal is samengevat’. 
 

3. Commentaar: 
i. ad b.1.ii: 

De sacrale betekenis van het drietal wordt niet verklaard. 
ii. ad b.2.ii: 

Dit in tegenstelling tot b.2.iii. 
iii. Ook andere schrijvers noemen drie als omvattende begin, midden en einde. 
iv. Drie is dus het getal van de totaliteit of volmaaktheid, de samenvatting van het geheel, 

de periode van het onvergankelijke leven, de goddelijke genesis. 
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2.8.2 Totaliteit van drie bij de Romeinen. Conclusie 

 
a. Het drietal bij de lustratio en het seculaire feest: 

1. Drie komt in veel verschillende verbindingen voor: 
i. Drievoudige herhaling van de rituele kringloop (ook in India). 
ii. Het drievoudige offer van 

(1) zwijn; 
(2) schaap; 
(3) stier. 

iii. Het seculaire feest: 
(1) duur: drie nachten; 
(2) oprichting van drie altaren voor 
(3) drie godinnen van het noodlot; 
(4) op elk altaar: 

(a) drie schapen; 
(b) drie geiten; 

(5) uitvoerende personen in groepen van drie. 
 

2. Commentaar: 
i. Kritiek op Caland: 

Drie is niet alleen het getal van de kringloop en drukt niet alleen versterking van de 
handeling uit. 

ii. Drie is stelselmatig toegepast. 
iii. Drie drukt de kringloop en de periode uit. 
iv. Drie is (dus) totaliteit: de periodieke verrijzenis of de goddelijke genesis. 

 
b. Conclusie t.a.v. het drietal: 

1. Het drievoudig geheel is het begin, midden en einde van de περιοδος (zie 2.8.1-b.1). 
2. Dit geheel is zowel open als gesloten, omdat het einde ook het begin is (zie 1.3.3-b). 
3. De periode van drie brengt de redding uit de ondergang. 
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2.9 De heiland als ‘de Derde’ 
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2.9.1 Inleiding: de Soteres 

 
a. De Soteres zijn geen goddelijke helpers die met raad en daad bijstaan. 

 
b. De Soteres zijn verlossers of heilanden die uit de (macht van de) dood redden: 

1. Asklepios is Soter: 
Genezing is verrijzenis uit de (macht van de) dood. 

2. Asklepios’ daad betekent dat hij een heiland is, die het leven uit het dodenrijk doet 
opgaan. 
 

c. De Soteres redden: 
1. in de oorlog (de strijders); 
2. op zee (de schepelingen); 
3. in het buitenland (de vluchtelingen). 

 
d. Redenen: 

1. Het leven verkeert hier in de macht van de dood. 
2. Zee en buitenland zijn de andere wereld voor de antieken. 
3. Redding is verrijzenis, het mysterie van het samengaan van dood en leven. 

 
e. Zeus wordt Σωτηρ, verlosser of heiland, genoemd. 

Dit kenmerk verbindt andere aspecten en benamingen van Zeus. 
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2.9.2 Zeus Tritos (de Derde) 

 
a. Zeus is zowel heiland als Derde, omdat de redding der verrijzenis kenmerk van beide is (vgl. 

o.m. 2.8.2-b en 2.9.1): 
1. Aeschylus (Hyketiden 25): 

De vluchtelingen smeken de goden om redding: 
i. ‘Gij goden boven in de hemel, 
ii. Gij goden beneden in de aarde, waar gij de groeven der doden bewaakt, en 
iii. Gij Zeus, de redder, de Derde.’ 

2. Driemaal uitbrengen van een dronk op: 
i. Zeus Ολυμπιος και Ολυμπιοι; 
ii. de onderaardse Ήρωες; 
iii. Zeus Σωτηρ. 

3. Zeus is als Derde ook de ‘grootste’, vgl. θεοι μεγαλοι. 
4. Plato: 

Bij een samenvatting of einde van een redenering: 
το τριτον τωι Σωτηρι: ‘op de derde en laatste plaats, en de Heiland ter ere’. 
Deze heiland is de Olympische Zeus. 
 

b. Commentaar: 
1. Door het sacrale drietal zijn dood en leven tot een hogere orde samengebracht, hetgeen tot 

uiting komt in de verrijzenis. 
2. ad a.1: 

De volgorde is dus: 
i. goden van de levenden; 
ii. goden van de doden; 
iii. Derde: 

(1) Hij vertegenwoordigt de totaliteit. 
(2) Daarom is hij redder. 
(3) Vergelijk Odin ‘de Derde’ als bepaler van het lot. 

3. ad a.2: 
Dezelfde volgorde als bij a.1. 

4. ad a.3: 
Zeus de Derde is de grootste: 
Hij gebiedt over leven en dood. 

5. ad a.4: 
Zeus de Derde is ook de laatste als de alles samenvattende. 
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2.9.3 Zeus Tritos, Zeus Teleios, Zeus Soter 

 
a. Zeus Teleios (de Volmaakte of Samenvattende): 

Teleios = Soter = Derde: 
Drie was de αριθμος τελειος, het volmaakte of samenvattende getal, dat het mysterie van de 
goddelijke genesis en de goddelijke totaliteit uitdrukt: 
 
1. Zeus Teleios had macht over dat mysterie van het goddelijke leven dat demonisch, 

absoluut, is en verschrikking en heerlijkheid in zich bergt. 
2. Zeus Teleios is de god van de eed, die werd gezworen bij de dood en het leven der aarde, 

bijvoorbeeld: 
i. Plutarchus: 

De ‘grote eed’ bij Demeter en Kore. 
ii. Euripides: 

De eed die geschreven is in de ketel van de Delphische drievoet. 
iii. De eed, gezworen door de pater patratus onder een graszode, d.w.z. in de 

onderwereld. 
3. Zeus Teleios is de god van het huwelijk dat 

i. een mystieke werkelijkheid was, waaruit nieuw leven kwam; 
ii. een inwijding in het absolute leven was. 

 
b. Zeus Soter en Tritos als vader van Athena: 

Athena heette Soteira Tritogeneia: 
1. Tritogeneia = ‘de dochter van Tritos’, Zeus: 

i. Ze heeft het karakter van Zeus Tritos, nl. dat van heiland, Soter – Soteira. 
ii. Ze is het voortbrengsel van de scheppingskracht van Zeus Tritos, die het leven spontaan 

doet opgaan, uitgedrukt door het ontbreken van de moeder. 
2. Ze is ook Nike = Soteira, de redster, nl. van het Atheense volk, dat verrijst als overwinnaar 

in de oorlog. 
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2.10  Het drietal van het dodenrijk 

 
Het drietal was in de oudheid het kenmerk van het dodenrijk, nl. het mysterie van het absolute 
leven: 
a. De verering van Dis Pater en Proserpina in een schema van drie. 

 
b. De τριτοπατερες, de voorvaderen die voor het blijvend leven der familie zorgden. 

 
c. De τριτα, het dodenoffer waarmee voorvaderen vereerd werden. 

 
d. De drie groepen godinnen, die Hermes uit de grot, d.i. de onderwereld, leidt. Ze 

vertegenwoordigen: 
1. de zegen der aarde; 
2. de dood (Pandora); 
3. het noodlot. 

 
e. De drie rechters in de onderwereld: 

1. Ze waren geen dodenrechters, die de afgestorvenen beoordeelden. 
2. Ze waren rechters van de levenswet der aarde. Vergelijk Themis: 

i. Ze was een onderaardse godin. 
ii. Ze openbaarde het goddelijke recht, d.i. de wet van de levenswet der aarde. 

3. Ze waren de prototypen van de menselijke rechters met de scepter in de hand (zie 4). 
Vergelijk: 
i. de Babylonische Grote goden; 
ii. de Egyptische Zeven wijze bouwmeesters. 

4. Ze droegen de scepter als symbool van het leven der aarde. Vergelijk: 
Themis met de rhabdos in de hand. 

5. Ze waren een drietal, omdat drie het mysterie van het leven uitdrukte. 
6. De themistes, de levenswetten der aarde, werden geopenbaard door: 

i. het orakel, ten einde de weg des heils in tijden van nood te wijzen; 
ii. de rechtspraak ten einde de dagelijkse voorschriften te regelen. 

7. Orakel en rechtspraak gaan samen bij: 
i. de goddelijke rechters in Babylonië, die tevens orakelgoden waren; 
ii. Themis in Griekenland, die als godin der aarde beide is. 
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2.11 De totaliteit in de Egyptische godsdienst 

 
a. De totaliteit als omvatting van twee tegenstellingen wordt het best uitgedrukt door de 

Egyptische tweeëenheid: 
1. Horus en Seth als dubbele god; 
2. de ziel van Ptah als dubbele ziel; 
3. de horizon als dubbele horizon; 
4. de god Tum als omvatter van tegenstellingen (zie b). 

 
b. Totaliteit is vooral kenmerkend voor: 

de god Tum, de hoofdgod van Heliopolis: 
1. Tum is ‘totaliteit’: 

i. als soortnaam: 
Eg. tm (Hebr. tōm; Kristensen: taman) ‘het geheel, het volledige’; 

ii. als eigennaam: 
Tum of Atum ‘het organisch geheel’, de gesloten eenheid die op zichzelf bestaat; 

iii. als uitdrukking van gezondheid: 
’heel, gezond’; bijvoorbeeld: 
De ledematen van de afgestorven mens zijn ‘tum van leven’, d.i. gezond. 

2. De god Tum is met tum, ‘totaliteit’, verbonden: 
Hij is: 
i. god van het levend organisme der wereld; 
ii. schepper der wereld; 
iii. hoofd der goden: 

(1) hoofd van ‘de verzamelde (tm-t) dubbele godenkring’; 
(2) ‘de heer van de twee landen van Heliopolis’. 

iv. omvatter van tegenstellingen: 
(1) De koning sterft en verrijst met hem. 
(2) De strijd tussen Horus en Seth wordt op zijn bevel beslecht. 

v. god van ‘het al’ in kosmische zin, die tegenstrijdige factoren tot een levende eenheid 
verenigt (de totaliteit). 
 

c. Conclusie: 
De totaliteit als kenmerk van de hoogste god in Heliopolis is tevens kenmerk van de Egyptische 
godsdienst. 
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2.12 Wijsgerige formuleringen 
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2.12.1 Inleiding tot enkele wijsgerige formuleringen 

 
a. Kringloop, periode en totaliteit hadden voor de antieke volkeren betrekking op de 

onvergankelijkheid en de zelfvernieuwing van het leven, waarin tegenstrijdige factoren 
onderscheiden werden. 

b. De Grieken noemden de totaliteit ‘harmonie’. 
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2.12.2 Het begrip ‘harmonie’ in de Griekse godsdienst en wijsbegeerte 

 
a. De godin Harmonia: 

1. Ze is een mysteriegodin. 
2. Ze wordt vereerd in 

i. Thebe; 
ii. Samothrake, in plaats van Kore. 

3. Haar wezen is 
i. ‘eendracht der tweedracht’ (Philolaüs); 
ii. vereniging van dood en leven, zoals Kore; 
iii. totaliteit, zoals de ‘paargoden’ (rehui) Horus en Seth, wier verzoening van 

tegenstellingen harmonie van het wereldleven was. 
 
b. De Pythagoreërs: 

1. Totaliteit: 
Harmonie heeft esthetische, godsdienstige en zuiver wijsgerige aspecten: 
i. Harmonie is de goddelijke levensorde, vol tegenstrijdigheden en boven menselijke 

bevatting verheven. 
ii. De kosmische harmonie is het goddelijk noodlot. 
iii. Philolaüs: 

De harmonie is ‘de vereniging van ongelijksoortigheden’ en ‘de eendracht der 
tweedracht’. 
 

2. Kringloop: 
De kosmische kringloop der hemellichamen verloopt rond het goddelijke vuur, de haard 
van het zich vernieuwende leven. 
 

3. Periode: 
i. De perioden der jaargetijden en de cyclische wereldperioden zijn de vorm van het 

blijvend leven van het heelal. 
ii. In de perioden van het blijvend leven is geen begin en geen einde, want opgang en 

ondergang zijn één. 
 
c. De Ionische natuurfilosofen: 

Hun opvatting over de periode was gelijk aan die van de Pythagoreeërs (zie b.b.3): 
1. Anaximander: 

De periode van ontstaan en ondergang is ‘naar de orde door de tijd bepaald’. 
 

2. Heraclitus: 
i. De ring is het beeld van de zelfvernieuwing: 

Frag. 103: 
‘In de omtrek van de ring vallen begin en einde samen.’ 

ii. De kosmische kringloop is: 
(1) de periodieke wereldvernieuwing; 
(2) de organische eenheid der tegenstrijdige elementen: 

(a) Fragm. 10: 
‘Het verlangen der natuur is op tegenstrijdigheden gericht; daaruit schept zij de 
eendracht (όμονοια), niet uit gelijksoortigheden.’ 

(b) Fragm. 51: 
‘Het tegenstrijdige is in harmonie met zichzelf.’ 

(c) Fragm. 88: 
Leven en dood zijn ‘de zelfverkeringen’ van dezelfde goddelijke werkelijkheid. 

(d) Fragm. 102: 
‘Bij god is alles schoon en goed en rechtvaardig; maar de mensen vatten het 
één als rechtvaardig, het andere als onrechtvaardig op.’ 

iii. Heraclitus, de ‘duistere’, vond het mysterie der totaliteit belangrijker dan de rationele 
verhoudingen van het bestaan: 
Fragm. 54: 
De verborgen harmonie (άρμονιη αφανης) is sterker dan de waarneembare.’ 
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2.12.3 Totaliteit en tegenstelling bij andere volkeren 

 
a. De tegenstrijdigheid in de totaliteit bij Romeinen en Babyloniërs: 

1. Rome: 
Dis Pater, Proserpina en de godin van het noodlot waren afbrekend en opbouwend, gevreesd 
en bemind (zie 1.3.3-a.3 en 1.4-a). 
 

2. Babylon: 
i. De Zeven boze goden waren zonen van Anu (zie 2.5.2-b). 
ii. Labartu, de demon van ziekte, is Anu’s dochter (zie 2.5.2-a.6). 
iii. ‘Maar wie verstaat de raad der goden in de hemel; wie doorgrondt het plan van God, 

dat vol duisternis is?’ 
 
b. Het begrip ‘totaliteit’ in godsdienstig en wijsgerig opzicht bij Hegel: 

1. De zelfontwikkeling der Rede is de trits these, antithese, synthese. 
 

2. De synthese heft de tegenstellingen op en is tegelijk: 
i. ‘redelijk’; 
ii. mystiek. 

 
3. Deze ‘opheffing’ maakt van de tegenstellingen een organisch geheel en daardoor een 

nieuwe werkelijkheid. 
 

4. Het drietal drukt als totaliteit kwaliteit uit (geen kwantiteit), het kenmerk van alle heilige 
getallen. 

 
c. Het begrip ‘totaliteit’ toen en nu: 

1. De term ‘totaliteit’ duidt tegenwoordig in de fysiologie het mysterie van het organisch 
geheel aan. 
 

2. De huidige betekenis van ‘totaliteit’ komt overeen met de antieke: 
i. Het kenmerk van het zich vernieuwende leven is: 

innerlijke strijd en verscheidenheid (tgo Gleichschaltung). 
ii. Het dominerend beginsel ervan is: 

de εντελεια (Aristoteles), die zich verwerkelijkt ‘in de voleinding of volmaaktheid van 
het absolute leven’ (Kristensen). 
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3 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 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) 

Achilles Achilles = gr. Achilleus (Αχιλλευς) (Gr.) (myth. fig., zoon van 
Peleus) 

Aisa Aesa = gr. Aisa (Αισα) (Gr.) (godin) 

Aeschylus Aeschylus = gr. Aischylos (Αισχυλος) (Gr.) (auteur) 

Afrika Afrika (continent), Afrikaans, Afrikaan 

Ahura Mazdā Ahura Mazdā (Ir.) (god)                                            [Ahura Mazda] 

Anu [+ spatie] An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Anu. An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Anu- An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Anu, An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

Anu’ An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god)  

ananke Anagkè (Αναγκη) (Gr.) (godin)  

Anaximander Anaximander van Milete = lat. Anaximander Miletius = gr. 
Anaximandros ho Milesios (Αναξιμανδρος ό Μιλησιος) (Gr.) 
(filosoof) 

Anubis Anubis (1) = gr. Ανουβις = eg. jnpw = Inepu = Anepu = Anapa (Eg.) 
(god) 

Apollo Apollo (1) (Απολλων) (Gr.– L/R) (god), Apollinisch 

Aristoteles Aristoteles (Αριστοτελης) (Gr.) (filosoof) 

Asklepios Asclepius = gr. Asklepios (Ασκληπιος) = Epius = gr. Epios (Ηπιος) = 
lat. Aesculapius (Gr.) (god) 

Aššur Aššur (1) = Ašur = A-usar (Mes.) (god)            [Ashur, Asshur, Assur] 

Athena Athena (1) (Αθηνα (1) e.var.) (Gr.) (godin) 

Soteira Tritogeneia Athena (1): ‘Soteira (2) Tritogeneia’ (Σωτειρα (2) Τριτογενεια) 
(Gr.) (godin)                 [Soteira Tritogeneia, Σωτειρα Τριτογενεια] 

Atheense Athene = lat. Athenae = gr. Athenai (Αθηναι) = ngr. Athina (Αθηνα 
(2)) (Gr.) (topogr., Attica), Atheens, Athener 

Tum of Atum Atum = Atem = Tem = Temu = Tum = Atmu = eg. jtm = tm (Eg.) 
(god) 

Tum of Atum Atum = Atem = Tem = Temu = Tum = Atmu = eg. jtm = tm (Eg.) 
(god) 

 Tum [voorafgegaan door een spatie] Atum = Atem = Tem = Temu = Tum = Atmu = eg. jtm = tm (Eg.) 
(god) 

Tum is ‘totaliteit’ Atum = Atem = Tem = Temu = Tum = Atmu = eg. jtm = tm (Eg.) 
(god) 

‘de heer van de twee landen van Atum: ‘Heer van de twee landen van Heliopolis’ (Eg.) (god) 

Bab. 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] 

Babyloniërs 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. 
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Bābil), Babylonisch, Babyloniër                 [Babel, Babiru, Babilim, 
Karanduniash] 

Babylonische 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] 

Edfu Behedet = Behdet = eg. bḥdt = Djeba = eg. ḏbꜣ = Atbo = kopt. 

Ⲁⲧⲃⲱ = Ⲧⲃⲱ = mod. Edfu = Tell Edfu = arab. Idfū = gr. Απολλωνος 
πολις μεγαλη = lat. Apollonos Superioris = Apollinopolis (Eg.) 
(topogr./archeol. site, tussen Esna en Aswan, gvm. Aswan = 
Asswan) 

Bennu Benu = Bennu = eg. bnw (Eg.) (god) 

Bigge Bigeh = Bigge (e.var.) = eg. Senmet (snmt = znmwt) = Iat-wabet 
(JꝪt-wˁbt) = dem. Per-wab (Pr-wˁb) = gr. Αβατος (Eg.) (vrm. eiland 
(nu in het Nasser-meer), gvm. Aswan = Asswan) 

‘heilige eiland’ van Osiris Bigeh: ‘Heilig eiland van Osiris’ (Eg.) vrm. eiland (nu in het 
Nasser-meer), gvm. Aswan = Asswan) 

Caland Caland, Willem (auteur) 

Kalypso Calypso = gr. Kalypso (Καλυψω) (Gr.) (nimf) 

Ceres Ceres (L/R) (godin) 

Cicero Cicero, Marcus Tulius (L/R) (auteur) 

Consus Consus (L/R) (god) 

Chronus Cronus = gr. Kronos (Κρονος) (Gr.) (titan) 

Kronos Cronus = Kronos (Κρονος) (Gr.) (titan) 

Cyrenaica Cyrenaica = gr. Κυρηναικα = Pentapolis (Πενταπολις) = lat. 
Cyrenae = arab. Barqa (Libië) (hist. streek, NO-Libië tussen 
Benghazi en Derna)                                     [Cyrenaika, Kyrenaika] 

Delphische Delphi = gr. Delphoi (Δελφοι) = Pytho (Πυθω) (Gr.) 
(topogr./archeol. site (tNOv Delphi (dorp)), Centraal-
Griekenland), Delphisch, Delphiër, Pythisch, Pythiër 

Demeter Demeter (Δημητηρ) (Gr.) (godin) 

Deubner Deubner, Ludwig (auteur) 

Dionysos Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch 

Dis Pater Dis Pater (1) (L/R) (god) 

Djoser Djoser = Djeser = Zoser = eg. ḏr = gr. Tosorthros (Τοσορθρος bij 
Manetho) = Sesorthos (Σεσορθος bij Eusebius) (Eg.) (koning) 

Duitse Duitsland = Deutschland (Eur.) (land), Duits, Duitser 

Eg. Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Egypte Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Egyptische Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk. 

Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.) 

(land), Egyptisch, Egyptenaar 

Beneden-Egypte Egypte, Beneden- = Ta-Mehew = eg. tꜣ-mḥw (Eg.) (landsdeel) 

Noord- en Zuid-Egypte Egypte, Beneden- = Ta-Mehew = eg. tꜣ-mḥw (Eg.) (landsdeel) 

Noord-Egypte Egypte, Beneden- = Ta-Mehew = eg. tꜣ-mḥw (Eg.) (landsdeel) 

Noord- en Zuid-Egypte Egypte, Boven- = Ta-Šeme’aw = eg. tꜣ-šmꜥw (Eg.) (landsdeel) 

Zuid-Egypte Egypte, Boven- = Ta-Šeme’aw = eg. tꜣ-šmꜥw (Eg.) (landsdeel) 

Eileithyia Eileithyia (Ειλειθυια) = Eleuthuia (Ελευθυια) = Eleuthia (Ελευθια) 
(Kreta) = myc. Ereutija (e-re-u-ti-ja) = Elusia (Ελυσια) (Pelop.) = 
Eleutho (Ελευθω) (bij Pindarus) = lat. Ilithyia (Gr.-Myc.) (godin) 
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Eleusinische Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene, 
Attica), Eleusinisch, Eleusiër 

 Ea [voorafgegaan door een spatie] Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Ea heeft Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Ea als Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Ea’ Enki (sum.) = Nudimmud = akk. Ea = Niššiku (Mes.) (god) 
                                                                       [Nishshiku, Nissiku] 

Enmešara Enmešara = Enmešarra (Mes.) (god)            [Enmeshara, Enmesara, 
Enmesarra] 

Eridu Eridu = Eridug = akk. Irîtu = mod. Tell Abu Shahrain (Sum.-Irak) 
(archeol. site, tZWv An Nāʂirīyah, gvm. Dhī Qār)                  [Iritu] 

Euripides Euripides (Ευριπιδης) (Gr.) (auteur) 

Gaia Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

 Ge, [voorafgegaan door een spatie] Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att. 
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)  

Ganges Gaṅgā (2) = alg./gr. Ganges (Γαγγης) (Ind.) (rivier, van 

Uttarakhaṇḍ tot Bengalen (Baṅgāl))                                   [Ganga] 

Geb; Geb = Seb = Keb = eg. gb (Eg.) (god)  

Geb, Geb = Seb = Keb = eg. gb (Eg.) (god)  

Geb [+ spatie] Geb = Seb = Keb = eg. gb (Eg.) (god)  

‘heer van het witte heiligdom’ Geb: ‘Heer van het witte heiligdom’ (Eg.) (god) 

Van Gennep Gennep, Arnold van (auteur) 

Gilgameš Gilgameš = Bilgameš (Mes.) (koning)           [Gilgamesh, Bilgamesh] 

Gr. Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Grieken Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Grieks Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada 
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks 
(Oud-Grieks), Griek 

Kutha Gudua (sum.) = akk. Kutû = Kutâ = Kūtuna = alg./bijb. Kutha = 
hebr. Kût = mod. Tell Ibrāhīm (Sum.-Irak) (1. archeol. site, tNOv 
Babylon, gvm. Bābil, 2. zie Dodenrijk) [Cutha, Kutu, Kuta, Kutuna, 
Tell Ibrahim] 

Hadad Hadad = ugar./kan. Haddu = Hadda = Hadad = akk. Adad = Addu = 
sum. Iškur (latere identificatie) (NW-Sem.) + (Mes.) (god)  
                                                                               [Ishkur, Iskur] 

Hades Hades (att.) = Haides = hom./ion. Aïdes = (overige) Aidoneus = 
*Aïs (Άδης = Άιδης = Αΐδης = Αϊδωνευς = *Αϊς (< bijv. gen. Αϊδος)) 
(Gr.) (1. god van het dodenrijk en ontvoerder van Persephone, 2. 
dodenrijk, woonplaats van Hades en Persephone) 

Pluton Hades: Pluto = Pluton = gr. Plouton (Πλουτων) (Gr.) (god van de 
rijkdommen van en onder de aarde, en liefhebbende echtgenoot 
van Kore) [vgl. Plutus en Rom. Dis Pater en Orcus] 

Πλουτων Hades: Pluto = Pluton = gr. Plouton (Πλουτων) (Gr.) (god van de 
rijkdommen van en onder de aarde, en liefhebbende echtgenoot 
van Kore) [vgl. Plutus en Rom. Dis Pater en Orcus] 

Hapi Ḥāpi = Ḥāp = Ḥep = eg. Ḥˁpj (Eg.) (god)            [Ḥāpy, Hapi, Hapy, 
Hap, Hep] 

Harmonia Harmonia (Άρμονια) (Gr.) (godin, de vrouw van Cadmus) 

Hathor Hathor = eg. ḥwt-ḥrw = gr. Άθωρ (Eg.) (godin en hemelkoe) 
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Hekate Hecate = gr. Hekate (Έκατη) (Gr.) (godin) 

Hegel Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (filosoof) 

Heraclitus Heraclitus van Efeze = lat. Heraclitus Ephesius = gr. Herakleitos ho 
Ephesios (Ήρακλειτος ό Εφεσιος) (Gr.) (auteur) 

Hermes Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas 
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-
ma-ha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god) 

Herodotus Herodotus = gr. Herodotos (Ήροδοτος) (Gr.) (auteur) 

Hesychios Hesychius van Alexandrië = lat. Hesychius Alexandrinus = gr. 
Hesychios ho Alexandreus (Ήσυχιος ό Αλεξανδρευς) (Gr.) (auteur) 

Horus Horus = eg. ḥr.w = gr. Ώρος (Eg.) (god) 

Indiërs India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

Indische India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

 IE [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Indo-Europese Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Indogermaansch Indo-Europeanen (Eurazië) (groep volken wier talen het 
gereconstr. Indo-Europees als oorsprong hebben), Indo-Europees 
(IE)  

Iraniërs Iran = oir. *Aryānām = mperz. Ērān = (mod.) nperz. Irān = operz. 
Pārsa (1) = gr. Persis (Περσις) = hebr. Pāras = arab. Bilād Fāris = 
lat. Persia = nl. Perzië (Azië-Ir.) (land), Iraans, Iraniër; Perzisch, 
Pers (Ir.)                        [Aryanam, Parsa, Eran, Paras, Bilad Faris] 

‘Ladon’ Ismenus (Ισμηνος) = (vroeger) Ladon (1) (Λαδων (1)) (Gr.) (god en 
rivier bij Thebe) 

Ismenos Ismenus = gr. Ismenos (Ισμηνος) = (vroeger) Ladon (1) (Λαδων (1)) 
(Gr.) (rivier(god), van Cithaeron-gebergte langs O-Thebe naar 
Hylica-meer, Boeotië, Centraal-Griekenland) 

Israëlieten Israël = hebr. Yiśrā’ēl = Jiśrā’el = gr. Ισραηλ = arab. Isrā’īl (Azië-
Isr.) (land en volk), Israëlitisch = mod. Israëlisch, Israëliet = mod. 
Israëliër      [Israel, Yisra’el, Yisrael, Jisra’el, Jisrael, Isra’il, Israil] 

Israëlitische Israël = hebr. Yiśrā’ēl = Jiśrā’el = gr. Ισραηλ = arab. Isrā’īl (Azië-
Isr.) (land en volk), Israëlitisch = mod. Israëlisch, Israëliet = mod. 
Israëliër      [Israel, Yisra’el, Yisrael, Jisra’el, Jisrael, Isra’il, Israil] 

Hebr. Israël: Hebreeërs = Hebreeën = hebr. ‘Iḇrîm = ‘Iḇriyyîm = gr. 

Hebraioi (Έβραιοι) = lat. Hebraei (NW-Sem.) (volk), Hebreeuws, 
Hebreeër                                     [Ibrim, Ivrim, Ibriyyim, Ivriyyim] 

Dendera 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) 

Heliopolis Iunu = eg. jwnw = Awnu = Annu = Innu = hebr. Ôn = Āwen = gr. 
Heliopolis (Ήλιουπολις) = lat. Heliopolis in Augustamnica = Solis 
oppidum (Eg.) (archeol. site, op locatie van de wijk Ain Shams, 
Caïro, gvm. al-Qāhirah)                                    [Ioenoe, On, Awen] 

Jahweh 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] 

Jericho Jericho = hebr. Yərīḥō = arab. Erīḥā = Tell es-Sultan = Tel Jericho 

(Isr.) (topogr., tNWv Jeruzalem; archeol. site, tNWv Jericho (stad) 
en tZWv Ein al Sultan, Judea & Samaria)                [Yeriho, Jeriho, 
Eriha, Er Riha] 
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Jezus Jezus = hebr. Yēšūă = gr. Iesous (Ιησους) = lat. Iesus (Chr.-Isr.) 
(profeet)                                                                         [Yeshua] 

Job Job = hebr. ’Iyyôḇ = arab. ’Ayyūb (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)       
                                                                                  [Hiob, Ijob] 

Jupiter Jupiter (1) = Juppiter = lat. Iupiter = Iuppiter (L/R) (god) 

Labartu Kamadme (sum.) = (vroegere lezing, zie Greta Van Buylaere (e.a.) 
2018) Dimme = akk. Lamaštu = Lamatu = (vroegere lezing) Labartu 
(Mes.) (vr. demon)                        [Lamashtu, Lamashto, Lamastu] 

Knossos Knossos = gr. Knosos (Κνωσος) = lat. Cnossus (Gr.-Kreta) 
(topogr./archeol. site (tOv Knossos (stad)), tZv Heraklion, Noord 
Midden-Kreta)                                                                [Cnossos] 

Kristensen Kristensen, William Brede (auteur) 

Kybele Kubaba (1): Cybele: Kybele (Κυβελη) = Kybelis (Κυβελις) (Gr.-Lyd.) 

Ladon = Lathon = Lethon = Lethe Ladon (3) (Λαδων (3)) = Lathon (Λαθων) = Lethon (Ληθων) = Lethe 
(Ληθη)  (Gr.-Libië) (rivier, mog. in Cyrenaica) 

Latijn Latium = mod. Lazio (It.) (regio), Latinus (Latijn(s), Latijn) 

Livius Livius, Titus (2) (L/R) (auteur) 

Ma’at Ma’at = eg. mꜣˁ.t = Māt = Mayet (Eg.) (godin)              [Maat, Maät] 

Marduk Marduk = akk. logogr. dAMAR.UD = dAMAR.UTU  = aram. Mrōḏāḵ = 

hebr. Merōḏaḵ = bijb. nl. (Jer. 50:2) Merodach = bijb. Vulg. lat. 

Merodach = bijb. Sept. gr. Marodach (Μαρωδαχ) (Mes.) (god)  
                                                                        [Merodak, Mrodak] 

‘Vijftig’ Marduk: ‘Ḫanšā’ (Mes.) (god)                                             [Hansa] 

‘Heer der wereld’ Marduk: ‘Heer der wereld’ (Mes.) (god) 

Mars Mars (L/R) (god) 

Memphis 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] 

Men-nefer 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] 

Memphitische 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] 

όρμος αγαθων Memphis: ‘De haven der goeden’ = gr. ‘Hormos agathon’ (‘Όρμος 
αγαθων’) (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

‘haven der goeden’ Memphis: ‘De haven der goeden’ = gr. ‘Hormos agathon’ (‘Όρμος 
αγαθων’) (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

‘De weegschaal der twee landen’ Memphis: ‘De weegschaal der twee landen’ = ‘Mekhat-tawi’ = eg. 

‘mḫꜣt- tꜣ.wj’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

‘De muur’ Memphis: ‘De witte muur’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘jnb-ḥḏ’ =  pl. ‘De witte 

muren’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘jnbw-ḥḏ’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. 

Gizeh = Al Jizah) [zie ook Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ (Eg.) 
(burcht van Memphis) 

‘De (witte) muur’ Memphis: ‘De witte muur’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘jnb-ḥḏ’ =  pl. ‘De witte 

muren’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘jnbw-ḥḏ’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. 

Gizeh = Al Jizah) [zie ook Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ (Eg.) 
(burcht van Memphis) 

rondom de muren Memphis: ‘De witte muur’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘jnb-ḥḏ’ =  pl. ‘De witte 

muren’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘jnbw-ḥḏ’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. 

Gizeh = Al Jizah) [zie ook Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ (Eg.) 
(burcht van Memphis)] 

Rondom de witte muur Memphis: ‘De witte muur’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘jnb-ḥḏ’ =  pl. ‘De witte 

muren’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘jnbw-ḥḏ’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. 

Gizeh = Al Jizah) [zie ook Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ (Eg.) 
(burcht van Memphis) 
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eiland der rechtvaardigen Memphis: ‘Het eiland der rechtvaardigen’ = eg. ‘jw n(j) mꜣˁtjw’ 
(Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

ταφος Οσιριδος Memphis: ‘Het graf van Osiris’ = gr. ‘Taphos Osiridos’ (‘Ταφος 
Οσιριδος’) (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

‘het graf van Osiris’ Memphis: ‘Het graf van Osiris’ = gr. ‘Taphos Osiridos’ (‘Ταφος 
Οσιριδος’) (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

‘Het leven der twee landen’ Memphis: ‘Het leven der twee landen’ = ‘Ankh-Tawi’ = eg. ‘ˁnḫ-

tꜣ.wj’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

Ha-t-ka-Ptah Memphis: ‘Het paleis van de ka van Ptah’ = ‘Ha-t-ka-Ptah’ = eg. 

‘ḥwt-kꜣ-ptḥ’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

                                                                               [Het-ka-Ptah] 

paleis van de ka van Sokaris Memphis: ‘Het paleis van de ka van Sokaris’ = ‘Ha-t-ka-Sokar’ = 

eg. ‘ḥwt-kꜣ-zkr’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

Men-nefer Memphis: ‘Men-nefer Pepi’ = ‘mn-nfr-ppj’ = ‘ppj-mn-nfr’ 
(piramidenaam) (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

Middellandse Zee 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] 

Minotaurus Minotaurus (Μινωταυρος) (Gr.-Kreta) (stiermonster), Minotaurisch 

Asterios Minotaurus (Μινωταυρος) (Gr.-Kreta) (stiermonster), Minotaurisch 
                                                                                 [Minotauros] 

Mithras Mitras*: Miθra: Mithras (L/R) (god) 

Moira Moera = gr. Moira (1) (Μοιρα) (Gr.) (godin) 

Myrmidonen Myrmidonen (Μυρμιδονες) (Gr.) (myth. volk) 

Neit Neith = Neit (2) = Nit = Net (2) = eg. nt = gr. Νηιθ (Eg.) (godin) 

Nergal Nergal = Nerigal = Nirgal = cun. (ebl.) dKIŠ.UNU = (later) akk. 
dKIŠ.UNU.GAL = dGÌR.UNU.GAL = (later) mbab. dU.GUR (3) (bron: 
RIA) (Mes.) (god)                                                                 [Ugur] 

Nijl Nijl = gr. Νειλος = lat. Nilus = Hapī = Hapi (2) = eg. ḥˁpj = Iteru = 

eg. jtrw = kopt. Ⲫⲓⲁⲣⲱ = hebr. ha-Yeʻor = ha-Šiḥôr = arab. an-Nīl  
(Eg.) (rivier, de Blauwe Nijl van het Tana-meer (Ethiopië) en de 
Witte Nijl van het Victoria-meer (Oeganda, Tanzania) naar de 
samenvloeiing bij Khartoem (Soedan) en vandaar naar de 
Middellandse Zee (Egypte)) 

Nijldelta Nijldelta = arab. Delta n-Nīl = al-Diltā (Eg.) (landstreek) 

Nike Nike (Νικη) (Gr.) (godin) 

(Nut) Nut = eg. nwt = Nunut = Nenet = Naunet = Nuit (Eg.) (godin) 
                                                                                          [Noet] 

Olympische Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

Ολυμπιοι Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

Ολυμπιος Olympus (Ολυμπος, ep. Ουλυμπος) (Gr.) (1. berg, 2. 
godenwoning), Olympisch, Olympiër (Ολυμπιος) 

Ops, Ops = Opis (L/R) (godin) 

Orestes Orestes (Ορεστης) (Gr.) (myth. fig.; zoon van Agamemnon) 

Osiris 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) 

‘Vorst’ Osiris: ‘Vorst’ (Eg.) (god) 

Pandora Pandora (1) (Πανδωρα (1)) (Gr.) (1. oorspr. zelfst. godin, 2. later: 
eerstgeschapen vrouw (Hesiod.), moeder van Pyrrha (Ps.-Apollod. 
en Hyginus)) 

Pasiphaë Pasiphaë (Πασιφαη) (Gr.-Kreta) (koningin-godin)            [Pasiphae, 
Pasiphaä] 

Patroklos Patroclus = gr. Patroklos (Πατροκλος) (Gr.) (myth. fig., zoon van 
Menoetius) 
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Pausanias Pausanias (Παυσανιας) (Gr.) (geograaf en auteur, 2e eeuw AD) 

Pepi I Pepi I = eg. pjpj = Meri-Re = eg. mry-rˁ = gr. Φιος = Φιωψ (Eg.) 
(koning) 

Persephone Persephone (Περσεφονη (ion.) = ep. gr. Persephoneia = (Eur.) 
Persephoneie  = aeol. Pherephassa = Pherrephassa = (epigr.) 
Pherephatta = (Arist.) Pherrephatta = (Plato) Pherepapha = 
(Aesch.) Persephassa = (Soph.) Phersephassa = Phersephatta = 
(Pind.) Phersephona = (epigr.) Periphona (Περσεφονεια =  
Περσεφονειη = Φερεφασσα = Φερρεφασσα = Φερεφαττα = 
Φερρεφαττα = Φερεπαφα = Περσεφασσα = Φερσεφασσα = 
Φερσεφαττα = Φερσεφονα) = lat. Proserpina (Gr.) (godin) 

Proserpina Persephone (Περσεφονη (ion.), Περσεφονεια (Hom.)) = Proserpina 
(lat.) (Gr.) (godin) 

Kore Persephone: ‘Kore’ (Κορη) (Gr.) (godin)                               [Cora] 

Philolaüs Philolaüs van Croton of Tarente = gr. Philolaos (Φιλολαος ό 
Κροτωνιατης) (Gr.) (auteur) 

Pindarus Pindarus = gr. Pindaros (Πινδαρος) (Gr.) (auteur) 

Plato Plato = gr. Platon (1) (Πλατων) (Gr.) (filosoof) 

Plinius Plinius Secundus maior, Gaius (de Oudere, 23 – 79 na Chr.) (L/R) 
(auteur) 

Plutarchus Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius 
Plutarchus (Gr.) (auteur) 

Polydoros Polydorus van Thebe = gr. Polydoros (Πολυδωρος) (Gr.) (koning) 

Prometheus Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan) 

Ptah Ptah = eg. ptḥ = kopt. Ⲡⲧⲁϩ = gr. Φθα (Eg.) (god) 

heer der graanmijt Ptah: ‘Heer der graanmijt’ (Eg.) (god) 

heer der weegschaal Ptah: ‘Heer der weegschaal’ (Eg.) (god) 

de heer van Ma’at Ptah: ‘Heer van Ma’at’ (Eg.) (god) 

god van ‘het leven der twee landen’ Ptah: ‘Leven der twee landen’, ~ van het (Eg.) (god) 

Pylos Pylos (Πυλος) = it. Navarino = myc. Pu-ro (Gr.-Myc.) 
(topogr./archeol. site (tZWv Chora en tNv Pylos (dorp), aan de 
Baai van Navarino, ZW-Peloponnesus, Peloponnesos), Pylisch, 
Pyliër                                                                        [Pilos, Pulos] 

Ramses II Ramses (2) II = gr. (Diodorus) Ozymandias (Οσυμανδυας) = 
(Herodorus) mog. Ραμψινιτος (Eg.) (koning)   [Ramesses, Rameses] 

 Re [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

Re: Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

 Re) [voorafgegaan door een spatie] Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

Re- Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

 Re. [voorafgegaan door een spatie] Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein 

Campus Martius Rome: Campus Martius = Mars-veld ≈ stadsdeel Municipio I (It.) 
(locatie) (topogr., Lazio) 

Marsveld Rome: Campus Martius = Marsveld ≈ stadsdeel Municipio I (It.) 
(locatie) (topogr., Lazio) 

Capitool Rome: Capitool = Capitolijn = lat. Capitolium = Collis Capitolinus = 
ital. Campidoglio (It.) (heuvel) (topogr., Lazio), Capitolinisch 

Saïs Saïs = gr. Σαϊς = eg. sꜣw = Sau = zꜣw = Zau = arab. Ṣā al-Ḥağar (Eg.) 
(topogr./archeol. site, aan de Nijl tZOv Alexandrië en tNv Kafr El-
Zayat, gvm. Gharbia = El Gharbeya)                   [Sais, Sa al-Hagar, 
San al Hajar] 

Samothrake Samothrake = lat. Samothraca = Samothrace  = Samothracia 
(Σαμοθρακη) (Gr.) (eiland, tZWv Alexandroupolis en tNOv Limnos 
(eiland), Oost-Macedonië en Thracië)                         [Samothraki] 

Saturnus Saturnus (1) (L/R) (god) 
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Sebek Sebek = Sobek = Sebak = eg. sbk = sbjk = sbꜣk = gr. Souchos 
(Σουχος) (Eg.) (god) 

Servius Servius (1) ‘Grammaticus’ = Marius (2)/Maurus Servius Honoratus = 
Sergius (L/R) (auteur)                                 [Servius Grammaticus, 
Marius Servius Honoratus] 

Servius Tullius Servius (2) Tullius (L/R-Etr.) (koning)                     [Servius Tullius] 

Sešat Sešat = eg. sšꜣt = Seshat = Seshet = Sesat = Sefkhet = Safkhet = 
(Eg.) (godin)                                                                            
[Sesjat, Sasjet]  

‘Heerseresse der bouwmeesters’ Sešat: ‘Heerseresse der bouwmeesters’ (Eg.) (godin) 

Zevengodin Sešat: ‘Sefkhet-Abwy’ = eg. sfxt-abw = ‘Zevengodin’ (Eg.) (godin) 

Seth [+ spatie] 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] 

Seth) 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] 

Seth, 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] 

Seth. 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] 

Seth; 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] 

Sethe Sethe, Kurt Heinrich (auteur) 

Sokaris Sokar = Saker = Seker = eg. skr = gr. Sokaris (Σοκαρις) (Eg.) (god) 

Strabo Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur) 

Suetonius Suetonius (L/R) (auteur) 

Tellus Tellus (L/R) (godin) 

Griekse stad Thebe Thebe (1) = ogr. Thebai (1) (Θηβαι (1) (έπταπυλοι) = (poët.) Θηβη) 
= ngr. Thiva (Θηβα) (Gr.) (topogr./archeol. site, tZWv Chalkis en 
tNWv Athene, Centraal-Griekenland) 

Thebaanse 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 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 = κιβωτιον ‘de kist’ Thebe (1): ‘Kibotion’ (κιβωτιον (‘kist’)) (Gr.) (topogr./archeol. 
site, tZWv Chalkis en tNWv Athene, Centraal-Griekenland) 

Themis Themis (Θεμις) (Gr.) (titanide) 

Theseus Theseus (Θησευς) (Gr.) (myth. fig.) 

Thot Thot = Thoth = Tehuti = Tahuti = Djehuti = Jehuti = Techu = Tetu = 

eg. ḏḥwtj = kopt. Ⲑⲟⲩⲧ = gr. (Plato) Θευθ = (koinè) Θωθ (Eg.) 
(god) 

Troje Troje = gr. Troia (Τροια) = Ilion (Ιλιον) = Ilios (Ιλιος) = lat. Troia = 
Ilium = hett. Wilusa = U̯iluša = cun.: URUwi5-lu-ša = Wilusiya = ú-i-

lu-šị-iạ̯ = Taruiša = Truwisa = Trowisa = turk. Truva = Troya = mod. 

turk. Hisarlık = (alg.) Hisarlik = Hissarlik (Turk.-Gr.) (archeol. site, 
aan de r. Küçük Menderes bij de ingang naar de Dardanellen, 
Marmara Bölgesi), Trojaans, Trojaan 

    [Troja, Wilusija, Uilusa, u-i-lu-si-ia, Taruisa, Tarwisa, Taruwisa] 

Šamaš Utu = akk. Šamaš (Mes.) (god) 

Varro Varro, Marcus (7) Terentius = Varro Reatinus (L/R) (auteur) 
                                                               [Marcus Terentius Varro] 
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Varuṇa Varuṇa (Ind.) (god)                                                          [Varuna] 

als god in Thebe (Waset) Waset = eg. wꜣst = (later) njwt-jmn = Niut-Amon = Stad van Amon 

= hebr. Nō ʼĀmôn = bijb. No-Amon = No = eg. njwt-rst = Niut-Reset 
= Stad van het zuiden = (alg.) Thebe (2) = gr. Thebai (2) (Θηβαι (2) 
(έκατομπυλοι)) = Dios Polis Megale (Διος Πολις Μεγαλη) = lat. 

Diospolis Magna = mod. Luxor = arab. al-Uqṣur (Eg.) 

(topogr./archeol. site, tussen Qina en Esna, gvm. Luxor = Al 
Uqsur)                                                           [Θηβαι έκατομπυλοι] 

 Odin [voorafgegaan door een spatie] Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god)                                   [Odinn] 

Derde [hoofdletter] Wodan: Odin: ‘þriði’ (Germ.) (god)                                    [Thridi] 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

Olympische Zeus Zeus (1): ‘Olympios’ (Ολυμπιος), ~ (Gr.) (god)       [Zeus Olympios, 
Ζευς Ολυμπιος, Zeus Olympius, Olympische Zeus] 

Zeus Ολυμπιος Zeus (1): ‘Olympios’ (Ολυμπιος), ~ (Gr.) (god)       [Zeus Olympios, 
Ζευς Ολυμπιος, Zeus Olympius, Olympische Zeus] 

Zeus Soter Zeus (1): ‘Soter’ (Σωτηρ), ~ (Gr.) (god)    [Zeus Soter, Ζευς Σωτηρ, 
Zeus de Verlosser] 

Zeus Σωτηρ Zeus (1): ‘Soter’ (Σωτηρ), ~ (Gr.) (god)    [Zeus Soter, Ζευς Σωτηρ, 
Zeus de Verlosser] 

Zeus Teleios Zeus (1): ‘Teleios’ (Τελειος), ~ (Gr.) (god)                [Zeus Teleios, 
Ζευς Τελειος, Zeus Teleius] 

Tritos Zeus (1): ‘Tritos’ (Τριτος), ~ (Gr.) (god)  [Zeus Tritos, Ζευς Τριτος] 

Atraḫasis Ziusudra: Atraḫasis = Atramḫasis (akk.) = gr. Xisouthros 

(Ξισουθρος) (Mes.) (myth. koning en zondvloedheros)  [Atra-ḫasis, 

Atrahasis, Atram-ḫasis, Atramhasis, Atra-khasis, Atar-khasis] 
Utnapištim Ziusudra: Utnapištim (akk.) = Uta-Napištim = Ûm-Napištim-rûqu = 

UD-zi-tim = UD-na-puš-te = Utta-napišti = U-ta-na-iš-tim = U-tu-ur-
na-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] 

Zervan Zurvān (mperz.) = Zruvān = Zarvān = av. Zruuan (Ir.) (god) 
                                                  [Zurvan, Zruvan, Zarvan, Zervan] 

vernietigende Tijd; Zurvān: ‘Tijd’ (Ir.) (god)                                                   [Zurvan] 
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2. Index van categorieën en termen 
 

grot Aardformatie: grot 

berg Aardhoogte: berg 

Anubis en zijn berg Aardhoogte: berg van Anubis (Eg.) 

berg van Anubis Aardhoogte: berg van Anubis (Eg.) 

berg van de horizon Aardhoogte: berg van de oostelijke en westelijke horizon van 
Egypte (Eg.) 

berg van de oostelijke en westelijke Aardhoogte: berg van de oostelijke en westelijke horizon van 
Egypte (Eg.) 

ideële berg Aardhoogte: berg, wereld- (kosmische -) 

eerste stuk land dat uit de chaoswateren Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel) 

oerheuvel Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel) 

koper Aardmaterie: koper 

metaal Aardmaterie: metaal 

zand Aardmaterie: zand (= Eg. dodenrijk) 

begin Begin 

scheiden het begin en het einde als Begin: ~ en einde, gescheiden door de tussenliggende gesloten 
kringloop 

zevensnarige lier, toen die voor het eerst Begin: eerste/oudste klanken van de zevensnarige lier 

plaats van de eerste verrijzenis van het Begin: eerste/oudste verrijzenis van het leven 

einde Begin: einde 

Begin en einde zijn identiek Begin: einde van de open kringloop als ~ van een nieuwe kringloop 

begin van een nieuwe periode en Begin: einde van de open kringloop als ~ van een nieuwe kringloop 

beweging waarvan het einde uitmondt Begin: einde van de open kringloop als ~ van een nieuwe kringloop 

einde een begin in zich draagt Begin: einde van de open kringloop als ~ van een nieuwe kringloop 

gelijkstelling van oud en nieuw, einde Begin: einde van de open kringloop als ~ van een nieuwe kringloop 

in de ondergang de opgang besloten Begin: einde van de open kringloop als ~ van een nieuwe kringloop 

saeculum is een periode wier einde Begin: einde van het saeculum (L/R) 

τελος Begin: einde: term: τελος (Gr.) 

midden Begin: midden 

ontstaat Begin: oorsprong (ontstaan) 

bouwmeesters Beroep en functie: ambachtsman: bouwmeester 

schenker Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

brengen niet alleen heil, maar ook Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

Heil en onheil gaan van hem uit Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

heilwezens Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

veroorzaken ondergang en opgang Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

waaruit zij dus redden Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of 
geest) 

brengen niet alleen heil, maar ook Beroep en functie: gever: onheilbrenger  

hadden echter ook de dood gebracht Beroep en functie: gever: onheilbrenger  

Heil en onheil gaan van hem uit Beroep en functie: gever: onheilbrenger  

ondergang die zij zelf veroorzaakt Beroep en functie: gever: onheilbrenger  

veroorzaken ondergang en opgang Beroep en functie: gever: onheilbrenger  

Pandora Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Gr.) 

menselijke rechters Beroep en functie: jur.: rechter 

rechters Beroep en functie: jur.: rechter 

magistraat Beroep en functie: magistraat 

menner Beroep en functie: menner 

gelovigen Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

ingewijd Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde 
(noviet, initiant, myste) 
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niet-ingewijden Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: niet-ingewijde 

‘de hoog wijze’ Beroep en functie: rel. persoon: ziener 

Atraḫasis, ‘de hoog wijze’ Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: Atraḫasis (Mes.) 

strijders Beroep en functie: strijder 

overwinnaar Beroep en functie: strijder: overwinnaar 

geschonken Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

ontving Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

schenken Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

schenking Bezit en roof: gave (gift, geschenk) 

Spenta Bezit en roof: gave: heil: term: spəṇta (‘heilbrengend’) (adj.) (Ir.) 

verkrijgt de heerschappij over de wereld Bezit en roof: verwerving  van de heerschappij 

bloed van de heilige stier Bloed: stierenbloed 

boot Boot 

schip Boot 

heilige boot Boot: heilige ~ 

schepelingen Boot: schepeling 

boot van Sokaris Boot: Sokaris, ~ van (Eg.) 

muren Bouwwerk: afscheiding: muur 

muur Bouwwerk: afscheiding: muur 

ommuring Bouwwerk: afscheiding: muur 

heilige muur ten dienste van de cultus Bouwwerk: afscheiding: muur, cultus- 

grensmuur Bouwwerk: afscheiding: muur, grens- 

ideële muur Bouwwerk: afscheiding: muur, mythische of kosmische 

kosmische muur Bouwwerk: afscheiding: muur, mythische of kosmische 

muur als ideële plaatsbepaling Bouwwerk: afscheiding: muur, mythische of kosmische 

mythische grensmuren Bouwwerk: afscheiding: muur, mythische of kosmische 

hippodroom was een middenmuur Bouwwerk: afscheiding: muur: middenmuur van de hippodroom 

middenmuur Bouwwerk: afscheiding: muur: middenmuur van de hippodroom 

spina Bouwwerk: afscheiding: muur: middenmuur van de hippodroom: 
term: spina (L/R) 

bouw Bouwwerk: bouw 

wereldbouw Bouwwerk: bouw, wereld- 

burcht Bouwwerk: burcht 

vesting Bouwwerk: burcht 

Kadmeia Bouwwerk: burcht: ‘Cadmea’ =’ Kadmeia’ (Καδμεια) (Gr.) 

Eiland der Zaligen Bouwwerk: burcht: ‘Cadmea’: ‘μακαρων νησος’ (Gr.) 

‘De muur’ Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘de witte muur’ = pl. 

‘jnbw-ḥḏ’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘de witte muren’ (Eg.) (burcht van 

Memphis, tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

‘De (witte) muur’ Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘de witte muur’ = pl. 

‘jnbw-ḥḏ’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘de witte muren’ (Eg.) (burcht van 

Memphis, tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

burcht van Memphis Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘de witte muur’ = pl. 

‘jnbw-ḥḏ’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘de witte muren’ (Eg.) (burcht van 

Memphis, tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

rondom de muren Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘de witte muur’ = pl. 

‘jnbw-ḥḏ’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘de witte muren’ (Eg.) (burcht van 

Memphis, tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

Rondom de witte muur Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ = ‘Ineb-Hedj’ = ‘de witte muur’ = pl. 

‘jnbw-ḥḏ’ = ‘Inbu-Hedj’ = ‘de witte muren’ (Eg.) (burcht van 

Memphis, tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah) 

τυρσις Bouwwerk: burcht: term: τυρσις (Gr.) 

dijken Bouwwerk: dijk 

haven Bouwwerk: haven 

Men-nefer Bouwwerk: haven: term: men-nefer (‘goede haven’) (Eg.) 

όρμος αγαθων Bouwwerk: haven: term: όρμος αγαθων (‘haven der goeden’) (Gr.) 
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hippodroom Bouwwerk: hippodroom 

Circus Maximus Bouwwerk: hippodroom: ‘Circus Maximus’ (L/R) 

circus Bouwwerk: hippodroom: term: circus (L/R) 

stad Bouwwerk: stad 

steden Bouwwerk: stad 

grensstad Bouwwerk: stad, grens- 

‘kiststad’ Bouwwerk: stad: ‘kiststad’ 

maanstad Bouwwerk: stad: ‘maanstad’ 

‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata Bouwwerk: stad: ‘maanstad’ 

vertrekken Bouwwerk: vertrek (kamer, zaal, ruimte) 

cultus Cultus (verering, aanbidding) 

vereerd Cultus (verering, aanbidding) 

verering Cultus (verering, aanbidding) 

dodencultus Cultus: dodencultus 

Egyptische cultus Cultus: geogr./rel.: Egyptische ~ (Eg.) 

goden- als de dodencultus Cultus: godencultus 

godencultus Cultus: godencultus 

godenverering Cultus: godencultus 

geiten Dier: geit 

hondenoffer Dier: hond 

offerdieren Dier: offerdier 

schaap Dier: schaap 

schapen Dier: schaap 

zwijn Dier: zwijn (varken) 

diepte Dodenrijk 

dodenrijk Dodenrijk 

land der doden Dodenrijk 

van Kronos op het eiland der zaligen Dodenrijk: ‘Burcht van Kronos op het eiland der zaligen’ (Gr.) 

mythische of kosmische muur Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

Ptah en ‘zijn muur’ Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

muur als voorstelling van het dodenrijk Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

muur van Thebe zijn eveneens een beeld Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

muren van het dodenrijk Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

muren van de grote woning Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

muur van het dodenrijk Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

muur als plaats van verrijzenis Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

zuidkant van de muur Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.) 

Duat Dodenrijk: ‘Duat’ (Eg.) 

Beneden-Duat Dodenrijk: ‘Duat’: ‘Beneden-Duat’, het onderaardse ~ (Eg.) 

Boven-Duat Dodenrijk: ‘Duat’: ‘Boven-Duat’, de nachtelijke hemel als ~ (Eg.) 

mythische Kutha Dodenrijk: ‘Kutha’ = ‘Kutû’ (Mes.) 

het paleis van het leven Dodenrijk: ‘Paleis van het leven’ (Eg.) 

septemplex laborinthus Dodenrijk: ‘Septemplex laborinthus’ (‘zevenvoudig labyrint’) (L/R) 

van Geb is dus het graf of het dodenrijk Dodenrijk: ‘Witte heiligdom’ van Geb (Eg.) 

witte heiligdom Dodenrijk: ‘Witte heiligdom’ van Geb (Eg.) 

zand Dodenrijk: ‘Zand’ (Eg.) 

hel. Dodenrijk: hel (alg.) 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

afgestorven mens Dood en leven: afgestorvene 

dode Dood en leven: afgestorvene 

gestorvenen Dood en leven: afgestorvene 

 lijk [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: afgestorvene: lijk 

mummie Dood en leven: afgestorvene: mummie 

dood Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

Ondergang Dood en leven: dood 
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ondergaan Dood en leven: dood 

mnj Dood en leven: dood: term: mnj (Eg.) 

doodsaspect Dood en leven: doodsaspect 

gedijen Dood en leven: groei 

gedijt Dood en leven: groei 

groeiende Dood en leven: groei 

groeit Dood en leven: groei 

leeft Dood en leven: leven 

leven Dood en leven: leven 

leven der aarde Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

wereldleven Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

natuur Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

absolute en heilige leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

absolute leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

mysterie van het absolute Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

absoluut leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

blijvend leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

eeuwig leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

eeuwige leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

goddelijk leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

goddelijke genesis Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

goddelijke leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

onvergankelijk leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

onvergankelijke leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

dood en het onvergankelijke Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

onvergankelijkheid Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

‘Ingaan en uitgaan’ Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk: ‘Ingaan en 
uitgaan’ (Eg.) 

anch Dood en leven: leven: term: anch (Eg.) 

levenden Dood en leven: levend wezen 

dj anch Dood en leven: levend wezen: term: dj anch (Eg.) 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

onvergankelijkheid Dood en leven: onsterfelijkheid 

Amesha Dood en leven: onsterfelijkheid: term: aməša (subst. adj.) (Ir.) 

spontaan Dood en leven: spontaniteit 

sterfelijk Dood en leven: sterfelijkheid 

val [+ spatie] Dood en leven: vernietiging 

vergaan Dood en leven: vernietiging 

vernielende Dood en leven: vernietiging 

vernietigende Dood en leven: vernietiging 

vermoord Dood en leven: vernietiging: moord 

verwerkelijking Dood en leven: verwerkelijking 

mysteriespel Drama: mysteriespel 

spelen Drama: spel (spelen) 

Duitse kinderspelen Drama: spel, kinder- (Du.) 

drie Drie 

 derde [voorafgegaan door een spatie] Drie: derde 

Derde: Drie: derde 

Tritos Drie: derde: term: τριτος (god) (Gr.) 

τριτον Drie: derde: term: τριτος: τριτον, το (‘voor de derde maal’, ‘op de 
derde plaats’) (Gr.) 

ter unus Drie: driemaal: term: ter unus (‘driemaal één’) (L/R) 

drievoudig Drie: drievoudigheid 

in sacrale zin, een geheel van tegendelen Drie: geheel van tegendelen, ~ als een 

 eed [voorafgegaan door een spatie] Eed 

Gelofte Eed 

eed die geschreven is in de ketel van de Eed: eed, geschreven in de ketel van de Delphische drievoet 
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eed, die werd gezworen bij de dood en Eed: onderwereldeed 

eed, gezworen door de pater patratus Eed: onderwereldeed 

‘grote eed’ Eed: onderwereldeed: ‘grote eed’ (Gr.) 

aisa Eén: deel: term: αισα (godin) Gr.) 

Moira Eén: deel: term: μοιρα (godin) (Gr.) 

eenheden Eén: eenheid 

eenheid Eén: eenheid 

eendracht Eén: harmonie 

harmonie Eén: harmonie 

synthese heft de tegenstellingen op Eén: harmonie 

tegenstellingen samenwerken Eén: harmonie 

niet dualistisch. De vereniging der Eén: harmonie 

vereniging van ongelijksoortigheden Eén: harmonie: ‘de vereniging van ongelijksoortigheden’ (Gr.) 

en ‘de eendracht der Eén: harmonie: ‘eendracht der tweedracht’ (Gr.) 

όμονοια Eén: harmonie: eendracht: term: όμονοια (Gr.) 

άρμονιη αφανης Eén: harmonie: term: άρμονιη αφανης (‘verborgen harmonie’) 
(Gr.) 

gelijkstelling Een: identificatie 

gelijkgesteld Eén: identificatie 

identificatie Eén: identificatie 

elkaar gelijk Eén: identiteit 

één Eén: identiteit 

identiek Eén: identiteit 

identiteit Eén: identiteit 

personen Eén: individualiteit  

persoonlijkheid Eén: individualiteit  

ledematen van Osiris verenigde Eén: samenstelling: vereniging tot levend geheel (Eg.) 

dood en leven doet samengaan Eén: vereniging 

gezamenlijke Eén: vereniging 

verbinden Eén: vereniging 

verbindt Eén: vereniging 

verenig Eén: vereniging 

Hiëroglief Eg. hiëroglief 

de ka’, het graf, werd als ‘burcht’ Eg. hiëroglief: burcht als ~ voor ‘paleis van de ka (van Ptah)’, d.i. 
het graf (van Ptah; Memphis) 

cartouche Eg. hiëroglief: cartouche als determinatief van de koningsnaam en 
als teken van blijvend leven van deze persoon [zie Kunst en 
schrift: voorstelling: cirkel] 

naam in de ring geschreven Eg. hiëroglief: cartouche als determinatief van de koningsnaam en 
als teken van blijvend leven van deze persoon [zie Kunst en 
schrift: voorstelling: cirkel] 

Sebecht heeft de muur als determinatief Eg. hiëroglief: muur als determinatief bij sebecht ‘poort’, nl. van 
het dodenrijk 

hiëroglief shn Eg. hiëroglief: omega-vormige lus met samengebonden einden als 
~ voor ‘wat telkens terugkeert’; vgl. Eg. termen: shn [zie 
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: shn (Eg.)] 

hiëroglief shen Eg. hiëroglief: ovale ring als ~ voor ‘de kringloop der zon 
gedurende een etmaal’ (shen); vgl. Eg. termen: shen [zie 
Kringloop: hemel: zon, ~ der: shen (Eg.)] 

stengel die eindigt in een knop Eg. hiëroglief: stengel die eindigt in een knop als ~ voor ‘het zich 
vernieuwende jaar’ 

‘de poort der twee landen’ Eg. termen: ‘de poort der twee landen’ 

vereniging der twee landen Eg. termen: ‘de vereniging der twee landen’ 

‘Ingaan en uitgaan’ Eg. termen: ‘ingaan en uitgaan’ 

het paleis van het leven Eg. termen: ‘Paleis van het leven’ 

het paleis) des levens Eg. termen: ‘Paleis van het leven’ 

zeven wijzen Eg. termen: ‘Zeven wijze bouwmeesters’ 

achet (de ‘horizon’) Eg. termen: achet 
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afz scheta Eg. termen: afz scheta 

dj anch Eg. termen: dj anch 

Duat Eg. termen: Duat 

Edfu, de stad van Horus, betekent Eg. termen: Edfu 

Eg. Edfu ‘(doods)kist’ Eg. termen: Edfu 

ha-t itj Eg. termen: ha-t itj 

Hathors Eg. termen: Hat-hor 

ha-t Eg. termen: Ḥwt 

Ha-t-ka Eg. termen: Ḥwt-kꜣ 
Ha-t-ka-Ptah Eg. termen: Ḥwt-kꜣ-Ptḥ 

paleis van de ka van Sokaris Eg. termen: Ḥwt-kꜣ-zkr = Ha-t-ka-Sokar 

iaru Eg. termen: iaru 

muur Eg. termen: jnb 

Ka: Eg. termen: kꜣ 
Men-nefer Eg. termen: Men-nefer 

Mn ‘rusten’ Eg. termen: Men-nefer 

Mnj ‘landen’, ook: ‘sterven’ Eg. termen: Men-nefer 

mesen Eg. termen: mesen 

‘De weegschaal der twee landen’ Eg. termen: mḫꜣt- tꜣ.wj = Mekhat-tawy 

per duat Eg. termen: per duat 

rehui Eg. termen: rehui 

renp-t Eg. termen: renp-t 

Sebecht ‘poort’ Eg. termen: sebecht 

shen Eg. termen: shen 

hiëroglief shn Eg. termen: shn 

s-t ‘zetel, troon, woning’ Eg. termen: s-t 

tm-t Eg. termen: tm 

tm [+ spatie] Eg. termen: tm 

god Tum is met tum, ‘totaliteit’ Eg. termen: tm 

Eg. zebet ‘(doods)kist’ Eg. termen: zebet 

‘Het leven der twee landen’ Eg. termen: ꜥnḫ-tꜣ.wj = Ankh-Tawy 

dronk Eten en drinken: dronk 

levensmiddelen Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

ethische Ethiek 

bovenethisch Ethiek: boven de ~ verheven 

virtus Ethiek: deugd: term: virtus (L/R) 

goed Ethiek: goedheid 

onrechtvaardig Ethiek: onrechtvaardigheid 

beoordeelden Ethiek: oordeel: beoordeling 

rechtvaardig Ethiek: rechtvaardigheid 

gerechtigheid Ethiek: rechtvaardigheid (gerechtigheid) 

boze Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

ontoegankelijk Ethiek: verbod 

misdaden Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad) 

dochter Familierelaties: dochter 

Tritogeneia Familierelaties: dochter: term: γενεια, Τριτο- (‘de dochter van 
Tritos (de Derde, i.e. Zeus)’) (Gr.)] 

familie Familierelaties: familie 

kinderen Familierelaties: kind 

moeder Familierelaties: moeder 

vader Familierelaties: vader 

Dis Pater Familierelaties: vader: term: pater, dis (‘rijke vader’) (god) (L/R) 

voorvaderen Familierelaties: voorvader 

zonen Familierelaties: zoon 

zoon Familierelaties: zoon 

feest Feest 
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sed-feest Feest: 1. naam: Sed-feest (Eg.) 

eeuwfeest Feest: 3. tijd: eeuwfeest 

jaarfeest Feest: 3. tijd: jaarfeest 

feesten rond nieuwjaar Feest: 3. tijd: nieuwjaarsfeest 

gevierd bij de jaarwisseling Feest: 3. tijd: nieuwjaarsfeest 

nieuwjaarsfeest Feest: 3. tijd: nieuwjaarsfeest 

feest en de spelen waren geheel gewijd Feest: 3. tijd: saeculum-feest (L/R) 

nachtelijke spelen ter ere van Dis Pater Feest: 3. tijd: saeculum-feest (L/R) 

seculaire feest Feest: 3. tijd: saeculum-feest (L/R) 

wijsgerig Filosofie 

wijsbegeerte Filosofie 

absoluut Filosofie: absoluutheid 

voorstelling van de wereldbouw Filosofie: idee van de wereldbouw 

godsvoorstelling Filosofie: idee van god 

noodlotsidee Filosofie: idee van het noodlot 

mysterie Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

‘mysterie der Grote goden’ Filosofie: kennis: geheim: term: pirištu ilāni rabūti (‘mysterie der 
Grote Goden’) (Mes.) 

wijs [+ spatie] Filosofie: kennis: wijsheid 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze’ Filosofie: kennis: wijsheid 

wijzen’ Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze bouwmeesters Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze godin Filosofie: kennis: wijsheid 

wijze geesten Filosofie: kennis: wijsheid 

Atraḫasis, ‘de hoog wijze’ Filosofie: kennis: wijsheid: term: Atraḫasis (adj.) (Mes.) 

zevenvoudige harmonie als kosmisch Filosofie: principe, wereld-: zevenvoudige harmonie als kosmisch 
beginsel 

Griekse godsdienst en wijsbegeerte Filosofie: type: Griekse ~ (Gr.) 

Ionische natuurfilosofen Filosofie: type: Ionische natuurfilosofen (Gr.) 

Pythagoreërs Filosofie: type: Pythagoreïsme (Gr.) 

 Rede [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofie: type: rationalisme: Rede 

redelijk Filosofie: type: rationalisme: Rede 

wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

opvatting Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

idee Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

voorstelling Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

ideële Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

Kritiek Filosofisch aspect: kritiek 

meningen Filosofisch aspect: mening 

komt in betekenis overeen Filosofisch aspect: overeenkomst 

overeenkomen Filosofisch aspect: overeenkomst 

overeenkomsten Filosofisch aspect: overeenkomst 

parallellen Filosofisch aspect: parallel 

prototypen Filosofisch aspect: prototype 

το τριτον τωι Σωτηρι Filosofisch aspect: redenering: conclusie: frase: ‘το τριτον τωι 
Σωτηρι’ (‘op de derde en laatste plaats, en de Heiland ter ere’, 
Plato) (Gr.) 

tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling 

relatie Filosofisch aspect: verband 

verband Filosofisch aspect: verband 

verwant Filosofisch aspect: verwantschap 
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Fortuna Fortuna (L/R) (godin) 

geest Geest 

bouwmeesters Geest: ambachtsgeest: bouwmeester 

boze en de goede goden Geest: demon 

boze goden Geest: demon 

zeven zijn de boze Geest: demon 

demon Geest: demon 

vernielende goden Geest: demon 

geesten die vijanden zijn van mensen èn Geest: demon 

demonisch Geest: demon 

dwergen Geest: dwerg 

hemelgeesten Geest: hemelgeest 

vorst van de dood Geest: noodlotsdemon (dood, ~ van de) 

 ka [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geest: zelf: term: ka (Eg.) 

ka’ Geest: zelf: term: ka (Eg.) 

ka, Geest: zelf: term: ka (Eg.) 

Ka: Geest: zelf: term: ka (Eg.) 

-ka- Geest: zelf: term: ka (Eg.) 

demon van ziekte Geest: ziektedemon 

demon van de ziekte Geest: ziektedemon 

ziel Geest: ziel 

geesten der doden Geest: ziel: dodengeest 

τριτοπατερες Geest: ziel: dodengeest: ‘Vader’: term: τριτοπατερες  (Gr.) 

levensgeest Geest: ziel: levensgeest 

antieken Geschiedenis: Antieke periode 

Middeleeuwen Geschiedenis: Middeleeuwen 

Middeleeuwse Geschiedenis: Middeleeuwen 

Punische oorlog Geschiedenis: oorlog, Eerste Punische (L/R) 

Oude Rijk Geschiedenis: Oude Rijk (Eg.) 

jongens Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

meisjes Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

Kore Geslacht en rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) 
(Gr.) 

grijsaard Geslacht en rijpheid: oude man (grijsaard) 

100 Getal: ~ boven de twaalf 

14 of Getal: ~ boven de twaalf 

of 21 Getal: ~ boven de twaalf 

30 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

42 [+ spatie] Getal: ~ boven de twaalf 

Vijftig Getal: ~ boven de twaalf 

Ḫanšā Getal: ~ boven de twaalf: term: ḫanšā (‘vijftig’) (Mes.) 

 acht [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Getal: acht 

cijfer Getal: cijfer 

‘heilig’ m.b.t. een getal Getal: heilig ~ 

numerieke waarde Getal: numerieke waarde 

tien Getal: tien 

volmaakte of samenvattende getal Getal: totaliteit, ~ van de 

volmaakt getal Getal: totaliteit, ~ van de 

getal waarop alles uitloopt Getal: totaliteit, ~ van de 

getal dat de periode omvat van alles wat Getal: totaliteit, ~ van de 

αριθμος τελειος Getal: totaliteit, ~ van de: term: αριθμος τελειος  (Gr.) 

twaalf Getal: twaalf 

viermaal Getal: vier 

vier saecula Getal: vier 

vier fasen Getal: vier 
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vier maansikkels Getal: vier 

5, 30 Getal: vijf 

vijf [+ spatie] Getal: vijf 

vijfjaarlijkse Getal: vijf 

zesde Getal: zes 

 7 [voorafgegaan door een spatie] Getal: zeven 

zeven Getal: zeven 

Sibi [+ spatie] Getal: zeven: heptade: term: sibi = sibittu = sibitti (naam der 
Zevengoden) (Mes.) 

Sibi: Getal: zeven: heptade: term: sibi = sibittu = sibitti (naam der 
Zevengoden) (Mes.) 

Sibitti Getal: zeven: heptade: term: sibi = sibittu = sibitti (naam der 
Zevengoden) (Mes.) 

siba Getal: zeven: term: sibi = siba = sebe (Mes.) 

Sibi [+ spatie] Getal: zeven: term: sibi = siba = sebe (Mes.) 

Sibi: Getal: zeven: term: sibi = siba = sebe (Mes.) 

god God 

Zeven boze goden God: ‘Boze goden’ (Ilāni limnūti) (Mes.) 

Ilāni limnūti God: ‘Boze goden’ (Ilāni limnūti) (Mes.) 

Derde [hoofdletter] God: ‘Derde’ (tritos) (Gr.) + (Germ.) 

Tritos God: ‘Derde’ (tritos) (Gr.) + (Germ.) 

Parcen God: ‘Geboortegodinnen’ (Parcae) (L/R) 

God [+ spatie] God: ‘God’ (’Ēl) (Isr.) + (Chr.) 

van God, God: ‘God’ (’Ēl) (Isr.) + (Chr.) 

Ilāni rabūti God: ‘Grote goden’ (Ilāni rabūti) (Mes.) + (θεοι μεγαλοι / θεαι 
μεγαλαι (fem.)) (Gr.) 

θεοι μεγαλοι God: ‘Grote goden’ (Ilāni rabūti) (Mes.) + (θεοι μεγαλοι / θεαι 
μεγαλαι (fem.)) (Gr.) 

θεαι μεγαλαι God: ‘Grote goden’ (Ilāni rabūti) (Mes.) + (θεοι μεγαλοι / θεαι 
μεγαλαι (fem.)) (Gr.) 

Grote goden God: ‘Grote goden’ (Ilāni rabūti) (Mes.) + (θεοι μεγαλοι / θεαι 
μεγαλαι (fem.)) (Gr.) 

heer der graanmijt God: ‘Heer der graanmijt’ (Eg.) 

heer der weegschaal God: ‘Heer der weegschaal’ (Eg.) 

‘Heer der wereld’ God: ‘Heer der wereld’ (Mes.) 

‘heer van het witte heiligdom’ God: ‘Heer van het witte heiligdom’ (Eg.) 

de heer van Ma’at God: ‘Heer van Ma’at’ (Eg.) 

‘Heerseresse der bouwmeesters’ God: ‘Heerseresse der bouwmeesters’ (Eg.) 

Bennu God: ‘Herrijzende’ (Benu) (Eg.) 

Hathor God: ‘Huis van Horus’ (Hathor) (Eg.) 

Thot God: ‘Ibisachtige’ (Thot) (Eg.) 

Sebek God: ‘Krokodil’ (Sebek) (Eg.) 

god van ‘het leven der twee landen’ God: ‘Leven der twee landen’, ~ van het (Eg.)  

Kore God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.) 

Hapi God: ‘Nijl’ (Ḥāpi) (Eg.) 

aisa God: ‘Noodlot’ (Αισα) (Gr.) 

ananke God: ‘Noodlot’ (Αναγκη) (Gr.) 

Moira God: ‘Noodlot’ (Μοιρα) (Gr.) 

Olympiër God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

Olympische God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

Ολυμπιοι God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

Ολυμπιος God: ‘Olympiër’ (Ολυμπιος) (Gr.) 

ilāni dayyānē God: ‘Rechtergoden’ (ilāni dayyānē) (Mes.) 

Pandora God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (Πανδωρα) (Gr.) 

Amesha Spenta God: ‘Schenker van goede gaven’ (Aməša Spəṇta) (Ir.) 
(godengroep) 

Πλουτων God: ‘Schenker van rijkdom’ (Πλουτων) (Gr.) 
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Ptah God: ‘Schepper’ (Ptah) (Eg.) 

Sešat God: ‘Schrijfster’ (Sešat) (Eg.) 

Hermes God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.) 

vernietigende Tijd; God: ‘Tijd’ (alg.) 

Chronus God: ‘Tijd’ (Χρονος) (Gr.) 

Soteira God: ‘Verlosser Derdedochter’ (Σωτειρα Τριτογενεια) (Gr.) 

Soteira Tritogeneia God: ‘Verlosser Derdedochter’ (Σωτειρα Τριτογενεια) (Gr.) 

Soter God: ‘Verlosser’ (Σωτηρ) (Gr.) 

Σωτηρ God: ‘Verlosser’ (Σωτηρ) (Gr.) 

Neit God: ‘Verschrikkelijke’ (Neith) (Eg.) 

‘Vijftig’ God: ‘Vijftig’ (Ḫanšā) (Mes.) 

Teleios God: ‘Volmaakte’ (Τελειος) (Gr.) 

Tum of Atum God: ‘Voltooier’ (Atum) (Eg.) 

Tum of Atum God: ‘Voltooier’ (Atum) (Eg.) 

 Tum [voorafgegaan door een spatie] God: ‘Voltooier’ (Atum) (Eg.) 

Tum is ‘totaliteit’ God: ‘Voltooier’ (Atum) (Eg.) 

‘Vorst’ God: ‘Vorst’ (Eg.) 

Ahura Mazdā God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.) 

Zevengodin God: ‘Zevengehoornde’ (Sefkhet-Abwy) (Eg.) 

Sibi ilāni rabūti God: ‘Zevengoden (en) Grote goden’ (Sibi ilāni rabūti) (Mes.) 

Sibi God: ‘Zevengoden’ (Sibi = Sibitti = Sebitti) (Mes.) 

Sibitti God: ‘Zevengoden’ (Sibi = Sibitti = Sebitti) (Mes.) 

Zevengoden God: ‘Zevengoden’ (Sibi = Sibitti = Sebitti) (Mes.) 

Dioskuren God: ‘Zonen van God’ (Διοσκουροι) (Gr.) 

aardgod God: aardgod 

god der aarde God: aardgod 

goden van de aarde God: aardgod 

hoorden in de aarde thuis God: aardgod 

god der onderwereld God: aardgod 

god van de aarde en het dodenrijk God: aardgod 

god van de onderwereld God: aardgod 

Nergal, de god van de God: aardgod 

goden van de aarde en de onderwereld God: aardgod 

goden van de onderwereld God: aardgod 

goden van het dodenrijk God: aardgod 

god van de dood God: aardgod 

god van dood èn leven God: aardgod  

goden van de opgang en de God: aardgod  

god van het verrijzend God: aardgod 

aardgodin God: aardgodin 

godin der aarde God: aardgodin 

hoort thuis in de onderwereld God: aardgodin 

godin van leven en dood God: aardgodin  

godinnen van leven en dood God: aardgodin  

godin van dood en verrijzenis God: aardgodin  

god van het heelal God: algod 

kistgod God: attribuut: kistgod 

beschermgod der mensen God: beschermgod 

dodenrechters God: dodenrechter 

god van de eed God: eden en verdragen, ~ van de 

god van de eeuwigheid God: eeuwigheid, ~ van de 

Sibi God: groep: ‘Sibi’ = ‘Sibitti’ (Mes.) 

Sibitti God: groep: ‘Sibi’ = ‘Sibitti’ (Mes.) 

heiland God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

redder God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

redster God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 

verlosser God: heiland (redder, genezer, verlosser, dodengod) 
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Soteira God: heiland: term: σωτηρ (σωτειρα) (Gr.) 

Soter God: heiland: term: σωτηρ (σωτειρα) (Gr.) 

Σωτηρ God: heiland: term: σωτηρ (σωτειρα) (Gr.) 

goddelijke helpers God: helpergod 

helpers God: helpergod 

hoofdgod God: hoofdgod 

hoofd der goden God: hoofdgod 

hoofdgodin God: hoofdgodin 

hoogste god God: hoogste ~ 

god van de horizon God: horizon, ~ van de 

god van het huwelijk God: huwelijk, ~ van het 

dienaresse God: intermediair: dienaar (dienares) 

vertegenwoordigers van Ahura Mazdā God: intermediair: middelaar 

psychopompos God: intermediair: psychopomp 

maangod God: maangod 

maangodin God: maangodin 

godinnen van de muziek God: muziek, godin van de 

mysteriegod God: mysteriegod 

mysteriegodin God: mysteriegodin 

Nijl-god God: Nijl-god (Eg.) 

bepaler van het lot God: noodlot, ~ van het 

bepaler van het noodlot God: noodlot, ~ van het 

bepalers van het lot God: noodlot, ~ van het 

goden van het noodlot God: noodlot, ~ van het 

Hij gebiedt over leven en dood God: noodlot, ~ van het 

lotsbepaler God: noodlot, ~ van het 

bepaler van het noodlot God: noodlot, ~ van het 

godin van het noodlot God: noodlot, godin van het 

godinnen van het noodlot God: noodlot, godin van het 

elders ook van het noodlot God: noodlot, godin van het 

oergoden God: oergod 

orakelgoden God: orakelgod 

goden die de periode sloten en openden God: overgang, ~ van de 

planeetgoden God: planeetgod 

god der levensmiddelen God: plantaardige levensmiddelen, ~ van de 

goddelijke rechters God: rechtergod 

heer van de goddelijke rechtspraak God: rechtergod 

rechters in de onderwereld God: rechtergod 

rechters van het heelal God: rechtergod 

schepper God: schepper 

schepster God: scheppergodin 

godin van het schrift God: schrift, godin van het 

stervende en herrijzende zonnegod God: stervende en verrijzende ~ 

verrijzende god God: stervende en verrijzende ~ (jaargod) 

ilāni dayyānē God: term: ilāni dayyānē (‘goddelijke rechters’) (mysteriegoden) 
(Mes.) 

Ilāni limnūti God: term: ilāni limnūti (‘boze goden’) (pl.) (goden v.d. 
totaliteit) (Mes.) 

Ilāni rabūti God: term: ilāni rabūti (‘grote goden’) (pl.) (mysteriegoden) 
(Mes.) 

θεαι μεγαλαι God: term: θεα μεγαλη (‘grote godin) (fem.) (mysteriegodin of 
heiland) (Gr.) 

θεοι μεγαλοι God: term: θεος μεγαλος (‘grote god’) (mysteriegod of heiland) 
(Gr.) 

god van de eeuwigheid God: tijd, ~ van de 

god der totaliteit God: totaliteit, ~ der 

goden der totaliteit God: totaliteit, ~ der 
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goden van de totaliteit God: totaliteit, ~ der 

handhaafden hun eigen wet God: waarborger, onderhouder 

waarborgers God: waarborger, onderhouder 

godin van de wet der aarde God: wet, godin der 

god der kennis God: wijsheid, ~ van de 

zonnegod God: zonnegod 

Dioskuren God: zoon van ~: term: διοσκουροι (pl.) (Gr.) 

Eileithyiai Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Eileithyiai’ 
(ilithyiën, ειλειθυιαι) (Gr.) 

Hathors Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Hathors’ (Eg.) 

Moirai Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Moirai’ (Μοιραι) 
(Gr.) 

Amesha Spenta Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Aməša Spəṇta’s’ (Ir.) 

Cabiren Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Cabiren’ (Καβειροι) (Eg.-Gr.) 

Ilāni rabūti Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ilāni rabūti’ (Mes.) 

ilāni dayyānē Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Ilāni rabūti’: ‘Ilāni dayyānē’ 
(Mes.) 

Olympiër Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

Olympische Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

Ολυμπιοι Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

Ολυμπιος Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Olympioi’ (Ολυμπιοι) (Gr.) 

θεαι μεγαλαι Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Theai megalai’ (θεαι μεγαλαι) 
(Gr.) 

θεοι μεγαλοι Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Theoi megaloi’ (θεοι μεγαλοι) 
(Gr.) 

paargoden Godenstelsel: godengroep: 02. dyade, Egyptische (Eg.) 

Dioskuren Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: 
tweelinggoden: ‘Dioscuren’ (Διοσκουροι) (Gr.) 

rehui Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: term: rehui (Eg.) 

Parcen Godenstelsel: godengroep: 03. triade van moedergodinnen: 
‘Parcae’ (L/R) 

Sibi ilāni rabūti Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi ilāni rabūti’ (Mes.) 

Zevengoden Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi’ = ‘Sibitti’ = ‘Sebitti’ 
(Mes.) 

Zeven boze goden Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi’: ‘Ilāni limnūti’ 
(Mes.) 

Ilāni limnūti Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Sibi’: ‘Ilāni limnūti’ 
(Mes.) 

zeven bouwmeesters Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Zeven wijze 
bouwmeesters’ (later: Zeven Wijzen) (Eg.) 

zeven wijze bouwmeesters Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Zeven wijze 
bouwmeesters’ (later: Zeven Wijzen) (Eg.) 

zeven wijzen Godenstelsel: godengroep: 07. heptade: ‘Zeven wijze 
bouwmeesters’ (later: Zeven Wijzen) (Eg.) 

graf Graf 

graven Graf 

groeven Graf 

graf van Ptah Graf: 1. loc.: Memphis ( alg.), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

Osiris in zijn graf Graf: 1. loc.: Memphis ( alg.), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

heilige eiland’ van Osiris met zijn graf Graf: 1. loc.: Memphis ( alg.), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

graf van Osiris Graf: 1. loc.: Memphis ( alg.), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

graf van Sokaris Graf: 1. loc.: Memphis ( alg.), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

rondom de muren Graf: 1. loc.: Memphis (‘de (witte) Muur’), ~ van Ptah-Osiris-
Sokaris te (Eg.) 

Rondom de witte muur Graf: 1. loc.: Memphis (‘de (witte) Muur’), ~ van Ptah-Osiris-
Sokaris te (Eg.) 

paleis van de vorst (ha-t itj Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t itj’ (‘paleis van de vorst’)), ~ van 
Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 
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Ha-t-ka-Ptah Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

paleis van de ka van Ptah Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

paleis van de ka van Sokaris Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

paleis van zijn ka Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

paleis of het graf van Sokaris Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

paleis van Sokaris-Osiris Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.) 

grafpiramide van Pepi I Graf: 1. loc.: Memphis (‘Men-nefer Pepi’ = ‘mn-nfr-ppj’ = ‘ppj-
mn-nfr’), piramide van Pepi I te (Eg.) 

Men-nefer Graf: 1. loc.: Memphis (‘Men-nefer Pepi’ = ‘Mn-nfr-ppy’ = ‘Ppj-
mn-nfr’), piramide van Pepi I te (Eg.) 

ταφος Οσιριδος Graf: 1. loc.: Memphis (ταφος Οσιριδος), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris 
te (Eg.-Gr.) 

graf van de aardgod Graf: 2. pers./obj.: aardgod, ~ van de 

graf van de god Graf: 2. pers./obj.: godengraf (god, ~ van een) 

paleis van de ka Graf: 2. pers./obj.: godengraf: term: ‘Ha-t’ of ‘Ha-t-ka’ (’paleis 
(van de ka)’) (Eg.) 

ha-t Graf: 2. pers./obj.: godengraf: term: ‘Ha-t’ of ‘Ha-t-ka’ (’paleis 
(van de ka)’) (Eg.) 

graf als burcht Graf: 3. type: burchtgraf 

grafgebouw Graf: 3. type: grafgebouw 

graf van Osiris, juist op deze plaats van Graf: 3. type: grafheuvel (tumulus) 

Negada-type Graf: 3. type: Negada-type (Eg.) 

piramide Graf: 3. type: piramide 

trappiramide van Djoser Graf: 3. type: piramide, trap- van Djoser (Eg.) 

ταφος Graf: 6. term: ταφος (Gr.) 

vereniging van ongelijksoortigheden Griekse termen: ‘de vereniging van ongelijksoortigheden’ 

‘eendracht der tweedracht’ (Philolaüs) Griekse termen: ‘eendracht der tweedracht’ 

το τριτον τωι Σωτηρι Griekse termen: ‘το τριτον τωι Σωτηρι’ 

aisa Griekse termen: αισα 

ananke Griekse termen: αναγκη 

αριθμος τελειος Griekse termen: αριθμος τελειος 

άρμονιη αφανης Griekse termen: άρμονιη αφανης 

βουλαι Griekse termen: βουλη 

Dioskuren Griekse termen: Διοσκουροι 

Eileithyiai Griekse termen: Ειλειθυια 

εντελεια Griekse termen: εντελεια 

Ήρωες Griekse termen: ήρως 

θεαι μεγαλαι Griekse termen: θεαι μεγαλαι 

themistes Griekse termen: Θεμις: δικας και θεμιστες 

θεοι μεγαλοι Griekse termen: θεοι μεγαλοι 

Cabiren’ als mysteriegoden Griekse termen: Καβειροι 

κιβωτιον Griekse termen: κιβωτιον 

Thebe = κιβωτιον ‘de kist’ Griekse termen: κιβωτιον 

Lethe Griekse termen: Ληθη 

‘het Eiland der Zaligen’ (μακαρων νησος) Griekse termen: μακαρων νησος 

Moira Griekse termen: μοιρα 

Zeus Ολυμπιος Griekse termen: Ολυμπιος, Ολυμπιοι 

Ολυμπιοι Griekse termen: Ολυμπιος, Ολυμπιοι 

όμονοια Griekse termen: όμονοια 

όρμος αγαθων Griekse termen: όρμος αγαθων 

Peri ouranou Griekse termen: Περι ουρανου 

περιοδος Griekse termen: περιοδος 
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Pylos Griekse termen: πυλος 

Soteira Griekse termen: Σωτηρ, Σωτειρα 

Soter Griekse termen: Σωτηρ, Σωτειρα 

ταφος Οσιριδος Griekse termen: ταφος Οσιριδος 

Teleios Griekse termen: τελειος 

τελειος Griekse termen: τελειος 

τελετη Griekse termen: τελετη 

τελος Griekse termen: τελος 

τριτα Griekse termen: τριτα 

Tritogeneia Griekse termen: Τριτογενεια 

τριτοπατερες Griekse termen: τριτοπατερες 

Tritos Griekse termen: Τριτος 

τυρσις Griekse termen: τυρσις 

Ogygische Griekse termen: Ωγυγιη 

Grote goden Grote goden (Mes.) (godengroep) 

Ilāni rabūti Grote goden (Mes.) (godengroep) 

Atraḫasis, ‘de hoog wijze’ Halfgod: ‘Hoog wijze’ (Atraḫasis) (Mes.) 

heros Halfgod: heros 

Ήρωες Halfgod: heros: term: ήρως (Gr.) 

soevereine Heerschappij: gezag: soevereiniteit (hoogste gezag) 

Grootheid Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

grootste Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

grote Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

heerlijkheid Heerschappij: gezag: verhevenheid (grootsheid, hoogheid, 
majesteit, heerlijkheid) 

μεγαλαι Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: μεγαλος (Gr.) 

μεγαλοι Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: μεγαλος (Gr.) 

nederigheid Heerschappij: onderwerping: nederigheid 

boven hen staan Heerschappij: rangorde 

rang Heerschappij: rangorde 

maan heerst Heerschappij: vorm: ~ van de maan in het dodenrijk 

verkrijgt de heerschappij over de wereld Heerschappij: vorm: wereldheerschappij 

wereldbestuur Heerschappij: vorm: wereldheerschappij 

‘Heer der wereld’ Heerser: heer der wereld 

koning Heerser: koning 

heer [+ spatie] Heerser: leider 

vorst Heerser: leider 

leiders en rechters van het heelal Heerser: wereldheerser 

wereldleider Heerser: wereldheerser 

heiligdom Heiligdom 

voorhof Heiligdom: deel: voorhof 

Der el-Medina-tempel Heiligdom: loc.: Der el-Medina, tempel te (Eg.) 

tempel van de Cabiren Heiligdom: tempel van de Cabiren te Memphis (Eg.) 

tempel van de Cabiren Heiligdom: tempel van de Cabiren te Thebe (Gr.) 

tempel van Demeter op de burcht, de Heiligdom: tempel van Demeter te Thebe (Gr.) 

heiligdom van Geb Heiligdom: tempel van Geb (het witte heiligdom) (Eg.) 

het witte heiligdom Heiligdom: tempel van Geb (het witte heiligdom) (Eg.) 

mesen Heiligdom: tempel van Horus (Mesen) te Edfu (Eg.) 

tempel van Jupiter Heiligdom: tempel van Jupiter te Rome (L/R) 

driemaal rond de tempel van Heiligdom: tempel van Jupiter te Rome (L/R) 

tempel van Osiris in Abydos Heiligdom: tempel van Osiris te Abydos (Eg.) 

poort van de tempel van Ptah Heiligdom: tempel van Ptah te Memphis (Eg.) 

tempel van Sebek Heiligdom: tempel van Sebek (de Muur) te Memphis (Eg.) 

De muur van Sebek Heiligdom: tempel van Sebek (de Muur) te Memphis (Eg.) 
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muur’ van Sebek Heiligdom: tempel van Sebek (de Muur) te Memphis (Eg.) 

De muur’ is de naam van Heiligdom: tempel van Sebek (de Muur) te Memphis (Eg.) 

tempel Heiligdom: type: tempel 

Egyptische tempels Heiligdom: type: tempel, Egyptische (Eg.) 

hemellichamen Hemellichaam 

planeet Hemellichaam: planeet 

planeten Hemellichaam: planeet 

planeet Venus Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3) 

 ster [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Hemellichaam: ster 

sterren Hemellichaam: ster 

valkenkop Hoofd: valkenkop 

huwelijk Huwelijk 

gemalin Huwelijk: gemalin 

dictator clavi figendi causa Instelling en organisatie: ambt: dictator clavi figendi causa 
(‘hoogste magistraat in tijden van nood wegens het inslaan van de 
spijker’) (L/R) 

pater patratus Instelling en organisatie: ambt: pater patratus (‘voorzitter van het 
college der letiales’) (L/R) 

praetor maximus Instelling en organisatie: ambt: praetor maximus (‘hoogste 
magistraat na de consul’) (L/R) 

constituering van het volk tijdens de Instelling en organisatie: instelling van de maatschappelijke orde: 
constituering van het volk (telling en indeling in sociale klassen 
met het oog op het stemrecht) 

volk dat opnieuw gesticht of Instelling en organisatie: instelling van de maatschappelijke orde: 
constituering van het volk (telling en indeling in sociale klassen 
met het oog op het stemrecht) 

census Instelling en organisatie: instelling van de maatschappelijke orde: 
constituering van het volk: term: census (L/R) 

het paleis van het leven Instelling en organisatie: school: ‘Paleis van het leven’ (Hoge 
School) (Eg.) 

wereldorde gesticht Instelling en organisatie: stichting van de wereldorde 

bestuursraad Instelling en organisatie: vergadering (bestuursraad) 

verzamelde (tm-t) dubbele godenkring Instelling en organisatie: vergadering der goden: ‘de verzamelde 
(tm-t) dubbele godenkring’ (Eg.) 

puḫru Instelling en organisatie: vergadering der goden: term: puḫru 

(Mes.) 

Amesha Spenta Iraanse termen: amesha spenta 

angst Karakter en gedrag: angst 

verschrikking Karakter en gedrag: angst 

gevreesd Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

kunstvaardige Karakter en gedrag: bekwaamheid, handigheid, kunstvaardigheid 

gelukzaligheid Karakter en gedrag: gelukzaligheid 

goed Karakter en gedrag: goedheid 

zielenaard Karakter en gedrag: karakter 

natuur van de god Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk 

bemind Karakter en gedrag: liefde 

onberekenbaar Karakter en gedrag: onberekenbaarheid 

ondoorgrondelijk Karakter en gedrag: ondoorgrondelijkheid 

onmenselijk Karakter en gedrag: onmenselijkheid 

wil Karakter en gedrag: wil 

kist Kist 

kist van de twee delen van Egypte Kist: ‘kist van de twee delen van Egypte’ (Eg.) 

ark van Jahweh Kist: ark: Jahweh, ~ van 

Hebr. tēbâ ‘(doods)kist’ Kist: ark: Noach, ~ van: term: tēbâ (Isr.) 

voornaamste attribuut van Demeter Kist: Demeter, ~ van (Gr.) 

kist van Demeter Kist: Demeter, ~ van (Gr.) 
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kist van Dionysos Kist: Dionysos, ~ van (Gr.) 

(doods)kist Kist: doodskist 

doodskist Kist: doodskist 

mummiekisten Kist: doodskist 

Eg. Edfu ‘(doods)kist’ Kist: doodskist: term: edfu (Eg.) 

Hebr. tēbâ ‘(doods)kist’ Kist: doodskist: term: tēbâ (Isr.) 

Eg. zebet ‘(doods)kist’ Kist: doodskist: term: zebet (Eg.) 

afz scheta Kist: mysteriënkist: term: afz scheta (Eg.) 

Thebe = κιβωτιον ‘de kist’ Kist: mysteriënkist: term: Θηβη (Gr.) 

Thebe was de ‘kiststad’, omdat de kist Kist: mysteriënkist: term: Θηβη (Gr.) 

κιβωτιον Kist: mysteriënkist: term: κιβωτιον (Gr.) 

doodskist van Osiris Kist: Osiris, ~ van (Eg.) 

kroon van Noord-Egypte Kleding: hoofddeksel: kroon: Beneden-Egypte, - van 

rode kroon van Beneden-Egypte Kleding: hoofddeksel: kroon: Beneden-Egypte, - van 

kroon van Osiris met de veren Kleding: hoofddeksel: kroon: Osiris, - van (Eg.) 

kleur Kleur 

groen Kleur: groen 

rode Kleur: rood 

Wit Kleur: wit 

geografische Kosmografie en geografie 

topografische Kosmografie en geografie 

onderaardse Kosmografie en geografie: aarde 

ondergrondse Kosmografie en geografie: aarde 

 aarde [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Kosmografie en geografie: aarde 

aarde; Kosmografie en geografie: aarde 

aarde, Kosmografie en geografie: aarde 

aarde) Kosmografie en geografie: aarde 

aarde. Kosmografie en geografie: aarde 

aardse Kosmografie en geografie: aarde 

land der levenden Kosmografie en geografie: aarde 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

 Ge, [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

 Ge, [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

verloopt rond het goddelijke vuur Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

Ogygische Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Ogygia’ (Ωγυγιη) 
(Gr.) 

Eiland der Zaligen Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der 

μακαρων νησος Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzaligen, westelijk - der: ‘μακαρων νησος’ (Gr.) 

gebieden Kosmografie en geografie: gebied 

buitenland Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd, 
allochtoon, uitheems) 

districten Kosmografie en geografie: gebied: district 

Grenzen Kosmografie en geografie: gebied: grens 

grens Kosmografie en geografie: gebied: grens 

veld Kosmografie en geografie: gebied: veld 

Godsdienstige aardrijkskunde Kosmografie en geografie: godsdienstige aardrijkskunde 

bovenaardse Kosmografie en geografie: hemel 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

nachtelijke hemel Kosmografie en geografie: hemel, nachtelijke (sterrenhemel) 

horizon Kosmografie en geografie: horizon 
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achet (de ‘horizon’) Kosmografie en geografie: horizon: term: achet (Eg.) 

 land [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: land 

 landen [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Kosmografie en geografie: land 

 landen’ [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: land 

landen; Kosmografie en geografie: land 

land van het verrezen leven Kosmografie en geografie: land van het verrezen leven (Eg.) 

dubbele land van Egypte Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee 

twee delen van Egypte Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee 

twee landen Kosmografie en geografie: landen van Egypte, twee 

localiteit Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect) 

plaatselijk aspect Kosmografie en geografie: plaats (localiteit, plaatselijk aspect) 

plaats van de kringloop Kosmografie en geografie: plaats van de kringloop 

ligging van de Egyptische tempels Kosmografie en geografie: plaats van de tempel 

plaats van de eerste verrijzenis van het Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

plaats van het goddelijke mysterie Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

plaats van het verrijzend leven Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

plaats van verrijzenis Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

plaats waar de ka, de levensenergie der Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

plaats waar de koning verrijst Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping: term: per duat (‘plaats van verrijzenis van de koning’) 
(Eg.) 

leven der aarde verrijst. De genezing Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

verrijzenis: poort Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping 

per duat Kosmografie en geografie: plaats van dood, verrijzenis en 
schepping: term: per duat (‘plaats van verrijzenis van de koning’) 
(Eg.) 

plaats van de aartsvijand Kosmografie en geografie: plaats van het dodenrijk 

plaatsen van overgang Kosmografie en geografie: plaats van overgang 

Plaats van verering Kosmografie en geografie: plaats van verering 

plaats van verzoening Kosmografie en geografie: plaats van verzoening 

offerplaats Kosmografie en geografie: plaats, offer- 

rustplaats Kosmografie en geografie: plaats, rust- 

plaats waar het leven op de dood wordt Kosmografie en geografie: plaats, strijd-: dodenrijk waar het 
leven op de dood wordt bevochten 

Aardse woonplaatsen Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

woning Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

woonde Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

s-t ‘zetel, troon, woning’ Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: s-t (Eg.) 

‘het al’ Kosmografie en geografie: universum 

heelal Kosmografie en geografie: universum 

kosmisch Kosmografie en geografie: universum 

wereld Kosmografie en geografie: universum 

andere wereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld) 

 weg [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kosmografie en geografie: weg 

weg’ Kosmografie en geografie: weg 

 wegen [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Kosmografie en geografie: weg 
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wegen: Kosmografie en geografie: weg 

de zonnegod aflegt rond het dodenrijk Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

weg door het dodenrijk Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

weg rondom het dodenrijk Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

weg van de god Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

rondom het dodenrijk, de weg van de Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

weg van de zonnegod Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

weg van Re Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

wegen van de zonnegod Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

wegen van Re Kosmografie en geografie: weg van de god door de dood 

noord Kosmografie en geografie: windstreek: noorden 

oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

west Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

zuid Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden 

kringloop Kringloop 

kringlopen Kringloop 

ommegang Kringloop 

ringvormige beweging Kringloop 

rondtrekkende beweging Kringloop 

cirkel Kringloop: cirkel 

kring Kringloop: cirkel 

lijn rond de tempel Kringloop: cirkel 

 ring [voorafgegaan door een spatie] Kringloop: cirkel 

jaarring Kringloop: cirkel 

ronde ommuring Kringloop: cirkel 

magische kring Kringloop: cirkel: tovercirkel 

magische ring Kringloop: cirkel: tovercirkel 

toverkring Kringloop: cirkel: tovercirkel 

tovercirkel Kringloop: cirkel: tovercirkel 

kringloop van Sokaris rond het dodenrijk Kringloop: dodenrijk, ~ rond het 

kringloop was de weg rondom het Kringloop: dodenrijk, ~ rond het 

kringloop der hemellichamen Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

kringloop van de zon Kringloop: hemel: zon, ~ der 

zon in haar dagelijkse of jaarlijkse Kringloop: hemel: zon, ~ der 

shen Kringloop: hemel: zon, ~ der: term: shen (Eg.) 

dagelijkse kringloop van de zon Kringloop: hemel: zon, dagelijkse ~ van de 

dagelijkse richting van de zon Kringloop: hemel: zon, dagelijkse ~ van de 

dagelijkse zonnerichting Kringloop: hemel: zon, dagelijkse ~ van de 

dus volgens de nachtelijke Kringloop: hemel: zon, nachtelijke ~ van de 

nachtelijke loop van de zon Kringloop: hemel: zon, nachtelijke ~ van de 

onvergankelijke leven door neergang en Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

locale en de temporaire kringloop Kringloop: rite: locale ~ 

plaatselijk aspect (de kringloop rond het Kringloop: rite: locale ~ 

kringloop uit rond de stad Kringloop: rite: locale ~ 

kringloop, geleid door de god Kringloop: rite: locale ~ 

kringlooprite Kringloop: rite: locale ~ 

liep met de offerdieren driemaal om Kringloop: rite: locale ~ 

omheenliep Kringloop: rite: locale ~ 

ommegang van de gelovigen Kringloop: rite: locale ~ 

rituele gang rond Kringloop: rite: locale ~ 

rituele kringloop Kringloop: rite: locale ~ 

dood door de rituele Kringloop: rite: locale ~ 

wierook rond het lijk Kringloop: rite: locale ~ 

rond het volk om het te reinigen Kringloop: rite: locale ~ 

rondgang Kringloop: rite: locale ~ 

rondwandelen Kringloop: rite: locale ~ 
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cultusgang Kringloop: rite: locale ~ 

processie Kringloop: rite: locale ~ 

reinigende kringloop Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~ (lustratie) 

lustratie Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~ (lustratie) 

rituele reiniging Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~ (lustratie) 

Lustratio Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~: term: lustrum, lustratio, 
lustrare (L/R) 

lustrum Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~: term: lustrum, lustratio, 
lustrare (L/R) 

Lustrare Kringloop: rite: locale ~: reinigende ~: term: lustrum, lustratio, 
lustrare (L/R) 

De kringloop rondom de muren Kringloop: rite: locale ~: Sokaris, ~ van: ‘De kringloop rondom de 
muren’ (Eg.) 

De kringloop rondom het paleis (ha-t) Kringloop: rite: locale ~: Sokaris, ~ van: ‘De kringloop rondom het 
paleis (ha-t) van Sokaris’ (Eg.) 

Rondom de witte muur Kringloop: rite: locale ~: Sokaris, ~ van: ‘Rondom de witte muur’ 
(Eg.) 

Rondom mesen Kringloop: rite: locale ~: Sokaris, ~ van: ‘Rondom mesen’ (Eg.) 

kringloop van Sokaris Kringloop: rite: locale ~: Sokaris, ~ van (Eg.) 

kringlopen van Sokaris Kringloop: rite: Sokaris, ~ van (Eg.) 

temporaire kringloop Kringloop: rite: temporaire ~ 

tijdelijk aspect, het lustrum Kringloop: rite: temporaire ~ 

geen begin en geen einde Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

gesloten aspect Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

gesloten jaarring Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

gesloten kringen Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

gesloten kringloop Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

gesloten ring Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

open als gesloten Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

vallen begin en einde samen Kringloop: rite: temporaire ~: gesloten aspect van de ~ 

open als gesloten Kringloop: rite: temporaire ~: open aspect van de ~ 

open aspect Kringloop: rite: temporaire ~: open aspect van de ~ 

open kringen Kringloop: rite: temporaire ~: open aspect van de ~ 

open kringloop Kringloop: rite: temporaire ~: open aspect van de ~ 

annus magnus Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: annus magnus 
(vier saecula) (L/R) 

lustra Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: lustrum (L/R) 

lustrum Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: lustrum (L/R) 

saecula Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: saeculum (L/R) 

saeculum Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: saeculum (L/R) 

seculaire Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: saeculum (L/R) 

seculaire riten Kringloop: rite: temporaire ~: reinigende ~: term: saeculum (L/R) 

sacrale jaar Kringloop: rite: temporaire ~: sacraal jaar 

sacrale periode Kringloop: rite: temporaire ~: sacrale periode 

circuire Kringloop: term: circuire (vb.) (L/R) 

περιοδος Kringloop: term: περιοδος (Gr.) 

periode Kringloop: tijd: periode (tijdscirkel) 

periodiek Kringloop: tijd: periode (tijdscirkel) 

περιοδος Kringloop: tijd: periode: term: περιοδος (Gr.) 

cyclische wereldperioden Kringloop: tijd: tijd (wereldtijdperken), ~ van de (cirkel van de 
tijd, kosmische kringloop) 

afbeelding Kunst en schrift: afbeelding 

afgebeeld Kunst en schrift: afbeelding 

Munten uit Knossos: Kunst en schrift: afbeelding: muntafbeelding 

godenbeeld Kunst en schrift: beeld, goden- 

maanstad door zijn vorm Kunst en schrift: compositie: maanvormig 

vorm van de maan Kunst en schrift: compositie: maanvormig 

esthetische Kunst en schrift: esthetiek 
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schoon Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid 

Munten Kunst en schrift: kunst: numismatiek 

geschreven Kunst en schrift: schrift 

levensteken Kunst en schrift: voorstelling: anch-teken (Eg.) 

cartouche Kunst en schrift: voorstelling: cirkel (ring) 

naam in de ring geschreven Kunst en schrift: voorstelling: cirkel (ring) 

ring Kunst en schrift: voorstelling: cirkel (ring) 

‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata Latijnse termen: ‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata figurae’ 

aedemque ter lustrasse Latijnse termen: aedemque ter lustrasse 

annus magnus Latijnse termen: annus magnus 

census Latijnse termen: census 

circuire Latijnse termen: circuire 

circus Latijnse termen: circus 

clavus Latijnse termen: clavus 

De coelo Latijnse termen: De coelo 

dictator clavi figendi causa Latijnse termen: dictator clavi figendi causa 

exercitus Latijnse termen: exercitus 

Fatum Latijnse termen: fatum 

Lustrare Latijnse termen: lustrare 

Lustratio Latijnse termen: lustrare 

goddelijk middel ter reiniging Latijnse termen: lustrum 

lustra Latijnse termen: lustrum 

lustrum Latijnse termen: lustrum 

Parcen Latijnse termen: Parcae 

pater patratus Latijnse termen: pater patratus 

praetor maximus Latijnse termen: praetor maximus 

saecula Latijnse termen: saeculum 

saeculum Latijnse termen: saeculum 

septemplex laborinthus Latijnse termen: septemplex laborinthus 

spina Latijnse termen: spina 

ter unus Latijnse termen: ter unus 

virtus Latijnse termen: virtus 

 ei [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: ei 

 hand [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: hand 

hand. Lichaam: hand 

hart Lichaam: hart 

klauwen Lichaam: klauw 

ledematen Lichaam: lichaamsdeel (ledemaat) 

 ogen [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: oog 

organisme Lichaam: organisme 

 veren [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Lichaam: veer 

veren; Lichaam: veer 

vleugel Lichaam: vleugel 

duistere Licht en duisternis: duisternis 

duisternis Licht en duisternis: duisternis 

lichtend Licht en duisternis: licht 

nacht Licht en duisternis: nacht 

straalt Licht en duisternis: schittering 

stralend Licht en duisternis: schittering 

4e en 5e uur van Duat Literatuur: Am-Duat (Eg.) 

Avesta Literatuur: Avesta (Ir.) 

Bijbelse Literatuur: Bijbel (Isr.) 

Genesis Literatuur: Bijbel: Genesis (Isr.) 

boek Job Literatuur: Bijbel: Job (Isr.) 
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Jozua 6: 26 Literatuur: Bijbel: Jozua (Isr.) 

Rom. Literatuur: Bijbel: Romeinen (Chr.) 

Dendera-tekst Literatuur: Dendera-tekst (Eg.) 

Dodenboek Literatuur: Dodenboek (Eg.) 

Epos van Gilgameš Literatuur: Epos van Gilgameš (Mes.) 

Peri ouranou (‘Over de hemel’ Literatuur: Peri ouranou (Περι ουρανου, De coelo) (door 
Aristoteles) (Gr.) 

De coelo Literatuur: Peri ouranou (Περι ουρανου, De coelo) (door 
Aristoteles) (Gr.) 

Piramidetekst Literatuur: Piramideteksten (Eg.) 

Politeia Literatuur: Politeia (door Plato) (Gr.) 

Prometheus geboeid Literatuur: Prometheus geboeid (Prometheus desmotes) (Gr.) 
(Aeschylus) 

Ptah-hymne Literatuur: Ptah-hymne (Eg.) 

Shabaka-tekst Literatuur: Shabaka-tekst (Eg.) 

Hyketiden Literatuur: smekelingen, De (Hyketides) (door Aischylos) (Gr.) 

 lot [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lot 

 lot. [voorafgegaan door een spatie] Lot 

bepaler van het lot Lot: lotsbepaler 

bepaler van het noodlot Lot: lotsbepaler 

bepalers van het lot Lot: lotsbepaler 

lotsbepaler Lot: lotsbepaler 

lot van de mens Lot: mensen, ~ der 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

Fatum Lot: noodlot: term: fatum (L/R) 

aisa Lot: noodlot: term: αισα (Gr.) 

ananke Lot: noodlot: term: αναγκη (Gr.) 

Moira Lot: noodlot: term: μοιρα (godin) (Gr.) 

ananke Lot: noodzakelijkheid: term: αναγκη (Gr.) 

voortekens Lot: voorteken 

 maan [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Maan 

maan; Maan 

maan: Maan 

maangod Maan 

maanstad Maan 

vier fasen van de maan Maan: maanfase: vier fasen van de ~ (schijngestalten) 

maansikkel Maan: maansikkel 

‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata Maan: term: luna (L/R) 

macht van de dood Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld), macht van de 

macht van de) dood Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld), macht van de 

kracht die alles doet opgaan en alles Macht en kracht: eeuwig leven, kracht tot 

goddelijke energieën Macht en kracht: goddelijke kracht 

goddelijke kracht van vernieuwing Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 

scheppende kracht van het leven Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 

kracht en de natuur der aarde Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 

levensenergie Macht en kracht: levenskracht 

macht Macht en kracht: macht 

macht over dat mysterie Macht en kracht: object: leven en dood, macht over 

macht over het mysterie van het zich Macht en kracht: object: leven en dood, macht over 

zegevierend vermogen Macht en kracht: overwinning, kracht van de 

reiniging, wier kracht Macht en kracht: reinigendekracht, goddelijke 

scheppende en vernieuwende kracht Macht en kracht: scheppingskracht 

scheppingskracht Macht en kracht: scheppingskracht 

magische Magie en mantiek: magie (betovering) 

magie Magie en mantiek: magie (betovering) 
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Babylonische magie Magie en mantiek: magie: geogr./rel.:  Babylonische - (Mes.) 

orakel Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

waarzegging Magie en mantiek: mantiek (voorspelling, waarzeggerij) 

mens Mens 

inwoners Mens: inwoner 

burgers Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

ideogram van de kring of cirkel Mes. ideogram: kring (cirkel, ring) als ~ voor 
1. Šār ‘volmaaktheid’ (in oudste schrift werkelijk als ring) zie Mes. 
termen: šār 
2. Kiššatu of kullatu ‘totaliteit’ zie Mes. termen: kiššatu; Mes. 
termen: kullatu 
3. Gitmālu ‘het compleet-zijn’, ‘de vol-maaktheid’ zie Mes. 
termen: gitmālu 

ideogram van de zeven spijkers Mes. ideogram: spijkers [zeven] als ~ voor  
1. Kiššatu ‘totaliteit’ zie Mes. termen: kiššatu 
2. Sibi of siba ‘zeven’ zie Mes. termen: siba; Mes. termen: sibi 
3. Sibi of Sibitti, een groep van zeven goden zie Mes. termen: 
sibi; Mes. termen: Sibitti 
4. ‘heilig’ m.b.t. een getal, waarbij de werkelijke numerieke 
waarde niet van belang is zie Getal: heilig ~ 

Atraḫasis, ‘de hoog wijze’ Mes. termen: Atraḫasis 

Gitmālu ‘het compleet-zijn’, ‘de vol- Mes. termen: gitmālu 

Kutha Mes. termen: Gudua 

Ḫanšā Mes. termen: ḫanšā 

ilāni dayyānē Mes. termen: ilāni dayyānē 

Ilāni limnūti Mes. termen: ilāni limnūti 

Ilāni rabūti Mes. termen: ilāni rabūti 

kalâlu Mes. termen: kalâlu 

Kiššatu Mes. termen: kiššatu 

kullatu Mes. termen: kullatu 

pirištu ilāni rabūti Mes. termen: pirištu ilāni rabūti 

puḫru Mes. termen: puḫru 

Šār ‘volmaaktheid’ Mes. termen: šār 

siba Mes. termen: sibi = siba = sebe 

Sibi Mes. termen: sibi = siba = sebe 

Sibitti Mes. termen: sibi = siba = sebe 

Sibi ilāni rabūti Mes. termen: Sibi ilāni rabūti 

zevensnarige lier Muziek en dans: lier, zevensnarige 

harmonische klanken Muziek en dans: muziek 

muziek Muziek en dans: muziek 

mysteriegodsdiensten Mysterie 

mythe Mythe 

mythische Mythe 

legende van de bouw van Mythe: De bouw van de Thebaanse muur (Gr.) 

mythe van Theseus en de Minotaurus Mythe: Theseus en de Minotaurus (Gr.) 

Ogygische Mythische woning: naam: ‘Ogygia’ (Ωγυγιη), de ~ van Kalypso 
(Gr.) (eiland) 

mythe van de dood en de opstanding van Mythologie: motief: dood en opstanding van de god 

eiland van verrijzenis Mythologie: motief: eiland van verrijzenis 

kālâ NW-Sem. termen: kālâ 

Hebr. tēbâ ‘(doods)kist’ NW-Sem. termen: tēbâ 

tōm NW-Sem. termen: tōm 

offer Offer 

dodenoffer Offer: ~ aan de doden (dodenoffer) 

drievoudige offer Offer: kar.: drievoudig ~ 

τριτα Offer: naam: ‘Τριτα, τα’ (Gr.) 

dieren worden geofferd Offer: obj.: dierenoffer 
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hondenoffer Offer: obj.: dierenoffer: hondenoffer 

ha-t Paleis: term: ha-t (Eg.) 

paleis van de vorst (ha-t itj Paleis: term: ha-t itj (‘het paleis van de vorst’) (godengraf) (Eg.) 

paleis van de ka Paleis: term: ha-t-ka (‘paleis van de ka’) (godengraf) (Eg.) 

ha-t-ka Paleis: term: ha-t-ka (‘paleis van de ka’) (godengraf) (Eg.) 

Ha-t-ka-Ptah Paleis: term: ha-t-ka-Ptah (‘paleis van de ka van Ptah’) 
(godengraf) (Eg.) 

paleis van de ka van Ptah Paleis: term: ha-t-ka-Ptah (‘paleis van de ka van Ptah’) 
(godengraf) (Eg.) 

paleis van de ka van Sokaris Paleis: term: ha-t-ka-Ptah (‘paleis van de ka van Ptah’) 
(godengraf) (Eg.) 

paleis van zijn ka Paleis: term: ha-t-ka-Ptah (‘paleis van de ka van Ptah’) 
(godengraf) (Eg.) 

paleis of het graf van Sokaris Paleis: term: ha-t-ka-Ptah (‘paleis van de ka van Ptah’) 
(godengraf) (Eg.) 

paleis van Sokaris-Osiris Paleis: term: ha-t-ka-Ptah (‘paleis van de ka van Ptah’) 
(godengraf) (Eg.) 

paradijs Paradijs 

iaru-veld (het Rietveld Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, earu- of Rietveld(en) of Velden der 
gelukzaligen) (Eg.) 

Rietveld Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, earu- of Rietveld(en) of Velden der 
gelukzaligen) (Eg.) 

μακαρων νησος Paradijs: ‘μακαρων νησος’ (‘Eiland der zaligen’, meestal plur.)  
(Gr.) 

eiland der zaligen Paradijs: Elysium (‘Eiland der zaligen’) (Gr.) 

poort Poort 

deur heet ‘de poort der twee landen’ Poort: god: Geb, ~ van het witte heiligdom van: ‘Poort der twee 
landen’ (Eg.) 

zoals de poort van de tempel van Ptah Poort: god: Ptah te Memphis, ~ van de tempel van: ‘Poort der 
twee landen’ (Eg.) 

Sebecht ‘poort’ Poort: term: sebecht (Eg.) 

Pylos Poort: term: πυλος (Gr.) 

Pylos Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

poort’, nl. van de hel Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

poorten der onderwereld Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

eveneens een beeld van het dodenrijk Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

poorten is een naam van het dodenrijk Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

poorten van het dodenrijk Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

poorten van het Egyptische dodenrijk Poort: type: dodenrijk, ~ van het 

grafdeur Poort: type: grafpoort 

priester Priester 

Pythia Priester: spec. god: Apollo-priesteres (Gr.) 

Pythia Priester: term: Πυθια = Pythia (Gr.) (priesteres) 

 droom [voorafgegaan door een spatie] Psychologie: droom 

nietigheid Psychologie: gevoel van nietigheid 

tijdgeest Psychologie: houding: tijdgeest 

bovenrationeel Psychologie: irrationaliteit 

rationele Psychologie: rationaliteit 

Lethe Psychologie: vergeten: term: ληθη (nom. act.) (tevens 
onderwereldrivier) (Gr.) 

waanzin Psychologie: waanzin 

besprenkeld Reiniging en verzorging: besprenkeling 

besprenkeling Reiniging en verzorging: besprenkeling 

besmet Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging) 

reinheid Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid 

reinig Reiniging en verzorging: reiniging 

kathartische Reiniging en verzorging: reiniging 

lustra Reiniging en verzorging: reiniging 
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Lustrare Reiniging en verzorging: reiniging: term: lustrare, lustratio (L/R) 

lustratio Reiniging en verzorging: reiniging: term: lustrare, lustratio (L/R) 

reinigingsmiddel Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel 

lustrum Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: term: lustrum (L/R) 

wierook Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: wierook 

gang rondom het dodenrijk Reis: dood, ~ van de god door de 

gang van de god door de dood Reis: dood, ~ van de god door de 

muren van de grote woning doorkruist Reis: dood, ~ van de god door de 

landen Reis: komst: landen 

mnj Reis: komst: landen: term: mnj (Eg.) 

vluchtelingen Reis: vluchten (vluchteling) 

volgden Reis: volgen 

volgt Reis: volgen 

volgen [+ spatie] Reis: volgen 

godsdienst Religie 

religieuze Religie 

Babylonische godsdienst Religie: Babylonische ~ 

Babylonische magie en godsdienst Religie: Babylonische ~ 

Christenen Religie: Christendom, Christelijk, Christen 

Egyptische godsdienst Religie: Egyptische ~ 

tevens kenmerk van de Egyptische Religie: Egyptische ~ 

Griekse godsdienst Religie: Griekse ~ 

Kybele-dienst Religie: Kybele-dienst (Gr./Phryg.) 

acht verwante oergoden Religie: ogdoade (Eg.) 

houding van nederigheid Religie: religieuze houding van nederigheid 

mysteriëngodsdienst Religie: type: mysteriegodsdienst 

Mithras-mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Mithras-mysteriën (L/R) 

Osiris-mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Osiris-mysteriën (Eg.) 

Osiris-Sokaris-mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Osiris-mysteriën (Eg.) 

mysterieën van Sokaris Religie: type: mysteriegodsdienst: Sokaris-mysteriën (Eg.) 

heilig Religieus fenomeen: heiligheid 

sacraal Religieus fenomeen: heiligheid 

sacrale Religieus fenomeen: heiligheid 

heiliging Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging 

maakte hem heilig Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging 

τελετη Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: τελετη (Gr.) 

mystieke Religieus fenomeen: mystiek 

altaar Religieus voorwerp: altaar 

altaren Religieus voorwerp: altaar 

ceremonie Rite 

cultushandeling Rite 

heilige handelingen Rite 

rite Rite 

Rituele Rite 

ritus Rite 

gewijd Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

inwijding Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

troonsbeklimming Rite: koningsrite: troonsbeklimming 

beklimming door Horus van zijn vaders Rite: koningsrite: troonsbeklimming 

bestijgt de troon Rite: koningsrite: troonsbeklimming 

noodlotsriten Rite: noodlotsrite 

rite van de spijker Rite: noodlotsrite: spijker, ~ van de (L/R) 

rituele inslaan van de spijker Rite: noodlotsrite: spijker, ~ van de (L/R) 

slaat een spijker in de wand van de Rite: noodlotsrite: spijker, ~ van de (L/R) 

onheilsriten Rite: onheilsrite 

sacramenteel Rite: rituele handeling: sacrament 

stier Rund: stier 
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geschapen Schepping 

scheppende Schepping 

schept Schepping 

schiepen het heelal Schepping: kosmogonie 

voortbrengsel Schepping: schepsel 

verwerkelijkt Schepping: verwerkelijken 

slang Slang 

slang der aarde Slang: aarde, ~ der 

slang van Sokaris Slang: aarde, ~ der: Sokaris-slang (Eg.) 

slang van Sokaris in Duat is gevleugeld Slang: gevleugelde ~ 

leger Sociologie: gemeenschap, militaire (leger) 

exercitus Sociologie: gemeenschap, militaire: term: exercitus (L/R) 

scepter Staf: scepter: rechterstaf 

rhabdos Staf: scepter: term: ραβδος (‘boomtak’) (Gr.) 

stenen Steen: bouwsteen 

omphalos Steen: heilige opgerichte ~: omphalos (ομφαλος) (Gr.) 

labyrint Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint 

‘Urbs Jericho lunae fuit assimilata Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: ‘Muren van 
Jericho’ (Germ.) 

‘de muren van Jericho’ Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: ‘Muren van 
Jericho’ (Germ.) 

septemplex laborinthus Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: 
septemplex laborinthus (L/R) 

vijand Strijd en vrede: antagonisme 

beschermd Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

beschermen Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

bescherming Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

jaagt de demonen op de vlucht Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

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

overwinnende Strijd en vrede: overwinning 

overwinning Strijd en vrede: overwinning 

overwint Strijd en vrede: overwinning 

overwon Strijd en vrede: overwinning 

bevochten Strijd en vrede: strijd 

oorlog Strijd en vrede: strijd 

strijd Strijd en vrede: strijd 

verzoening Strijd en vrede: verzoening 

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

wedren Strijd en vrede: wedstrijd: wedren 

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

burcht van Thebe als beeld van het Symboliek: burcht als symbool van het dodenrijk 

dodenrijk als een door muren omgeven Symboliek: burcht als symbool van het dodenrijk 

dodenrijk als burcht of vesting Symboliek: burcht als symbool van het dodenrijk 

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

kist stelde haar werkelijke woning, het Symboliek: kist [doods-] als symbool van het dodenrijk 

kring als uitdrukking van totaliteit Symboliek: kring (cirkel, ring) als symbool van totaliteit 

ring als symbool Symboliek: kring: ring en ringvormige beweging (en cartouche) als 
symbool van 1. herhaalde vernieuwing (van het leven), 2. 
kringloop van de zon 

ring als teken van verrijzend leven Symboliek: kring: ring en ringvormige beweging (en cartouche) als 
symbool van 1. herhaalde vernieuwing (van het leven), 2. 
kringloop van de zon 

cartouche Symboliek: kring: ring en ringvormige beweging (en cartouche) als 
symbool van 1. herhaalde vernieuwing (van het leven), 2. 
kringloop van de zon 
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ring is het beeld van de zelfvernieuwing Symboliek: kring: ring en ringvormige beweging (en cartouche) als 
symbool van 1. herhaalde vernieuwing (van het leven), 2. 
kringloop van de zon 

symboliek van de ring en de ringvormige Symboliek: kring: ring en ringvormige beweging (en cartouche) als 
symbool van 1. herhaalde vernieuwing (van het leven), 2. 
kringloop van de zon 

kringloop rond de muur is het beeld van Symboliek: kringloop als symbool van de gang rond het dodenrijk 

shen Symboliek: lus met samengebonden einden (shen (Eg.)) als 
symbool van de periodieke vernieuwing van het onvergankelijk 
leven 

muur als voorstelling van het dodenrijk Symboliek: muur als symbool van het dodenrijk 

vertegenwoordigster Symboliek: personificatie als symbool 

personificatie Symboliek: personificatie als symbool 

Kutha met de zeven poorten Symboliek: poort (of poorten, meestal zeven) als symbool van het 
dodenrijk 

onderaardse ruimte bijgezet, welke Symboliek: poort (of poorten, meestal zeven) als symbool van het 
dodenrijk 

zeven poorten van de Thebaanse muur Symboliek: poort (of poorten, meestal zeven) als symbool van het 
dodenrijk 

zeven poorten van het Egyptische Symboliek: poort (of poorten, meestal zeven) als symbool van het 
dodenrijk 

poorten waren plaatsen van overgang en Symboliek: poort als symbool van verrijzenis 

ingeslagen spijker is de vaststelling van Symboliek: spijker [het inslaan van de] als ‘sluiter’ als het 
symbool van de vaststelling van het noodlot, de goddelijke 
wilsbeschikking 

stad als afspiegeling van Symboliek: stad als symbool van het dodenrijk 

stad Thebe in haar geheel werd gezien Symboliek: stad als symbool van het dodenrijk 

scepter als symbool van het leven der Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de 
levensorde en het leven der aarde (plantengroei) 

symboliek van de grens is dezelfde als Symboliek: symboliek van de deur 

symboliek van de grens Symboliek: symboliek van de grens 

religieus symbool Symboliek: symboliek van de religie 

symboliek van de weegschaal Symboliek: symboliek van de weegschaal 

veren op de kroon duiden Osiris’ Symboliek: veer als symbool van (het karakter van) Osiris 

vleugels’ als aanduidingen van het Symboliek: vleugels als symbool van de overwinning (van de god) 
in het dodenrijk 

symbool van de kosmische orde, het Symboliek: weegschaal als symbool van de kosmische orde, het 
onvergankelijk leven 

symbool van evenwicht en gerechtigheid Symboliek: weegschaal als symbool van evenwicht en 
gerechtigheid in goddelijke zin 

zee werd gezien als dodenrijk Symboliek: zee als symbool van het dodenrijk 

zevental als symbool van de mystieke Symboliek: zeven als symbool van de mystieke totaliteit [zie ook 
Totaliteit] 

gevleugelde zonneschijf als symbool van Symboliek: zon [gevleugelde] als het symbool van Horus van Edfu 
(Eg.) 

benamingen Taal: appellativum (benoeming, soortnaam (i.t.t. eigennaam) 

benaming van Taal: appellativum (benoeming, soortnaam (i.t.t. eigennaam) 

benaming ‘de Taal: appellativum (benoeming, soortnaam (i.t.t. eigennaam) 

soortnaam Taal: appellativum (benoeming, soortnaam (i.t.t. eigennaam) 

zijn bevel Taal: bevel (machtswoord) 

woord van Ptah Taal: bevel (machtswoord) 

Zijn woord Taal: bevel (machtswoord) 

smeken Taal: gebed: smeekbede 

gebedsformulier Taal: gebedsformulier 

klaagliederen Taal: lied, klaag- (elegie) 

verheerlijking Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied) 

godenlijsten Taal: lijst, goden- (Mes.) 

 naam [voorafgegaan door een spatie] Taal: naam (noemen) (alg.) 
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Naam: Taal: naam (noemen) (alg.) 

vergelijkbare namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

namen van Taal: naam (noemen) (alg.) 

onbekende namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

genoemd Taal: naam (noemen) (alg.) 

eigennaam Taal: naam, persoons- 

koningsnaam Taal: naam, persoons- 

titulatuur Taal: naam, persoons-: bijnaam 

titel Taal: naam, persoons-: bijnaam 

benaming ‘Grote goden’ Taal: naam, persoons-: bijnaam  

benaming van Zeus Taal: naam, persoons-: bijnaam  

grafnaam Taal: naam, plaats-: grafnaam 

tafel Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex, 
geschrift, schrijftafel) 

episode Taal: tekstgedeelte: episode (passage, verhaalelement) 

Voorlezing Taal: voorlezing 

zegende Taal: zegening 

 tijd [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd 

(tijd) Tijd 

Tijd en Tijd 

tijd; Tijd 

 tijden [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Tijd 

 dag [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: dag(indeling) 

dagen Tijd: dag(indeling) 

dagelijkse Tijd: dag, elke (dagelijks, overdag) 

scheppingsdag Tijd: dag, scheppings- 

zesde scheppingsdag Tijd: dag, scheppings-, zesde 

zevende dag Tijd: dag, scheppings-, zevende 

eeuw. Tijd: eeuw 

eeuw) Tijd: eeuw 

eeuwfeest Tijd: eeuw 

 jaar [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: jaar(indeling) 

jaar. Tijd: jaar(indeling) 

jaar: Tijd: jaar(indeling) 

jaar; Tijd: jaar(indeling) 

jaarfeest Tijd: jaar(indeling) 

jaarwisseling Tijd: jaar(indeling) 

jaarring Tijd: jaar(indeling) 

 jaarlijkse [voorafgegaan door een 
spatie] 

Tijd: jaar, elk (jaarlijks) 

nieuwjaar Tijd: jaar, nieuw- 

annus magnus Tijd: jaar: term: annus magnus (‘groot jaar’) (temporaire 
kringloop van vier saecula) (L/R) 

jaargetijden Tijd: jaargetijde 

jaarwisseling Tijd: jaarwisseling 

maand Tijd: maand 

Choiak Tijd: maand (Eg.): ‘Choiak’ 

Tybi Tijd: maand (Eg.): ‘Tybi’ 

Adaru Tijd: maand (Mes.): Adaru 

renp-t Tijd: periode, cultus-: duur: één jaar: term: renp-t (Eg.) 

temporaliteit Tijd: temporaliteit (tijdelijk aspect) 

tijdelijk aspect Tijd: temporaliteit (tijdelijk aspect) 

eeuwig Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

onvergankelijke Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 
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tijdsverloop Tijd: temporaliteit: tijdsverloop 

Chronus Tijd: term: χρονος (god) (Gr.) 

week Tijd: week 

cyclische wereldperioden Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk) 

Totaliteit Totaliteit 

compleetheid Totaliteit: compleetheid 

ter unus Totaliteit: compleetheid: frase: ‘ter unus’ (L/R) 

tm [+ spatie] Totaliteit: compleetheid: term: tm (Eg.) 

tm-t Totaliteit: compleetheid: term: tm (Eg.) 

god Tum is met tum, ‘totaliteit’ Totaliteit: compleetheid: term: tm (Eg.) 

tōm Totaliteit: compleetheid: term: tōm (Isr.) 

Drie is (dus) totaliteit Totaliteit: drie, ~ van 

Drie is dus het getal van de totaliteit Totaliteit: drie, ~ van 

drietal drukt als totaliteit kwaliteit uit Totaliteit: drie, ~ van 

totaliteit van drie Totaliteit: drie, ~ van 

trits these, antithese, synthese Totaliteit: drie, ~ van 

‘totaliteit’ als kenmerk van de Grote Totaliteit: Grote goden, ~ van de (Mes.) 

harmonie Totaliteit: kosmische harmonie (Gr.) 

kring als uitdrukking van totaliteit Totaliteit: kring, ~ van de 

totaliteit als omvatting van twee 
tegenstellingen 

Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als 

tweeëenheid Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als 

mysterie van het organisch Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel 

organisch geheel Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel 

organische eenheid der tegenstrijdige Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel 

totaliteit, die het mysterie van Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel 

een onvergankelijk levend geheel Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel 

tm [+ spatie] Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel: tm (Eg.) 

god Tum is met tum, ‘totaliteit’ Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel: tm (Eg.) 

Ḫanšā Totaliteit: term: ḫanšā (Mes.) 

Kiššatu ‘totaliteit’ Totaliteit: term: kiššatu (Mes.) 

kullatu Totaliteit: term: kullatu (Mes.) 

samenvattende Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting 

voleinding Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting 

Volmaakte Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting 

volmaaktheid Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting 

Gitmālu ‘het compleet-zijn’, ‘de vol- Totaliteit: volmaaktheid: term: gitmālu (adj.) (Mes.) 

Šār ‘volmaaktheid’ Totaliteit: volmaaktheid: term: šār (Mes.) 

εντελεια Totaliteit: volmaaktheid: term: εντελεια (Gr.) 

Teleios Totaliteit: volmaaktheid: term: τελειος (adj.) (Gr.) 

τελειος Totaliteit: volmaaktheid: term: τελειος (adj.) (Gr.) 

Voltooiing hield het volgende in Totaliteit: voltooien, compleet maken 

voleinding Totaliteit: voltooien, compleet maken 

volmaaktheid Totaliteit: voltooien, compleet maken 

vol-maaktheid Totaliteit: voltooien, compleet maken 

voltooid Totaliteit: voltooien, compleet maken 

voltooiing Totaliteit: voltooien, compleet maken 

kālâ Totaliteit: voltooien: term: kālâ (Isr.) 

kalâlu Totaliteit: voltooien: term: kalâlu (Mes.) 

zelfontwikkeling der Rede is de trits Totaliteit: zelfontwikkeling der rede door these, antithese en 
synthese (Hegel) 

zeven in de Zevengoden drukte hun Totaliteit: zeven, ~ van 

Zeven is een geheel dat meer is Totaliteit: zeven, ~ van 

Zeven is het getal van de totaliteit Totaliteit: zeven, ~ van 

zevental als symbool van de mystieke Totaliteit: zeven, ~ van 

zevental als uitdrukking van totaliteit Totaliteit: zeven, ~ van 

als kenmerk van de Zevengoden Totaliteit: Zevengoden, ~ van de (Mes.) 
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zetel Troon 

troon Troon 

s-t ‘zetel, troon, woning’ Troon: godentroon: term: s-t (Eg.) 

twee Twee 

dualisme Twee: dualisme 

dualistisch Twee: dualisme 

innerlijke strijd en verscheidenheid Twee: dualisme 

tegenstelling Twee: dualisme 

tegenstrijdig Twee: dualisme 

tweedracht Twee: dualisme 

dubbele Twee: dualiteit 

tweevoudige Twee: dualiteit 

herhaling Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling) 

shn Twee: dualiteit: term: shn (Eg.) 

scheiden Twee: splitsing 

scheidt Twee: splitsing 

tweeëenheid Twee: tweeëenheid 

drievoet Vat: drievoet(ketel) 

ketel Vat: ketel 

graszode Vegetatie: graszode 

graan Vegetatie: koren (graan) 

graanmijt Vegetatie: korenmijt 

iaru Vegetatie: riet, papyrus-: term: iaru- (Eg.) 

levenskruid Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

‘mysterie der Grote goden’ Verlossing: ‘mysterie der Grote goden’ (Mes.) 

mysterie der goden (d.w.z. de Grote Verlossing: ‘mysterie der Grote goden’ (Mes.) 

vermeende afwerende Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

afwerende praktijken Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

apotropeïsche Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

apotropie Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

onheil af te weren Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

onheilafwerende Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

af te weren Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

Genezing Verlossing: type: genezing 

Osiris in zijn graf (Nut) gezond maakte Verlossing: type: genezing 

redden Verlossing: type: redding 

redding Verlossing: type: redding 

zich gered Verlossing: type: redding 

behoud Verlossing: type: redding 

vernieuw Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing 

renp-t Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: renp-t 
(nom. agentis) (Eg.) 

ten zuiden van zijn muur stralend op Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

ontstaan Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opgaan Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opgaat Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opgang Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opstanding Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

opstijgt Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

verrezen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

verrijst Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 
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verrijzen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis 

herrijzende Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

shn Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: term: shn (Eg.) 

lunae fuit assimilata figurae Verschijning: astrale gedaante: maan 

openbaarden de orakels Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaarde het goddelijke recht Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaart de Moira Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaren Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaart dit inzicht Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaring van dit inzicht door de god Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaring van dit inzicht in het Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

geopenbaard Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaring van het mysterie van de Verschijning: openbaren ((op wonderbaarlijke wijze) doen of laten 
verschijnen, openbaren (geopenbaard worden) van een zaak, een 
teken) 

openbaring van het goddelijk noodlot Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 

openbaarde zich Verschijning: openbaren, zich 

zich in het mysterie der verrijzenis Verschijning: openbaren, zich 

openbaart zich Verschijning: openbaren, zich 

noodlot, dat zich in het Verschijning: openbaren, zich 

wereldperioden zijn de vorm van het Verschijning: overig specifiek: cyclische gedaante (periode) als 
vorm van het blijvend leven van de kosmos 

manifesteert Verschijning: overig specifiek: levensmiddelen 

plaatsvervanger Verschijning: substitutie 

werkelijk Verschijning: werkelijkheid 

adelaar Vogel: arend (adelaar) 

Horus-valk Vogel: valk, Horus- (Eg.) 

zielenvogel Vogel: zielenvogel 

geboeid Voorwerp: band 

clavus Voorwerp: spijker 

spijker Voorwerp: spijker 

clavus Voorwerp: spijker, heilige: term: clavus (L/R) 

vaandels Voorwerp: vlag 

weegschaal Voorwerp: weegschaal 

haard Vuur: haard 

goddelijke vuur Vuur: kosmisch ~ als bron van het zich vernieuwende leven en 
centrum van de kringloop (centrum van de ruimte) 

waarneembare Waarneming 

geur Waarneming: ruiken: geur 

blindheid Waarneming: zien: blindheid, geestelijke 

inzicht Waarneming: zien: inzicht 

inzicht in het ‘mysterie der Grote goden’ Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 
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inzicht in het mysterie der Grote goden Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

inzicht in het mysterie van de dood en Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

inzicht in het mysterie van het Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

kenden leven en dood Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

mysterie der wijsheid Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

zevenvoudige wijsheid Waarneming: zien: inzicht in het geheim van dood en leven 

zichtbare Waarneming: zien: zichtbaarheid 

wagenspan Wagen: wagenspan 

water Water 

doopwater Water: doopwater 

Ganges-water Water: Ganges-water (Ind.) 

water des levens Water: levenswater 

zee Wateren: oceaan (zee) 

wateren van de onderwereld Wateren: oerwateren 

chaoswateren Wateren: oerwateren 

scheppingswater Wateren: oerwateren 

rivier Wateren: rivier 

Lethe Wateren: rivier, mythische: ‘Lethe’ (Ληθη) (Gr.) 

overstromingswater Wateren: vloed, overstromingswateren 

vloed, Wateren: vloed, overstromingswateren 

zondvloed Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

demonische smetten Welzijn en ziekte: bevangenheid in de macht der demonen 

waanzin der demonen Welzijn en ziekte: bevangenheid in de macht der demonen 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar 

gezond Welzijn en ziekte: gezondheid 

tm [+ spatie] Welzijn en ziekte: gezondheid: term: tm (Eg.) 

god Tum is met tum, ‘totaliteit’ Welzijn en ziekte: gezondheid: term: tm (Eg.) 

 heil [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Welzijn en ziekte: heil 

 heil, [[voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: heil 

des heils Welzijn en ziekte: heil 

heilwezens Welzijn en ziekte: heil 

heil en onheil Welzijn en ziekte: heil 

nood [+ spatie] Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, nood 

nood) Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, nood 

nood, Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, nood 

onheil Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, nood 

rijkdom Welzijn en ziekte: rijkdom 

zegen der aarde Welzijn en ziekte: rijkdom der aarde 

Dis Pater Welzijn en ziekte: rijkdom: term: dis (adj.) (L/R) 

Dives Welzijn en ziekte: rijkdom: term: dis of dives (adj.) (L/R) 

Πλουτων Welzijn en ziekte: rijkdom: term: πλουτος (adj.) (god) (Gr.) 

ziekte Welzijn en ziekte: ziekte 

werkzaamheid Werkzaamheid (activiteit, daad) 

raad en daad bijstaan Werkzaamheid: helpen (hulp) 

geopend Werkzaamheid: openen 

rusten Werkzaamheid: rusten 

Mn [+ spatie] Werkzaamheid: rusten: term: mn (Eg.) 

 werk [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Werkzaamheid: werken 

levensorde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

goddelijke orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

universele orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

wereldorde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische wet Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 
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zijn wet Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

levenswet der aarde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

levenswetten der aarde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

wet van het wereldleven Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

Fatum Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: fatum (L/R) 

themistes Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: θεμιστες 
(Gr.) 

Moira Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: μοιρα (Gr.) 

overoude wet Wet en orde: orde of wet, menselijke 

wetten der mensen Wet en orde: orde of wet, menselijke 

natuurwet Wet en orde: orde of wet, natuur- 

evenwicht Wet en orde: orde: stabiliteit, evenwicht(igheid), 
gelijk(waardig)heid 

goddelijke recht Wet en orde: recht, goddelijk 

βουλαι Wet en orde: recht: wettelijk besluit: term: βουλη (Gr.) 

rechtspraak Wet en orde: rechtspraak 

wet [+ spatie] Wet en orde: wet 

wet, Wet en orde: wet 

wet) Wet en orde: wet 

wetten Wet en orde: wet 

voorschriften Wet en orde: wet: voorschrift 

fysiologie Wetenschap: fysiologie 

twee werelden en de wisseling Wisseling: wisselend beeld van het dodenrijk en de aardse wereld 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

 zon. [+ spatie] Zon 

 zon; [+ spatie] Zon 

 zon, [+ spatie] Zon 

zons Zon 

zonne Zon 

zonsopgang Zon: zonsopgang 
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