
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de 

koppelingen naar de andere teksten en de indexen, de toelichtingen en de afkortingen 
 
Laatste bewerking: 08-03-2022 
 
 
Inleiding tot de godsdienstwetenschap (Van Baaren) 1    

 
1 Godsdienstwetenschap ......................................................................................... 4 

2 Het heilige, god en goden ..................................................................................... 5 

2.1 Het heilige ................................................................................................... 6 

2.2 Schematisch indeling van het godendom dat zich openbaart ...................................... 7 

2.3 Het principiële karakter van de godsdiensten ......................................................... 8 

3 Hoogste wezens en andere goden ........................................................................... 9 

3.1 Hoogste wezens ........................................................................................... 10 

3.1.1 De hoogste god ........................................................................................ 11 

3.1.2 De goddelijke moeder ............................................................................... 12 

3.1.2.1 Enkele typen moedergodinnen ............................................................... 13 

3.1.2.2 Het ambivalente karakter van de moedergodin .......................................... 14 

3.1.2.3 De plaats van de moedergodin in de religieuze geschiedenis .......................... 15 

3.2 De goddelijke bedrieger ................................................................................. 16 

3.3 Sondergötter ............................................................................................... 17 

3.4 Het probleem van de iconografie ...................................................................... 18 

4 Animisme en voorouderverering .......................................................................... 19 

4.1 Inleiding tot het animisme .............................................................................. 20 

4.2 Vooroudergeesten ........................................................................................ 21 

5 Dema en heiland............................................................................................... 22 

5.1 De heiland bij primitieve culturen .................................................................... 23 

5.2 De heiland bij enkele cultuurvolkeren. Conclusie .................................................. 24 

6 Heilige dieren .................................................................................................. 25 

6.1 De houding t.o.v. het dier .............................................................................. 26 

6.2 Totemisme ................................................................................................. 27 

7 Heilige wereld ................................................................................................. 28 

7.1 Inleiding tot de heilige wereld ......................................................................... 29 

7.2 Vegetatie als het symbool van de vernieuwende kracht van het leven ......................... 30 

7.3 De wereldberg ............................................................................................. 31 

7.4 Stenen en aarde .......................................................................................... 32 

7.5 Hemel, zon en maan  .................................................................................... 33 

7.6 Sterren en atmosfeer .................................................................................... 34 

7.7 De elementen water en vuur ........................................................................... 35 

8 Van wereldschepping tot wereldondergang ............................................................. 37 

8.1 Het ontstaan van de wereld en de mens ............................................................. 38 

8.2 Het aanzien van de geworden wereld ................................................................ 39 

8.3 Het functioneren van de wereld volgens de kosmische levensorde ............................. 40 

http://www.religies-overzichtelijk.nl/


9 Mana en de theorie van het dynamisme ................................................................. 41 

10 Heilige voorwerpen ........................................................................................ 42 

11 De mens ...................................................................................................... 43 

11.1 De mensopvatting .................................................................................... 44 

11.2 Het heilige en het profane .......................................................................... 46 

11.2.1 De plaats van de mens t.o.v. het heilige en het profane .................................. 47 

11.2.2 De beleving van het heilige en het profane .................................................. 48 

11.3 Zielsvoorstellingen ................................................................................... 49 

11.3.1 Oorsprong der zielsvoorstellingen .............................................................. 50 

11.3.2 De ontwikkeling der zielsvoorstellingen ....................................................... 51 

11.3.2.1 De eenheid der ziel ......................................................................... 52 

11.3.2.2 De veelheid der zielen (1) ................................................................. 53 

11.3.2.3 De veelheid der zielen (2) ................................................................. 54 

12 Taboe en ethos.............................................................................................. 55 

12.1 Inleiding tot taboe en ethos ........................................................................ 56 

12.2 Het gebod van overtreding ......................................................................... 57 

12.3 Het verbod van overtreding van regels ........................................................... 58 

12.4 De scheiding van de goddelijke orde in een kosmische orde en een zedelijke orde ..... 59 

12.5 Zedelijkheid in oude en primitieve samenlevingen ............................................ 60 

12.6 Het vraagstuk van het juiste ethische gedrag ................................................... 61 

13 De levensgang van de mens .............................................................................. 62 

13.1 Inleiding tot de levensgang van de mens ......................................................... 63 

13.2 Geboorteriten ......................................................................................... 64 

13.3 De riten van de volwassenwording (1) ............................................................ 65 

13.4 De riten van de volwassenwording (2) ............................................................ 66 

13.5 Begrafenisriten en riten van het begin ........................................................... 67 

14 Religieuze gemeenschap .................................................................................. 68 

14.1 Enkeling en gemeenschap ........................................................................... 69 

14.2 De identiteit van de sociale en de religieuze gemeenschap .................................. 70 

14.3 Mysteriegenootschappen ............................................................................ 71 

14.3.1 Inleiding tot de mysteriegenootschappen ..................................................... 72 

14.3.2 De Eleusis-mysteriën .............................................................................. 73 

15 Heilige mensen .............................................................................................. 74 

15.1 Inleiding tot de heilige mensen .................................................................... 75 

15.2 De sjamaan ............................................................................................ 76 

15.3 De sacrale koning ..................................................................................... 77 

15.4 De priester ............................................................................................. 78 

15.5 Overige heilige mensen .............................................................................. 79 

16 Cultus ......................................................................................................... 80 

16.1 Inleiding tot de cultus ............................................................................... 81 

16.2 Heilige plaatsen ....................................................................................... 82 

16.2.1 Heiligheid van plaats en ruimte ................................................................ 83 



16.2.2 De vormen der heilige plaatsen ................................................................. 85 

16.3 Heilige tijd  ............................................................................................ 86 

16.4 Cultushandelingen of riten.......................................................................... 87 

16.4.1 Het gebed ........................................................................................... 88 

16.4.2 Het offer ............................................................................................ 89 

16.4.2.1 Inleiding tot het offer ...................................................................... 90 

16.4.2.2 Algemene aspecten van het offer ........................................................ 91 

16.4.2.3 Beweegreden tot en bedoeling van het offer .......................................... 92 

16.4.2.4 Enkele bijzondere offers ................................................................... 93 

16.4.3 Het sacrament ..................................................................................... 94 

17 Het heilige woord .......................................................................................... 96 

17.1 Inleiding tot het heilige woord ..................................................................... 97 

17.2 De mythe ............................................................................................... 98 

17.2.1 Inleiding tot de mythe ............................................................................ 99 

17.2.2 De verhouding tussen mythe en werkelijkheid (1) ......................................... 100 

17.2.3 De verhouding tussen mythe en werkelijkheid (2) ......................................... 101 

17.2.4 De mythe als geschreven woord ............................................................... 102 

18 Heil en verlossing .......................................................................................... 103 

18.1 Inleiding tot heil en verlossing .................................................................... 104 

18.2 Wegen naar verlossing (1).......................................................................... 105 

18.3 Wegen naar verlossing (2).......................................................................... 106 

18.4 Wegen naar verlossing (3).......................................................................... 107 

18.5 Wegen naar verlossing (4).......................................................................... 108 

18.6 Hiernamaalsvoorstellingen ......................................................................... 109 

19 Magie en mantiek .......................................................................................... 110 

19.1 Theorieën over magie .............................................................................. 111 

19.2 De invloed van magie en mantiek ................................................................ 113 

20 Het leven der religies .................................................................................... 114 

20.1 Veranderingen in de religie (1) ................................................................... 115 

20.2 Veranderingen in de religie (2) ................................................................... 116 

20.3 Het probleem van de tolerantie in de religie .................................................. 117 

21 Concordantietabel ......................................................................................... 118 

 
 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap 

1 Godsdienstwetenschap 

 
a. Godsdienstwetenschap bestudeert godsdiensten zonder aan deze godsdiensten ethische of 

religieuze eisen te stellen en zonder zich ten aanzien van de waarheid boven andere 
wetenschappen te stellen. 
 

b. Theologie (m.n. de dogmatiek) doet normatieve uitspraken over het onderzochte. 
 

c. De godsdienstwetenschap kent vijf vakken: 
1. Godsdienstgeschiedenis: 

i. Algemene godsdienstgeschiedenis (overzicht van de godsdienstgeschiedenis van de 
mensheid) 

ii. Speciale godsdienstgeschiedenis (bijv. mystiek van India of de Griekse religie) 
2. Vergelijkende godsdienstwetenschap of fenomenologie van de godsdienst: 

i. De basis hiervan is het materiaal dat door de godsdienstgeschiedenis verzameld is en 
dat vervolgens te abstraheren en als menselijke uitingen op te vatten en door 
vergelijking te begrijpen. 

ii. De vergelijkende godsdienstwetenschap heette ook wel typologie (H. Frick) of 
fenomenologie (v.d. Leeuw) op basis van de wijsbegeerte van Husserl en Scheler. 

3. Psychologie van de godsdienst (deel van de psychologie). 
4. Sociologie van de godsdienst (deel van de sociologie). 
5. Wijsbegeerte van de godsdienst (deel van de wijsbegeerte). 
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2 Het heilige, god en goden 
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2.1 Het heilige 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Er is de ervaring van een andere wereld die van de onze verschilt wat inhoud, graad en 
kwaliteit betreft. 

2. Rudolf Otto (1917) spreekt over deze andere wereld als het heilige: 
i. Het is irrationeel van karakter. 
ii. Het zedelijke element kan ontbreken. 
iii. Het wordt ervaren als: 

(1) demonisch: mysterium tremendum (‘afschrikwekkend mysterie’); 
(2) aanlokkelijk: een geheim; 

iv. Andere namen: 
(1) het gans andere; 
(2) het numineuze (numen ‘goddelijke macht’). 

 
b. De openbaring van het heilige: 

De ervaring van het heilige lijkt van buiten te komen. Dit is de openbaring van het heilige. 
 
1. Er zijn vijf momenten in de openbaringservaring: 

i. de auteur: het wezen dat zich openbaart; 
ii. het medium: de middelen waarmee dat wezen zich openbaart; 
iii. de inhoud (volgens Mensching): 

(1) verborgen zijn; 
(2) verborgen handelen; 
(3) verborgen wezen; 
(4) verborgen wil; 

iv. de ontvanger van de openbaring; 
v. de reactie op de openbaring. 

 
2. Er zijn twee soorten openbaringservaring: 

i. de directe (primaire) openbaringservaring: 
Deze komt weinig voor en betreft meestal de eerste persoon die deze ervaring heeft 
gekregen. 

ii. de indirecte (afgeleide) openbaringservaring: 
Deze komt vaker voor en heeft deze ervaring gekregen van de eerste persoon. 

 
3. De openbaring van het heilige door persoonlijk voorgestelde wezens: 

i. Het menselijk ik komt te staan tegenover een goddelijk gij. 
ii. De god met een persoonlijk karakter komt het meest voor. 
iii. Goden met een onpersoonlijk karakter komen overal voor in godsdiensten met een sterk 

wijsgerige inslag. 
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2.2 Schematisch indeling van het godendom dat zich openbaart 

 
1. Het monotheïsme: 

a. Karakterisering van het monotheïsme: 
i. De verkondiging dat er slechts één god is, het monotheïsme. 

 
ii. Er zijn twee soorten monotheïsme: 

(1) Exclusief monotheïsme: 
Jodendom, Christendom en Islam beweren dat er slechts één god is, met uitsluiting 
van andere goden, die hooguit afgoden of boze geesten zijn. 
Het Christendom kent echter wel de Drieëenheid (Triniteit) en wordt daarom door 
sommigen tritheïstisch genoemd. 

(2) Inclusief monotheïsme: 
Sommige godsdiensten gaan ervan uit dat alle goden die worden vereerd, in wezen 
één god zijn, bijv. Koningin Isis bij Apuleius. 

 
b. Monotheïsme met polytheïstische trekken: 

i. De god uit wie zich zelfstandige delen ontwikkelen: 
(1) Dit zijn: 

(a) hypostasen, meer abstracte wezens; 
(b) engelen, meer persoonlijke wezens. 

(2) Voorbeelden: 
(a) De god Kwoth bij de Nuer (Zuid-Soedan) met geesten die optreden als 

verschijningsvormen van de ene god Kwoth. 
(b) God en Engel Gods in: 

(i) Gideons roeping; 
(ii) Hagars vlucht. 

 
ii. De god die uit zelfstandige delen is samengesteld: 

(1) Zelfstandige goden worden engelen en als zodanig geïncorporeerd door de ene god. 
(2) Voorbeeld: 

Bhagavad Gītā: 

In Kṛṣṇa’s lichaam worden alle goden gezien. 

 
c. Het handelend optreden van de persoonlijke god in het monotheïsme: 

De persoonlijke god treedt handelend op. Deze activiteit is: 
i. blijvend (meestal); 
ii. tijdelijk: 

Volgens het deïsme (17e – 18e eeuw) greep God na de schepping niet meer in. 
 

d. Pantheïsme: monotheïsme met een onpersoonlijke god: 
Volgens het pantheïsme doordringt een goddelijk fluïdum de hele wereld: God, mens en 
wereld zijn één. 

 
2. Het polytheïsme: 

a. Dit is de verering van meerdere goden. 
b. De goden zijn meestal ondergebracht in groepen, gebaseerd op: 

i. de familie (vader, moeder, kinderen); 
ii. gezagsverhoudingen (koning en lagere goden); 
iii. arbeidsverdeling (goden voor verschillende delen van het leven van de mens en de 

kosmos). 
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2.3 Het principiële karakter van de godsdiensten 

 
1. Monisme: één laatste principe. 

Het monotheïsme is monistisch, ondanks het bestaan van het kwade (duivel, Satan, Iblis), dat 
dan ook als schepsel wordt gezien. 
 

2. Dualisme: twee tegengestelde en gescheiden principes. 
Het Zoroastrisme is dualistisch: 
a. Ahura Mazdā (Ormuzd) is de goede god. 
b. Angra Mainyu (Ahriman) is de slechte god. 
c. Beiden strijden met elkaar tot het kwade zal zijn vernietigd. 

 
3. Polariteit: twee tegengestelde, maar samenwerkende principes. 

De Chinese godsdienst is polair. Beide principes zijn wederzijds afhankelijk en bepalen elkaar. 
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3.1 Hoogste wezens 
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3.1.1 De hoogste god 

 
a. Het probleem van het oermonotheïsme: 

1. 19e eeuw: 
De hoogste god (Du. Urheber, Eng. high god) zou als verheven godheid in de hogere 
godsdiensten ontstaan zijn uit primitieve ideeën. 
 

2. Andrew Lang (1898): 
Bij primitieve stammen, zoals de Australische aborigines met hun god Numbakulla, komen 
reeds hoogste goden voor, die de wereld hebben geschapen en haar onderhielden. 
 

3. Pater W. Schmidt: 
Hij verzamelde veel gegevens over deze hoogste goden bij primitieve stammen, maar 
probeerde hiermee de theorie van het oermonotheïsme te propageren: de oudste godsdienst 
zou een hoogstaande vorm van monotheïsme geweest zijn. Deze stelling is onhoudbaar 
gebleken. 

 
b. De goddelijke vader: 

Kenmerken: 
1. Hij wordt als ‘vader’ aangeroepen. 

 
2. Hij is ‘de macht op de achtergrond’ (Van der Leeuw). 

 
3. Hij is niet de vader in fysieke zin. 

 
4. Hij is de gezagspatroon en beschermer: 

i. Hij onderhoudt het leven. 
ii. Hij straft overtreders. 
iii. Hij beschermt de van hem afhankelijken. 
iv. Vergelijk de Romeinse pater familias (familie, slaven en anderen). 

 
5. Hij ondergaat een proces van vergeestelijking (Judaïsme, Christendom, Islam). 

 
6. Als vader is hij de liefderijke vader van het kind. 

 
c. De verschillen tussen de goddelijke vader en de goddelijke moeder: 

1. De vadergod heeft een grote afstand tot het kind. 
De moedergodin heeft een nauwe band met het kind. 
 

2. Van de vadergod worden weinig afbeeldingen gemaakt. 
Van de moedergodin zijn vanaf de Oude Steentijd onafzienbaar veel afbeeldingen gemaakt. 
 

3. Er is geen bewijs dat de verering van de moedergodin ouder is dan die van de vadergod, of 
dat die van de zoongod ouder is dan die van de vadergod. 
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3.1.2 De goddelijke moeder 
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3.1.2.1 Enkele typen moedergodinnen 

 
a. Nyame, de moedergodin in de religie van de Akran (Ghana): 

Kenmerken: 
1. Ze heeft de gedaante van de maan. 
2. Ze is de scheppergodin van het universum. 
3. Haar vertegenwoordigster op aarde is de koningin-moeder, ‘de macht op de achtergrond’. 
4. Ze is zonder begin en zonder einde. 
5. Ze is verbonden met het vuur: 

i. Naam: 
Nyame houdt verband met ‘pracht, helderheid’. 

ii. Vuur is de substantie van haar lichaam en wordt bezield door een leven voortbrengende 
geest. 

iii. Kra is het vurige levensprincipe, zonder welke geen leven mogelijk is en dat Nyame in 
mensen, dieren en planten doet overgaan. 

6. Ze is ook de dodende moeder: 
i. In de cultus werden vroeger onder heilige bomen mensenoffers gebracht. 
ii. De koningin offerde haar eigen kind t.b.v. het algemeen welzijn. 
iii. Het kind moest volledig instemmen met het offer. 

7. De Nyame-processie: 
i. De processie liep dwars door het dorp van oost naar west. 
ii. Dit pad vertegenwoordigde de weg van de maangodin langs de hemel. 

8. De taak van de moedergodin/koningin: 
i. Ze moest het leven in de kosmos onderhouden. 
ii. De koningin(moeder) was haar incarnatie die de taak had het leven van de stam te 

waarborgen. 
9. Functie van de moedergodin/koningin: 

i. Ze was vooral regenmaakster t.b.v. de oogst. 
ii. Ze was de leidster van de stam en tevens opperbevelhebster in de oorlog. 

 
b. De moedergodin als Moeder Aarde: 

Voorbeelden: 
1. ‘Ghost-dance’- religie: 

De mens mag niet de aarde beploegen, want zij is zijn moeder, in wie je nu eenmaal niet 
snijdt. 

2. Griekse godsdienst: 
Ze is de almoeder: alles komt uit haar voort en keert naar haar terug. 
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3.1.2.2  Het ambivalente karakter van de moedergodin 

 
a. Het begrip ambivalentie m.b.t. de moedergodin: 

1. Ambivalentie is het opwekken door één en dezelfde gestalte van uiteenlopende en zelfs 
tegenstrijdige gevoelens. 

2. Ambivalentie bij goden betreft een positieve en een negatieve zijde, licht – donker, goed – 
slecht, geven – nemen. 

 
b. Het doods- en levensaspect van de goden: 

1. In de mythen verenigt de moedegodin beide aspecten; in de sprookjes zijn de aspecten 
verdeeld over de liefdevolle moeder enerzijds en de boze stiefmoeder (de zg. ‘slechte 
moeder’) anderzijds. 

2. Voorbeelden: 
i. Ištar is de godin van de liefde en van de strijd. 
ii. De Indische Kālī-Durgā: 

(1) Ze ontvangt dieren- en mensenoffers. 
(2) Ze is bekranst met afgeslagen hoofden en handen. 
(3) Ze houdt het zwaard of de schaar des doods in haar ene hand en de geopende 

lotusbloem (symbool van het zich vernieuwende leven en de moederschoot) in haar 
andere hand. 

(4) Ze verenigt leven en dood. 
 
c. De rollen van de godin: 

1. De godin als moeder en geliefde: 
i. De vrouw heeft een tweeslachtige rol, die van moeder en geliefde. 
ii. De man heeft eveneens een tweeslachtige rol t.o.v. de vrouw, nl. die van kind (hij is 

het kind van zijn moeder) en die van geliefde (hij is de geliefde van de vrouw die hem 
kinderen baart). 
 

2. De godin als geliefde en doder: 
i. De man wordt door de vrouw gefascineerd, maar ziet haar ook als een afschrikwekkend 

raadsel, die hem wil vernietigen. 
ii. Voorbeeld: 

Ištar doodt haar minnaars, onder wie Tammuz. 
 

3. De godin als moeder en maagd: 
De vrouw kan ook maagd zijn, maar beide elkaar uitsluitend mogelijkheden zijn soms 
verenigd, zoals in Maria. 
 

4. De godin als moeder, maagd en geliefde ineen: 
Deze ineenvloeiing van rollen komt samen in de seksuele promiscuïteit van de 
tempelprostitutie, waardoor tevens aan de ongestoorde voortgang van het leven wordt 
gewerkt. 

 
d. De tweegeslachtelijkheid van een god: 

1. De moedergodin en vadergod kunnen verenigd zijn als tweegeslachtelijke god: de 
elementen van het mannelijke en het vrouwelijke zijn in één persoon verenigd. 

2. Voorbeeld: 
Kunapipi, een Australische god, is tegelijkertijd: 
i. een vruchtbaarheid schenkende moedergodin; 
ii. de regenboogslang, het mannelijke aspect. 
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3.1.2.3 De plaats van de moedergodin in de religieuze geschiedenis 

 
Het belang van de moedergodin is in de loop der tijd wisselend geweest: 
1. Bachofens theorie van het matriarchaat: 

a. Het matriarchaat is een samenlevingsvorm, waarin de moeders heersten, en niet de vaders. 
b. De cultus van de moedergodin zou vooral veel voorkomen in een matriarchale 

samenlevingsvorm. 
c. Kritiek Van Baaren: 

i. Een dergelijke matriarchale periode heeft nooit bestaan. 
ii. De moedergodin komt in bijna alle religies voor. 

 
2. De verdrukking van de moedergodin: 

a. Bij nomadisch levende herdersvolkeren treedt ze op de achtergrond. 
b. Israël was zo’n herdersvolk en dus kenden ook het Christendom en de Islam geen 

moedergodin. 
c. De totale afwijzing van de moedergodin leidde in het Protestantisme tot theologische 

excessen. 
 

3. De vermomde terugkeer van de moedergodin: 
a. In Israël vervult het Heilige Land en het volk zelf de psychologische rol van de moedergodin. 
b. In het Christendom keert ze terug als Maria, de Moeder Gods, als vierde element naast de 

Drieëenheid. 
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3.2 De goddelijke bedrieger 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. De primitieve en antieke volken kenden geen natuurwetten, maar wel een goddelijke 
kosmische orde. 

2. De incidentele doorbreking van deze orde werd toegeschreven aan de zg. goddelijke 
bedrieger. 

 
b. De vier groepen goddelijke bedriegers: 

1. De goddelijke vijand: 
i. De tegenstelling goddelijke vijand – goede god (zie 2.3-2) is niet altijd absoluut. 
ii. Voorbeelden: 

(1) Seth en Horus verzoenen zich met elkaar. 
(2) Origines: 

Aan het eind der tijden zouden God èn de duivel terugkeren. 
(3) Islam: 

De vreugde van Satan om zijn vervloeking. 
 

2. De eigenlijke goddelijke bedrieger: 
i. Hij spreekt dubbelzinnige woorden die verkeerd worden verstaan. 
ii. Voorbeeld: 

Hermes is god der dieven en listig. 
 

3. De goddelijke grappenmaker of ‘trickster’: 
i. Hij neemt een loopje met de wereldorde die door de schepper is ingesteld. 
ii. Voorbeelden: 

(1) Coyote, de prairiewolf, bij de Noord-Amerikaanse Indianen. 
(2) Ghede, grappenmaker èn god van de dood, in de Voodoo-cultus. 
(3) Mythologisch motief van de god die de slangen i.p.v. de mensen het eeuwige leven 

geeft. 
 

4. De goddelijke domkop 
 
c. Functie en betekenis van de goddelijke bedrieger: 

Tegenover de orde moet chaos staan: 
1. De goddelijke bedrieger vertegenwoordigt het chaotische, futiele, absurde en ook het 

tragische, die deze wereld compleet en zinvol maken. 
2. Voorbeelden: 

i. De Noord-Amerikaanse scheppergod is tevens ‘trickster’. 
ii. Tweelinggoden zijn verdeeld in een god die ordent en opbouwt, en een god die 

ontregelt en afbreekt. 
iii. Bij de Kwakiutl (Brits-Columbia) moeten bepaalde personen de religieuze plechtigheden 

verstoren. 
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3.3 Sondergötter 

 
a. De theorie van Usener: 

1. Usener noemde goden die één zeer beperkte en welomschreven functie hadden, 
Sondergötter. 

2. Volgens hem zijn uit de Sondergötter de latere (hogere) goden ontstaan, zoals volgens de 
biologische evolutie eencelligen zijn veranderd in gecompliceerde organismen. 

3. Kritiek van Van Baaren: 
Er is geen rechte lijn te ontdekken in de ontwikkeling van het godendom: 
i. De veelzijdigheid en de innerlijke tegenstrijdigheid van een god hoeft niet altijd, zoals 

volgens Usener, verklaard te worden door een samensmeltingsproces van Sondergötter. 
ii. Van oude, veelzijdige goden kunnen later delen (Sondergötter) zijn afgesplitst. 
iii. Een god kan trekken overnemen van een andere god of met hem versmelten. 

 
b. Sondergötter bij de Romeinen: 

1. Sondergötter van de landbouw: 
i. Landbouwwerkzaamheden en de groei van de vegetatie stonden onder de hoede van 

Sondergötter. 
ii. Voorbeelden: 

(1) Deferunda: het omhalen van een boom; 
(2) Commolenda en Coinquenda: in stukken hakken van de boom; 
(3) Adolenda: verbranding van het hout. 

 
2. Aius locutius: 

i. God die eenmalig bestond ter redding van het Capitool. 
ii. Commentaar: 

(1) Betekenis van de naam: 
‘de stem die gesproken heeft’ 

(2) De redding bestond in het geluid dat de ganzen maakten om te waarschuwen. 
(3) Aius locutius is slechts de aanduiding van de voor de Romeinen onbekende god aan 

wie ze de redding verschuldigd waren. 
 

3. Betekenis van de Romeinse Sondergötter: 
i. De Sondergötter zijn o.a. ontstaan door de behoefte aan exactheid bij de Romeinen 

(vergelijk het bestuurs- en rechtssysteem). 
ii. Commentaar van Van Baaren: 

De Romeinen waren zich meer dan andere volken bewust van het mysterie van het 
leven dat ze ook in de kleine verschijnselen zagen uitgedrukt. 
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3.4 Het probleem van de iconografie 

 
a. Iconografie en aniconisme: 

Het afbeelden van de godheid komt niet in alle godsdiensten voor: 
1. Aniconische godsdiensten: 

i. Religies van verzamelaarvolkeren en herdersvolkeren, waarvan Israël er één was en zo 
het aniconisme overbracht naar Christendom en Islam. 

ii. Het ontbreken van godenbeelden, wellicht o.a. i.v.m. de praktische 
reisomstandigheden, leidde bij de Israëlieten tot een categorisch verbod om zich zo te 
onderscheiden van de andere volkeren. 

2. Iconografische godsdiensten: 
i. De meeste religies zijn iconografisch. 
ii. De beelden uit Midden-Afrika zijn voornamelijk die van geesten en voorouders, niet van 

goden. 
 

b. Het gevaar van de iconografie: 
1. De mensen neigen ertoe antropomorf voorgestelde goden als al te menselijk te gaan 

opvatten. 
2. Heraclitus en Xenophanes onderkenden dit gevaar reeds. 
3. Om deze reden worden goden meestal niet al te gewoon of al te menselijk afgebeeld. 

 
c. De beeltenis van god als een persoon uit de andere wereld: 

Er zijn veel mogelijkheden om het ‘gans andere’ of heilige aspect van de god uit te beelden: 
1. de archaïsche glimlach op antropomorfe godenbeelden uit de Griekse oudheid; 
2. een monsterachtige uitdrukking; 
3. veelhoofdigheid en veelarmigheid; 
4. theriomorfe gedaante; 
5. combinaties van theriomorfe en antropomorfe kenmerken; 
6. plantvormige gedaante; 
7. elementvormige gedaante; 
8. abstracte gedaante; 
9. god in de gedaante van een levende persoon (Voodoo-cultus). 
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4.1 Inleiding tot het animisme 

 
a. Volgens Tylor geeft het geloof in geesten een verklaring voor het ontstaan van de godsdienst: 

1. Alle uitingen van leven, waaronder beweging, hangen samen met het bezit van een ziel. 
2. Tijdens de slaap en de dood verlaat de ziel het lichaam. 
3. Deze zielsvoorstellingen werden uitgebreid naar de natuur, waar natuurgeesten een wil 

blijken te hebben, tegengesteld aan de onze. Maar ook zg. primitieve volken zijn zich ervan 
bewust dat geesten een product zijn van ons eigen innerlijk. 
 

b. Kritiek van Van Baaren: 
Als verklaring van het ontstaan van de godsdienst is Tylors theorie ongegrond: ook goden kunnen 
oud zijn. 

 
c. Soorten geesten: 

Er is een grote verscheidenheid aan geesten, ook wat karakter betreft. Bovendien is het verschil 
tussen goden en geesten niet altijd te trekken. De belangrijkste typen zijn: 
1. Natuurgeesten, zoals boom-, water- en berggeesten, die men weer kan verdelen in: 

i. afschrikwekkende geesten, zoals de Marsalai van Papoea-Nieuw-Guinea; 
ii. behulpzame geesten, zoals kabouters; 
iii. verleidelijke geesten, zoals de Lorelei en de Sirenen. 

2. Vooroudergeesten (dodengeesten): 
De voorouders nemen ook na hun dood een belangrijke plaats in in veel samenlevingen. De 
band tussen doden en levenden blijft sterk. 
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4.2 Vooroudergeesten 

 
a. Voorouderverering: 

1. De band tussen doden en levenden blijkt uit het volgende: 
Bij de initiatierite van de Waropen-papoea’s draagt de jongen een kroon in de vorm van het 
mannenhuis, waarvan de middenpaal ontbreekt. In plaats hiervan denkt men zich de eerste 
voorouder, de eigenlijke drager van het stamheiligdom. 
 

2. Het belang van de voorouderverering blijkt uit de plaats die zij inneemt in de religie, 
zoals bij de Chinezen, maar ook in het oude Egypte. 
 

3. Om alle doden te kunnen eren, worden vaak collectieve dodenfeesten georganiseerd, zoals 
het Griekse Anthesterion-feest: 
i. Anthesterion ≈ februari. Het driedaagse feest was gewijd aan Dionysos. 
ii. Eerste dag: Pithoigia: de vatopening: 

(1) Het drinken van de nieuwe wijn. 
(2) Meesters en slaven waren tijdelijk gelijk. 

iii. Tweede dag: Choes: dag van de wijnmaten: 
(1) Drinkwedstrijden. 
(2) Plechtigheden ter ere van Dionysos. 

iv. Derde dag: Chytroi: dag der potten: 
(1) Deponering van offers aan de aardgoden in de potten. 
(2) Offers aan de doden. 

v. Eind van het feest: 
Wegzending der dodengeesten. 

vi. Karakter van de Anthesteria: 
Het is een chthonisch feest: 
(1) De wijnkruiken zijn een symbool van de onderwereld, waaruit de zielen der doden 

omhoogrijzen. 
(2) Op de tweede dag worden er drankoffers aan de doden gebracht. 
(3) De deuren worden besmeerd met teer ter afwering van kwade geesten (vgl. de 

Israëlitische gewoonte van het insmeren van de deurposten om de engel des doods 
af te weren) 

 
b. Houding van de levenden t.o.v. de doden: 

1. Het positieve gevoel, het vertrouwen, overheerst. 
2. Negatieve gevoelens, angst voor de doden, komt ook voor, m.n. bij categorieën doden die 

een rancune hebben t.o.v. de levenden: 
i. geesten van jonge kinderen; 
ii. geesten van vrouwen die in het kraambed gestorven zijn, bijv. de pontianak in 

Indonesië; 
iii. geesten van vermoorden en mishandelden. 

 
c. Voorouderbeelden: 

1. Voorouderbeelden hebben niet de gelaatstrekken van de overledene, maar 
vertegenwoordigen het ideaaltype van de vergoddelijkte voorouder. 

2. Individuele kenmerken worden soms aangegeven door tatoeages, schilderingen en 
emblemen. Pas uit de Grieks-Romeinse tijd kent men portretten. 

3. Voorbeelden: 
i. korwars uit de Geelvinkbaai (westelijk Nieuw-Guinea); 
ii. koningsbeelden van de Bakoeba uit Congo; 
iii. koningsbeelden der Egyptenaren. 
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5.1 De heiland bij primitieve culturen 

 
a. De heiland bij herders- en jagersvolkeren: 

De heilandgod komt in veel verschillende varianten voor: 
1. Heiland met trekken van de scheppergod: 

Hij heeft de wereld geschapen, orde gebracht en de belangrijkste uitvindingen gedaan. 
 

2. Heiland als bode en bemiddelaar: 
Hij wordt uit de hemel gezonden om de mensen te onderrichten. 
 

3. Heiland als mens: 
Hij is van goddelijke oorsprong of een historische mens. 
 

4. Heiland in de gedaante van een dier. 
 

5. Heiland als heer der dieren. 
 

6. Heiland als goddelijke grappenmaker. 
 

7. Heiland als cultuurheros: 
i. Dogon: 

De mythische smid brengt de zaden van de cultuurplanten. 
ii. Griekenland: 

Prometheus brengt het vuur. 
iii. Ojibway-indianen: 

Minabozho als dienaar en bemiddelaar van de Goede Geest. 
iv. Tereno-indianen: 

Twee mythische broers die het kwade afwezen en de mensen onderricht en 
cultuurgoederen brachten. 

 
b. De heiland bij knollen verbouwende volkeren: 

A.E. Jensen deed onderzoek bij dergelijke culturen: 
1. Deze volkeren kenden vrijwel alleen knolgewassen, zoals taro, yam en aardappel, maar 

geen graan. 
 

2. Het centrale idee van hun religie is: zonder dood is geen leven mogelijk; doden is 
noodzakelijk voor een nieuwe geboorte. 
 

3. De mannen moesten doden, de vrouwen leven voortbrengen. 
 

4. Oorsprongs- of oertijdmythe: 
i. De oorspronkelijke wezens waren onsterfelijk, maar onvruchtbaar (aseksueel). 
ii. De eerste dood trad in door (de eerste) moord. 
iii. Uit het gedode wezen (dema) werd echter nieuw leven geboren. 

 
5. Voorbeelden: 

i. Ceram: 
De moord op het meisje Hainuwele, waardoor de natuur tot bloei komt. 

ii. Westelijk Nieuw-Guinea, ZO-Papua (Marind-Anim): 
(1) Uit de dema Jawi groeit de eerste kokospalm. 
(2) Koppensnellen is noodzakelijk voor de schepping van nieuw leven. 

 
c. Functies en betekenis van de dema’s: 

1. Zorg voor de voortgang van het leven (door hun dood). 
2. Als cultuurheros ordenden ze de wereld en brachten nieuwe vindingen. 
3. Ze hebben een kosmische en collectieve waarde die verbonden is met de begintijd. 
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5.2 De heiland bij enkele cultuurvolkeren. Conclusie 

 
a. De heiland in het oude Egypte: 

1. De Osiris-mythe: 
i. Deze is vooral bekend door Plutarchus’ ‘Isis en Osiris’. 
ii. Seth doodt Osiris, maar Isis vindt hem (of zijn delen) en wordt door hem zwanger van 

Horus. Horus is de verrezen Osiris. 
 

2. Functies en betekenis van Osiris: 
i. Hoewel het vroeger alleen aan de koning was voorbehouden, werd elke Egyptenaar na 

zijn dood een Osiris, die weer opstaat. 
Osiris heeft dus een individuele waarde en is ook met de eindtijd (het leven na de dood) 
verbonden. 

ii. Hij is het type van de eerste dode (vermoorde). 
iii. Hij is de koning van de onderwereld. 
iv. Hij is de eerste die uit de dood verrezen is. 

 
b. De heiland in het Boeddhisme: 

1. De Bodhisattva’s, heiligen die op het punt staan het nirvāṇa binnen te treden, laten dit na 

uit medelijden met de mensen op aarde, die ze willen verlossen. 
2. Hier is voor het eerst sprake van een vrijwillig zelfoffer t.b.v. de medemens. 

 
c. Kenmerken van de heiland: 

1. De levensbeschrijving van de heilandfiguur kent stereotiepe motieven: 
i. Bijzondere intrede in de wereld, bijv. de maagdelijke geboorte. 
ii. Heldendaden in de strijd tegen de machten der duisternis. 
iii. Na zijn dood in deze strijd volgt de wederopstanding. 

 
2. Volgens Van der Leeuw is de heiland een zoongod of een lentegod, maar dit is lang niet 

altijd het geval. Hij kan ook een vadergod of een oude god zijn. 
 

3. Overeenkomsten tussen dema en heiland: 
i. De moord op de god heeft heilswaarde voor de wereld. 
ii. De eerste moord wordt ritueel herhaald; in het Rooms-Katholicisme in het misoffer. 
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6.1 De houding t.o.v. het dier 

 
a. Het probleem van de dierenverering: 

1. Dieren zijn waarschijnlijk nooit als dieren aanbeden, behalve als vervalverschijnsel, bijv. in 
het late Egypte tijdens de Grieks-Romeinse periode. 
 

2. Heilige dieren (dus niet: ‘goddelijke dieren’) waren slechts de verschijningsvorm van een 
god; ze vertegenwoordigden die god, maar zijn daarmee niet identiek, ook al incarneert de 
god zich in het dier. 
 

3. De Egyptische weergave van goden met dierenkop heeft te maken met het 
hiëroglyfenschrift om ze gemakkelijker van elkaar te onderscheiden. 

 
b. Het dier in de jagersculturen: 

1. De Heer en de Meesteres der dieren: 
i. De god en de godin der dieren in jagersculturen kunnen een antropomorfe of een 

theriomorfe vorm hebben of een mengvorm van beide. 
 

ii. Voorbeelden: 
(1) De Griekse Artemis was de potnia theroon, de heerseres over de wilde dieren. 
(2) De godin Sedna bij de Eskimo’s woonde in de zee en zond de mensen jachtbuit, als 

ze zich tenminste aan hun ‘contract’ hielden. 
 

2. Het doden als schuld: 
i. In de landbouwculturen moet men om religieuze redenen (plicht) doden om in 

economisch opzicht het leven voortgang te laten hebben (zie 5.1-b). 
 

ii. In jagersculturen moet men om economische redenen doden, wat in religieus opzicht 
een schuld oplevert, vooral wanneer te veel dieren worden gedood. 
 

iii. Als tegenprestatie wordt er een heilige handeling verricht, die lijkt op een offer, 
waarbij de essentiële delen van het dier, zoals schedel en botten, aan de god worden 
teruggegeven. Hiermee worden voor het komende seizoen nieuwe dieren gevormd. 
 

iv. Voorbeeld: 
In de mythe van Prometheus en Pandora wordt dit zg. offer niet meer begrepen en 
wordt Zeus om de tuin geleid. 

 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap – Heilige dieren 

6.2 Totemisme 

 
a. Definiëring van totemisme: 

1. Totemisme is geen echte dierenverering. 
 

2. Een totem is een heilig dier, natuurverschijnsel, heilig voorwerp of een heilige plant. Het 
vertegenwoordigt een god of geest en is nauw verbonden met een individu of een groep 
mensen. 

 
b. Soorten totemisme: 

1. Persoonlijk totemisme of nagualisme: 
i. Een bepaalde diersoort openbaart zich aan een individu als verschijningsvorm van zijn 

persoonlijke beschermgeest. 
ii. Voorbeeld: 

Een jonge indiaan krijgt een visioen van deze beschermgeest en doodt één exemplaar 
van de desbetreffende soort, met als verplichting nooit meer dergelijke dieren te 
doden, dus ook niet i.v.m. zg. heilige maaltijden. 
 

2. Sociaal totemisme: 
Dit is veeleer een sociaal fenomeen dan een religieus verschijnsel. Het heeft met 
huwelijksregels te maken, zoals exogamie, en niet met afstamming van dierlijke 
voorouders. Bovendien is niet iedere totem een voorouder. 
 

3. Cultisch totemisme: 
Dit totemisme is wel religieus van aard en hangt samen met een wereldbeschouwing waarin 
de mens in mystieke verbondenheid leeft met de gehele kosmos en dus ook met dieren, die 
zo’n belangrijke plaats innemen in jagersculturen. 

 
c. Niet-totemistische voorbeelden van dierenverering: 

1. Verering van de stier: 
i. India: 

Parjanya verjaagt als stier de demonen en stort zijn zaad als vruchtbare regen. 
ii. Griekenland: 

Zeus en Dionysos als stieren. 
iii. Kreta: 

Religieuze stierengevechten. 
iv. Oost-Afrika: 

De Dinka vereren de stier. 
 

2. Verering van de beer: 
i. Siberië: 

Voor de Giljaken is de beer de representant van god. 
ii. Japan: 

De Ainu doden en eten de beer. 
iii. Finland: 

In de Kalevala wordt de beer bezongen. 
 

3. Verering van de kat: 
Egypte: 
De kat was heet heilige dier van de godin Bastet. 
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7.1 Inleiding tot de heilige wereld 

 
a. De god en de heilige wereld waarvan hij deel uitmaakt (het gans andere, de andere wereld), 

openbaren zich meestal niet rechtstreeks, maar via een medium of drager der openbaring. 
 

b. Deze media kunnen in beginsel alle wezens, dingen of verschijnselen zijn in deze wereld. De 
belangrijkste worden behandeld. 
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7.2 Vegetatie als het symbool van de vernieuwende kracht van het leven 

 
a. Kleinere planten: 

1. Het koren: 
i. Griekenland: 

Uit de mythe van Demeter, de korenmoeder, en Kore blijkt de nauwe samenhang 
tussen leven en dood. 

ii. Egypte: 
Osiris was de god van het dodenrijk en god van de vruchtbaarheid. In de van aarde 
vervaardigde figuur van Osiris strooide men zaad. Ook hier blijkt de samenhang tussen 
leven en dood. 
 

2. De olijftak: 
Griekenland: 
De eiresione werd met wol omwondenen met offergaven behangen. 
 

3. De meiboom 
 

4. De laatste schoof koren: 
Hierin bleef de kracht van het koren bestaan. 
 

5. De korenaar: 
Griekenland:  
Deze werd getoond tijdens de Eleusinische mysteriën. 
 

6. De wijnstok: 
Griekenland: 
‘Dionysiaca’ (door Nonnos van Panopolis): 
i. Ampelos (een vorm van Dionysos) verandert in een wijnstok. 
ii. Commentaar Berends: 

Ampelos wordt als persoon naast Dionysos beschreven. 
 

7. Het levenskruid: 
i. India: 

De onsterfelijkheidsdrank, gemaakt van de soma-plant. 
ii. Mesopotamië: 

Gilgameš-epos: 
Gilgameš vindt het verjongingskruid. 

 
8. Levensboom en wereldboom: 

i. Levensboom en wereldboom zijn moeilijk te onderscheiden. Beide zijn een punt van 
contact met de goden, de een als geschenk van de goden en de ander als verbinding 
tussen hemel en aarde. 

ii. Voorbeelden: 
(1) Israël: 

Genesis: 
De levensboom in het paradijs. 

(2) Scandinavië: 
Edda: 
De wereldboom Yggdrasil. 

(3) Borneo: 
Huis, parasol e.d. als symbolen van de levensboom. 
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7.3 De wereldberg 

 
De wereldberg is het centrum van de wereld en het contact tussen hemel en aarde. Het 
beklimmen van de berg is een pelgrimage naar de hemel. 
a. De eigenlijke wereldberg: 

1. Griekenland: 
Olympus als woning der goden. 

2. Japan: 
Fujiyama als geestelijk centrum van de schepping. 

3. India: 
Meru als wereldspil en gelijk aan de wereldboom. 

4. China: 
Feest op de 9e dag van de 9e maand op berg of heuvel. 

5. Nepal en Tibet: 
Verering van heilige bergen. 

 
b. De wereldnavel: 

Het centrale aspect van de wereldberg komt tot uitdrukking in het idee van de wereldnavel: 
1. Israël: 

Richteren 9: 37: 
Gerizim, de ‘navel des lands’. 

2. Griekenland: 
i. In Delphi is de ‘navel der aarde’. 
ii. Het eiland van Kalypso is ook een ‘navel der aarde’. 

 
c. De scheppingsheuvel: 

1. De oerheuvel: 
Egypte: 
De oerheuvel is de scheppingsheuvel die het eerst uit de chaos tevoorschijn kwam, een 
beeld dat als prototype heeft het eerste drooggevallen stuk land na de jaarlijkse 
overstroming. 
 

2. De bergen van de oostelijke en westelijke horizon: 
Egypte en Babylonië: 
De voorstelling van twee bergen waartussen de zon opgaat en ondergaat. 
 

3. De geboorteberg van een god: 
Rome: 
Mithras heet ‘uit de rots geboren’. 
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7.4 Stenen en aarde 

 
a. Heilige en magische stenen: 

Er zijn veel varianten op grond van verschillende oorzaken. Voorbeelden: 
1. Meteoorstenen: 

Arabië: 
De heilige, zwarte steen in de Ka’aba, het centrale heiligdom van de Islamieten. 

2. Plaats bepalende stenen: 
i. Israël: 

De steen te Bethel, door Jacob opgericht om religieuze redenen. 
ii. Griekenland: 

De Hermen, routestenen onder bescherming van Hermes, ‘hij van de steenhoop’, die 
waarschijnlijk eens een trekgod van de Grieken was. 

3. Geboortestenen: 
Griekenland: 
In de mythe van  ? ontstaan mensen uit stenen, het gebeente van Moeder Aarde. 

 
b. De aarde: 

1. Moeder Aarde: 
i. De aarde wordt als moeder beschouwd, uit wie het leven is voortgekomen en naar wie 

het na de dood weer terugkeert en uit wie het opnieuw geboren wordt. 
ii. Voorbeelden: 

(1) Spreuk uit Hessen: 
Over de aardmoeder die haar kinderen voedt en verslindt. 

(2) Angelsaksische toverspreuk: 
De aarde is de ‘moeder der mensen’. 

(3) Griekse literatuur: 
(a) Ze heet ‘almoeder Aarde’. 
(b) De dode is ‘ingegaan tot de schoot van de onderaardse godin’. 

 
2. De vrouwelijke aarde en de mannelijke hemel: 

i. De aarde is meestal vrouwelijk, en de hemel mannelijk, behalve in Egypte: 
Geb, de aarde, en Nut, de hemel. 

ii. Regen is het zaad van de hemel, dat de aarde bevrucht: 
Griekenland: 
‘Geef regen, hemel, en wees vruchtbaar, aarde!’. 

iii. De ploeg is vaak de fallus van de hemelgod bij akkerceremoniën. 
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7.5 Hemel, zon en maan  

 
a. De hemel: 

1. De hemel zelf kan een god zijn. 
2. Hij is onbereikbaar. 
3. Hij is oneindig. 
4. Hij brengt de regen als kracht van vruchtbaarheid. 
5. Hij is de ‘absolute realiteit’ (Eliade). 

 
b. De zon: 

1. De zonneverering is niet de oudste vorm van godsdienst. 
2. De zonnecultus kwam vooral in Peru en Egypte voor. 
3. Egypte: 

De zonnegod wordt voorgesteld als: 
i. varend in zijn boot; 
ii. valk; 
iii. de gevleugelde zonneschijf; 
iv. de zonneschijf met handen: Aton, die werd vereerd door Achnaton (Amenhotep IV). 

 
c. De maan: 

1. Kenmerken van de maan en lunaire associaties: 
De maan verschilt van de zon door zijn mysterie: 
i. Hij heeft een nachtelijk bestaan. 
ii. Hij heeft een geheimzinnig licht. 
iii. Hij neemt op raadselachtige wijze toe en af. 
iv. Hij wordt in de mystiek geassocieerd met: 

(1) water; 
(2) vruchtbaarheid; 
(3) de vrouw; 
(4) groei: 

Varro: 
Men moet alleen zijn haar knippen bij afnemende maan, anders groeit het te snel 
weer aan. 

 
2. Symboliek van de maan: 

De maansymbolen ‘openbaren het leven dat zich ritmisch herhaalt’ (Eliade): 
i. De maan zelf is het symbool van de wisseling van leven en dood, groeien en vergaan in 

’t algemeen, en het menselijk leven en lot in ’t bijzonder (existentieel aspect): 
(1) Babylon: 

Hymne aan de maangod Sîn: 
De maan is ‘de vrucht die uit zichzelf groeit’. 

(2) Een Noemfoorse mythe: 
Eens leefde en herleefde de mens zoals de maan, die ook op aarde verkeerde. De 
mens liet zich echter verleiden door een weerwolf en werd daardoor sterfelijk. 
 

ii. De maan zelf is het symbool van het ritme van het leven (temporair aspect): 
In oude en primitieve samenlevingen is de maankalender belangrijker dan de 
zonnekalender. De Islam kent de maantijdrekening. 
 

iii. De slak die zijn horens intrekt en uitsteekt, is een maansymbool. 
 

iv. De horens van de koe als maansymbool. 
 

v. De maangod of –godin wordt in de mythen steeds verminkt of vermoord, maar herleeft 
daarna. 
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7.6 Sterren en atmosfeer 

 
a. De sterren: 

1. De sterren hebben geen grote rol gespeeld in de heilige wereld van de godsdienst. De 
theorie van de astrale oorsprong van de mythologie is grotendeels verworpen. 

2. Enkele zaken zijn van enig belang geweest: 
i. De morgen- en avondster. 
ii. Het sterrenbeeld de Pleiaden. 
iii. De planeten, waaronder Venus, de ster van Ištar. 
iv. De astrologie uit Babylon: 

(1) Fragmenten van het hoofdwerk van de Babylonische astrologie vermelden dat Anu, 
Enlil en Ea de orakels van hemel en aarde hebben vastgelegd. 

(2) Uitgangspunt is het concept van ‘zo boven, zo beneden’, maar aangezien de 
synchroniteit tussen hemel en aarde enigszins verschilde, konden voorspellingen 
worden gedaan. 

(3) Astrologie op basis van de twaalf tekens van de dierenriem (de twaalf huizen van de 
zon), is nog steeds populair. 

 
b. De atmosfeer: 

De verschijnselen in de atmosfeer hebben religieuze betekenis: 
1. De donder: 

De stem van god, zoals Zeus of Donar. 
 

2. De bliksem: 
Het lichtend spoor van de donderhamer die geworpen wordt. 
 

3. De regen: 
i. De regen is een god die vruchtbaarheid schenkt. 
ii. De regenboog is: 

(1) het teken van het verbond tussen God en mens (OT); 
(2) een brug naar de hemel; 
(3) een onheilbrengend monster; 
(4) gesymboliseerd als regenboogslang, weergegeven door concentrische cirkels en 

spiralen (Australië). 
 

4. Het luchtruim: 
i. Egypte: 

Šu tilt de hemelboog op. 
ii. Iran: 

Vāyu, de god van de wind, wiens pad niet te vermijden is. 
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7.7 De elementen water en vuur 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Water en vuur zijn zeer belangrijke aspecten van de heilige wereld. 
2. De Iraniërs legden hun doden op torens, omdat de elementen water (begrafenis) en vuur 

(verbranding) voor hen te heilig waren. 
 
b. Het water: 

1. Het water kent twee aspecten: 
i. het doodsaspect: 

Het water is: 
(1) de aartsvijand; 
(2) de wanorde; 
(3) het dodenrijk: 

Voorbeeld: 
Gilgameš mag met zijn hand niet het water des doods aanraken, dat hij in zijn boot 
bevaart. 

ii. het levensaspect: 
Het water stroomt en is in beweging en geeft vruchtbaarheid en leven: 
(1) Kinderloze vrouwen zoeken hulp bij de god van het water. 
(2) De Islamieten nemen heilig water mee uit de bron Zamzam (Van Baaren: Zem-zem). 
(3) Het water is een belangrijk reinigingsmiddel. 

 
2. Veel geesten en demonen houden verband met water, zoals Lorelei en Proteus. 

 
3. Het water heeft geen vaste gestalte en past zich aan, zoals Proteus (‘Eerste’, Berends). 

 
4. Godinnen van het water zijn o.a.: 

i. Yemayá (West-Indië), godin der zee en beschermvrouwe der zeelieden. 
ii. Isis (Stella Maris, ‘ster der zee’) in Alexandrië, eveneens beschermvrouwe der zeelieden 

(sinds de Ptolemaeïsche periode). 
 
c. Het vuur: 

1. De oorsprong van het vuur: 
Het vuur is: 
i. een gave der goden; 
ii. gestolen uit handen van de goden. Voorbeelden: 

(1) Griekenland: 
De mythe van Prometheus en Pandora. 

(2) Malakka, Semang-volk: 
Een specht steelt het vuur. 

(3) Zuid-Amerika, Karajá-volk: 
Een pad steelt het vuur. 

(4) Polynesië: 
De cultuurheros Maui ontsteelt het geheim van het vuur van de vuurgod Mauike. 
 

2. Het vuur heeft twee aspecten: 
i. het levensaspect: 

Het haardvuur is het intieme centrum van de menselijke samenleving. Voorbeeld: 
Rome: 
Vesta is godin van de huiselijke haard en de staatshaard, bewaakt voor uitdoving door 
de Vestaalse maagden. 

ii. het doodsaspect: 
Het vuur is vernietigend. 

iii. beide aspecten verenigd: 
India: 

Agni geeft rijkdom, maar is een brullende stier wanneer hij verwoest.      
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3. De heiligheid van het vuur: 
Het vuur is heilig, maar niet meer geheel rein in Iran: door bezoedeling door Ahriman is er 
sindsdien geen vuur zonder rook. 
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8 Van wereldschepping tot wereldondergang 
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8.1 Het ontstaan van de wereld en de mens 

 
a. Het ontstaan van de wereld: 

Er zijn veel verschillende zienswijzen op het ontstaan van de wereld: 
1. Schepping der goden (theogonie) als begin van de wereld: 

Hesiodus (Theogonie): 
Eerst was er Chaos, daarna Gaia en Eros en vervolgens de andere goden. 
 

2. Ongeschapenheid, eeuwigheid of zelfschepping der goden als begin van de wereld: 
Egypte: 
‘Uit zichzelf ontstaan’ is een epitheton van veel goden. 
 

3. Transformatie of plaatselijke schepping in plaats van het begin van de wereld: 
Buka (Stille Zuidzee) werd geschapen uit het kielzog van de boot waarin een god en een 
godin zaten. 
 

4. Schepping met een dualistisch karakter: 
i. schepping door samenwerking door twee tegengestelde krachten, m.n. het Heilig 

Huwelijk: 
Aeschylus (‘Danaïden’): 
De hemel huwt de aarde en bevrucht haar met zijn regen. 

ii. schepping door strijd tussen twee tegengestelde krachten: 
Enūma eliš (Babylon): 
Marduk bestrijdt Tiamat en vormt uit haar de hemel en de aarde. 
 

5. Schepping met een monistisch karakter: 
De schepping voltrekt zich uit één punt: 
i. het wereldei als begin van de wereld: 

De kosmos ontvouwt zich vanuit een kiem die alles bevat. 
ii. de schepping door gedachte en woord. Voorbeelden: 

(1) Genesis: 
‘En God zeide’. 

(2) Zuni-indianen: 
Awonawilona dacht de wereld uit zich voort. 

(3) Columbia: 
De Vader schiep de woorden als eerste. 

(4) Dogon (Afrika): 
Amma schiep met drie opeenvolgende woorden. 

(5) Egypte: 
Shabaka-tekst: 
Ptah dacht met zijn hart en sprak met zijn tong om de dingen te scheppen. 

 
b. Het ontstaan van de mens: 

Ook van het ontstaan van de mens zijn veel voorstellingen: 
1. Vaak wordt hij geschapen of ontstaat hij uit de elementen der aarde: leem, stenen, hout of 

water. 
2. Volgens anderen (Afrika) woonde hij eerst in de hemel en moest vervolgens op aarde orde 

scheppen. 
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8.2 Het aanzien van de geworden wereld 

 
a. Het naïeve wereldbeeld, gebaseerd op zintuiglijke ervaring: 

1. Het concrete beeld van de wereld, dat de mensen hebben, hangt nauwer samen met de 
waarneembare werkelijkheid dan het mythische beeld uit de scheppingsvoorstellingen 
t.o.v. die werkelijkheid. 
 

2. De belangrijkste elementen van de waarneembare werkelijkheid zijn: 
i. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. 
ii. De schijngestalten van de maan zijn overal zichtbaar. 
iii. De zee lijkt rond de landmassa te liggen. 
iv. Er zijn een hemel, een aarde en een onderwereld. 
v. Er is de notie van centrum en periferie, voorgesteld door een centrale as van de hemel 

naar de aarde in de gedaante van een wereldberg of wereldboom. 
Het centrum is vaak een religieus geladen middelpunt. 

 
b. Het wereldbeeld van het oude Oosten: 

1. Het Babylonische wereldbeeld: 
i. De wereld is een ronde schijf, waarvan het middelpunt omgeven wordt door de oceaan. 
ii. De aarde is een berg met zijn top in het midden. 
iii. Rond de oceaan loopt een dam met hierop de bergen van zonsopgang en –ondergang. 
iv. Het water van de oceaan loopt ook onder de wereld door. 
v. De hemelen liggen boven de aarde. 
vi. De onderwereld, omgeven door zeven muren, ligt onder de aarde. 
vii. De bol van hemel, aarde en onderwereld wordt omgeven door de hemelse oceaan, de 

hemelwateren. 
 

2. Het Egyptische wereldbeeld: 
i. Het Egyptische model komt overeen met het Babylonische, maar kende bovendien een 

tegenhemel. 
ii. De Egyptenaren maakten in hun beschrijvingen van de wereld en de geheimen van de 

kosmos gebruik van een rijke mythologische beeldspraak: 
Voorbeeld: de hemel is: 
(1) een oceaan waarlangs de zonneboot vaart; 
(2) een tentdak op vier palen aan de hoeken; 
(3) een godheid, Nut, voorovergebogen op handen en voeten; gesteund door Šu met 

opgeheven armen; 
(4) een koe, waarvan de vier poten dienen als hemelzuilen. 

iii. Het gebruik en zelfs de vermenging van dergelijke hemelbeelden weerspiegelde het 
besef bij de Egyptenaren dat de wereld een mysterie was en onbeschrijfelijk. 
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8.3 Het functioneren van de wereld volgens de kosmische levensorde 

 
a. Definiëring van de kosmische levensorde: 

1. De wereld, waarvan de mens deel uitmaakt, beweegt volgens een ‘wereldorde’, waarvan in 
de meeste (oude) culturen de kosmische en zedelijke orde één geheel vormden, nl. de 
goddelijke orde of kosmische levensorde. 

2. Het zedelijk aspect van de orde stond voorop en kon worden uitgedrukt door kosmische 
categorieën en andersom. 

3. Voorbeelden van de goddelijke orde: 
i. tao in China; 

ii. ṛta in India; 

iii. moira in Griekenland; 
iv. ma’at in Egypte. 

 
b. Het menselijk streven naar overeenstemming met de kosmische levensorde: 

De relatie van de mens met de goddelijke orde in zijn streven naar overeenstemming hiermee 
vindt men bij Ma’ats symbool van de struisveer die bij het dodengericht wordt afgewogen 
tegen het menselijk hart. 

 
c. De schenking van de goddelijke orde: 

1. De godheid staat boven de kosmisch-zedelijke orde en schenkt deze aan de wereld en de 
mensen. 

2. De verdeling van de orde aan de hand van een hymne aan Isis: 
i. Natuurorde: 

De hemellichamen krijgen hun baan toegewezen. 
ii. Rechtsorde: 

Kinderen moeten hun ouders liefhebben. 
iii. Zedelijke orde: 

Instinctief gevoel van onderscheid tussen goed en kwaad. 
iv. Cultische orde: 

Stichting van heiligdommen. 
v. Maatschappelijke orde: 

Huwelijkscontracten voor vrouwen. 
vi. Culturele orde: 

Landbouw en zeevaart. 
 
d. Gevolgen van de splitsing van de goddelijke orde: 

1. De opsplitsing van de goddelijke orde in kosmische orde en zedelijke orde heeft veel strijd 
tot gevolg gehad en verwijten over ‘onnatuurlijke’ religie. 

2. De oorspronkelijke ene goddelijke orde benadrukte juist de verwevenheid van de 
verschillende categorieën van de orde. 

 
e. De wereldondergang: 

1. De meeste godsdiensten kennen een verloop van de wereld volgens wereldtijdperken, 
afgewisseld door een crisis, en een gewelddadige wereldondergang. 

2. De leer der laatste dingen heet eschatologie. 
3. Een voorbeeld van een crisis is het zondvloedverhaal uit het Gilgameš-epos, en dat van een 

volledige ondergang in het relaas in Openbaringen 6: 12-17. 
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9 Mana en de theorie van het dynamisme 

 
a. De theorie van het dynamisme: 

1. Volgens de theorie van het dynamisme kennen (veel) primitieve godsdiensten het geloof in 
een onpersoonlijke, bovennatuurlijke macht (mana). 
 

2. De Melanesische term mana is door R.H. Codrington in de godsdienstwetenschap 
geïntroduceerd. 
 

3. Het dynamisme zou voorafgaan aan religies met persoonlijke goden. 
 
b. Verwerping van de leer van het dynamisme: 

1. Mana is geen religieus begrip: 
Termen die mana aanduiden, hebben betrekking op zowel religieuze als profane zaken en 
betekenen ‘effectief, waar, werkelijk’. 
 

2. In religieus opzicht is mana verbonden met geesten en goden: 
Mana is het product van de werking van de geesten en een gave aan de mensen. Een mens 
zelf kan geen mana hebben. 
 

3. Mana-voorstellingen kunnen niet zonder meer op andere religies dan de Melanesische 
worden toegepast. 
 

4. Mana is geen substantief, geen ‘onpersoonlijke macht’ die zich zou zou openbaren. 
Mana is een adjectief, een eigenschap, het resultaat van de bemoeienis van goden met een 
object dat daardoor een mana-karakter krijgt. 
 

5. Dynamisme treft men alleen aan in religies waar een persoonlijke god heeft moeten wijken 
voor een goddelijk fluïdum dat zich manifesteert. 
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10 Heilige voorwerpen 

 
a. Definiëring van ‘heilig voorwerp’: 

1. De West-Afrikaanse term fetisj is ingevoerd door De Brosses in de 18e eeuw ter aanduiding 
van de godsdienst der West-Afrikaanse negers. 

2. De term ‘heilig voorwerp’ is beter, aangezien voorwerpen op zichzelf niet vereerd worden, 
behalve in het bijgeloof. 

3. Heilige voorwerpen zijn symbolen en fungeren als een medium van openbaring door een 
persoonlijk gedacht wezen aan de mens. 

 
b. Typen heilige voorwerpen: 

1. Beelden van geesten (Afrika). 
 

2. Spijkerbeelden (Afrika). 
 

3. Voorouderbeelden: 
i. churinga, een symbolische weergave van de eerste voorouder (Australië); 
ii. kalebas, idem (Oost-Afrika). 

 
4. Godenbeelden: 

i. een bijl als symbool van de god Tane (Cookeilanden); 
ii. voorwerpen als godenlichamen (Japan). 

 
5. Voorwerpen met een kosmische symboliek: 

heilig wiel dat de schepping symboliseert (Noord-Amerika). 
 

6. Voorwerpen afkomstig uit de hemel of uit de tijd van de voorouders: 
Indonesische erfstukken (pusata-stukken). 
 

7. Regalia of koningsheiligdommen: 
i. troon van de Asjanti (Afrika); 
ii. rijkszwaard en rijksappel (Duitsland). 

 
8. Het palladium, het beschermende heiligdom van stad of volk: 

de mythe van de roof van het beeld van Pallas Athena door Odysseus en Diomedes. 
 

9. Amuletten en talismans: 
i. verkleinde reproducties van voorouderbeelden die men bij zich droeg (Nieuw-Guinea); 
ii. de Šaddai (de ‘Almachtige’), de Joodse talisman. 
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11 De mens 

 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap – De mens 

11.1 De mensopvatting 
 

De mens heeft zichzelf altijd de vraag gesteld wie hij is en in welke positie hij zich bevindt. Enkele 
elementen van dit probleem worden in de volgende hoofdstukken besproken. 
 
a. De mens als raadsel: 

1. De weg en het labyrint zijn symbolen die verband houden met problemen die de mens moet 
oplossen: hij dwaalt op de weg van de geboorte naar de dood en eventueel naar het leven 
na de dood. 

2. Religie speelt een belangrijke rol in het probleem van de mensopvatting, want alle volken 
kennen religie. 

3. De mens is voor zichzelf een raadsel. Hij is het grootste wonder (‘Antigone’ van Sophocles) 
omdat hij boven zichzelf probeert uit te stijgen. 

 
b. De mens als schepsel: 

1. De mens definieert zichzelf als schepsel tegenover zijn schepper: 
i. Schleiermacher: 

De mens heeft een ‘schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl’ tegenover God. 
ii. De mens heeft een ‘Kreaturgefühl’ t.o.v. God. 
iii. De mens mag niet tegen zijn schepper in opstand komen (Job). 
iv. De mens stelt zichzelf vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Waar ga ik naartoe?’, ‘Tot wie behoor 

ik?’ en ‘Wat is mijn functie?’ (Zarathustra). 
v. In de gnostiek betekent gnosis kennis van wat wij zijn en wat wij geworden zijn enz. 

 
2. Er is het besef van aparte positie die de mens in de wereld inneemt: 

i. De mens ziet zichzelf als mens tegenover de dieren, de geesten en de goden. 
ii. De gebieden waar vermenging met andere wezens optreedt, liggen in de mythische 

oertijd of in het ritueel. 
 

3. Er is het besef van de splitsing van ons innerlijk door twee tegengestelde elementen die in 
ons verenigd zijn: 
i. De Orfische mythe van Dionysos en de Titanen: 

De Titanen aten Dionysos op. Zeus vernietigde daarop de Titanen met vuur. Uit de rook 
van hun resten ontstond de mens, slecht, maar met de goddelijke vonk van Dionysos. 

ii. Babylon: 
De mens is het product van het leem der aarde en het bloed van een god. 
 

4. De mens wordt ook bepaald door de wetten van zijn schepper. Hij moet zich hieraan 
houden, als hij zijn heil wil vinden. Ook als hij zich niet aan de regels houdt, voelt de mens 
zich gebonden, niet vrij. 

 
c. De mens als deel van de kosmos: 

1. Er is het probleem van de integratie van de mens in de kosmos, die hij als heilig beleeft 
omdat de kosmos bepaald wordt door de van God afkomstige kosmische levensorde: 
i. De mens voelt zich dus een deel van een groter geheel, waarin hij tevens zijn vervulling 

vindt. 
ii. De beschouwing van de kosmos is de basis waarop de mens zichzelf beschouwt. 

 
2. Er is ook (zie b.3) het besef van een splitsing in de wereld door tegengestelde krachten, 

die toch verenigd kunnen zijn: 
i. Natuurkrachten strijden met elkaar: nacht en dag, zomer en winter, droogte en regen. 
ii. Deze natuurkrachten worden gepersonifieerd, waarna de tegenstelling goed–kwaad 

wordt geïntroduceerd. 
iii. De waargenomen tegenstellingen uiten zich als: 

(1) dualisme: 
De tegenstelling is volkomen en vijandig van aard, waardoor strijd ontstaat 

(Christendom: aards tranendal).      
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(2) polariteit: 
De tegenstelling is niet volkomen en komt samen in het besef van een kosmische 
totaliteit (Zarathustra: de boze aarde als een plaats van vreugde). 
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11.2 Het heilige en het profane 
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11.2.1 De plaats van de mens t.o.v. het heilige en het profane 

 
a. Het onderscheid tussen het wezen van de mens en dat der goden: 

De vraag naar het verschil tussen het heilige en het profane blijkt uit het beeld dat de mens 
heeft door zichzelf (het profane) te vergelijken met de goden (het heilige of sacrale): 
1. Zo zijn er de primaire tegenstellingen: 

i. deel – totaliteit; 
ii. sterfelijkheid – onsterfelijkheid; 
iii. onmacht – macht; 
iv. zondigheid – heiligheid. 

 
2. Er zijn parallelle, secundaire tegenstellingen: 

i. de mens als slaaf of dienaar der goden; 
ii. de mens als vriend of medewerker der goden; 
iii. de mens als zondige of opstandige tegenover de goden; 
iv. de mens als heerser over de goden. 

 
3. Voorbeeld: 

ad b.3: 
Ontong Java (Stille Zuidzee): 
Tijdens een ziekte-epidemie legden de mensen de godenbeelden in de modder. 

 
b. De mens als deel van de totaliteit van het heilige en het profane: 

De tegenstelling heilig – profaan is een polariteit: 
1. De mens neemt deel aan beide werelden en mag ze beide niet verwaarlozen. 

Voorbeeld: 
De mens moet zowel de akker bebouwen als de riten verrichten of Gods water over Gods 
akker laten lopen. 

2. De mens vindt zijn verwezenlijking in de tweeëenheid van het profane en het sacrale. 
Voorbeeld: 
De mystieke vermogens van de Eskimo-sjamaan vormen ‘zijn werkelijke en volledige 
geestelijke persoonlijkheid’. Aan de trance waarin deze zelfverwerkelijking gestalte krijgt, 
heeft hij behoefte. 
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11.2.2 De beleving van het heilige en het profane 

 
a. De gevoelsbeleving van het heilige en het profane: 

De mens ervaart het heilige en het profane als een tegenstelling tussen: 
1. spanning en ontspanning: 

Wanneer de ene pool druk uitoefent, geeft de andere pool toe. 
2. werk en rust; 
3. ernst en spel; 
4. volheid en leegheid (zoals bezetenheid en depersonalisatie). 

 
b. Bezetenheid en depersonalisatie als beleving van het heilige en het profane: 

1. Verloop van bezetenheid en depersonalisatie: 
i. Een roes wordt opgewekt door: 

(1) narcotica; 
(2) alcohol; 
(3) dansen; 
(4) muziek; 
(5) psychische methode. 

ii. Gevolgen: 
(1) De persoon raakt buiten zichzelf of 

het bewustzijn verlaat hem (depersonalisatie). 
(2) Hij of zij laat andere wezens toe die van zijn lichaam bezit nemen (bezetenheid). 
(3) In tradionele grotere godsdiensten zijn de meeste mensen toeschouwer en wordt de 

waarneming in verband gebracht met verschijningen van een god. 
 

2. De vlucht in bezetenheid en depersonalisatie: 
i. In bijzondere gevallen, zoals bij maatschappelijke problemen, kunnen leden van een 

secte vluchten in bezetenheid en depersonalisatie om aan de problemen te ontkomen. 
ii. Bij de secte van de Haouka (West-Afrika) spelen leden alsof ze een hoge functie 

bekleden en eten verboden voedsel (mystiek van de overtreding). 
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11.3 Zielsvoorstellingen 
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11.3.1 Oorsprong der zielsvoorstellingen 

 
Gewoonlijk verdeelt de mens zichzelf in lichaam en ziel (en soms als derde: geest). 
 
a. Tylor over het ontstaan van de zielsvoorstelling: 

1. Iets lijkt uit het lichaam dat bewegingsloos ligt, te treden en erin terug te keren op grond 
van de ervaring ten aanzien van de  
i. droom; 
ii. trance; 
iii. bewusteloosheid; 
iv. dood. 

2. De enkelvoudige zielsvoorstelling is de oorspronkelijke. 
 

b. Kritiek van Van Baaren: 
1. ad a.1: 

Dergelijke ‘zielservaringen’ zijn alleen mogelijk door het bestaan van zelfbewustzijn dat de 
mens van zichzelf heeft: 
i. Hij kan zichzelf kritiseren en beoordelen. 
ii. Hij kan zijn zelfbeeld in de spiegel zien. Vergelijk de mythe van Narcissus. 
iii. Hij heeft het gevoel dat hij een dubbelganger heeft: 

(1) Homunculus-motief: 
(a) Het mensje in de pupil: 

Toradja-volk (Celebes): tonoana 
(b) Goethe (Faust): 

homunculus 
(2) Dubbelganger-motief in de 19e eeuwse literatuur 

 
2. ad a.2: 

Waarschijnlijk is de tweevoudige zielsvoorstelling de oorspronkelijke: 
Arbman: 
Er zijn twee zielen: 
i. de levensgeest: 

Deze laat het lichaam functioneren (het leeft) en verdwijnt bij de dood. 
ii. de ziel: 

Deze kan zich vrij bewegen, ook (tijdelijk) na de dood. (Er hoeft geen sprake te zijn van 
onsterfelijkheid.) 
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11.3.2 De ontwikkeling der zielsvoorstellingen 
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11.3.2.1 De eenheid der ziel 

 
a. Algemene opmerkingen: 

De tweevoudige zielsvoorstelling kan zich in twee richtingen ontwikkelen: 
1. een eenheid der ziel; 
2. een veelheid der zielen (zie 11.3.2.2 en 11.3.2.3). 

 
b. Er is ontzag voor de ziel: 

1. Hij is ‘onbegrijpelijk’ (Iglulik-eskimo’s) en ‘oneindig groot’ (Heraclitus). 
2. Monotheïsme: 

i. De tegenstelling één lichaam – één ziel heeft als parallel één ziel – één God. 
ii. Het lichaam wordt lager aangeslagen dan de ziel. 
iii. De ziel is het eigenlijke zelf van de mens. 

3. Homerus (Ilias): 
Het lichaam is het eigenlijke zelf van de mens; de ziel vertrekt naar Hades. 
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11.3.2.2 De veelheid der zielen (1) 

 
a. Met de ziel verbonden voorstellingen: 

1. Ziel en persoon: 
De Egyptische ka is iemands ‘persoon’ of ‘zelf’, voorgesteld als dubbelganger. 
 

2. Ziel en vogel: 
i. De Egyptische ba is iemands ziel die ook na diens dood vrij rondgaat en voorgesteld 

wordt als zielenvogel (een dodenvogel met mensenhoofd). 
ii. Salomons-eilanden: 

De gesnelde kop wordt vervangen door een vogel. 
 

3. Ziel en potenties: 
i. Eskimo’s: 

De mens heeft orgaanzielen. 
ii. Nootka-indianen: 

De mens heeft als ziel een zuil in zijn hart met gezichten die zijn gemoedstoestand 
verraden. 
 

4. Ziel en schaduw: 
Europese volksverhalen: 
Een mens zonder schaduw heeft geen ziel. 
 

5. Ziel en belangrijke lichaamsfuncties: 
De ziel wordt vaak verbonden met: 
i. hart; 
ii. hoofd; 
iii. adem: 

(1) psyche (Griekenland); 
(2) anima (Rome); 
(3) nèfesh (Israël). 

 
b. Probleem van de terminologie van de ziel: 

Het woord ‘ziel’ is verwarrend of misleidend: 
1. Ook een lichaamsdeel kan een ziel hebben: 

Deze ziel is het leven of de kracht van dit lichaamsdeel. 
2. Andere termen zijn vaak duidelijker: 

leven, kracht, energie, moed, levenslust of geest. 
 
c. Ziel, zielendieren en droom: 

1. De ziel wordt, behalve als vogel (zie a.2), vaak als een klein, mysterieus dier voorgesteld, 
die het lichaam van de slapende verlaat en erin terugkeert, wanneer hij ontwaakt. 

2. De omzwervingen van de ziel buiten het lichaam worden na het ontwaken als droom 
herinnerd. 

3. Wanneer de ziel niet terugkeert in het lichaam, sterft de mens. 
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11.3.2.3 De veelheid der zielen (2) 

 
a. Ziel en haar: 

1. Haar en nagels (die ook na de dood blijven groeien) worden gezien als de dragers bij uitstek 
van levenskracht (de ziel), die zich uit in groei. 
 

2. Voorbeeld: 
Bijbel: 
i. Simson die zijn kracht verloor na het afknippen van zijn haar. 
ii. Er is verband met de kracht van de zon: 

(1) De naam Simson hangt samen met ‘zon’. 
(2) Zijn haren zijn de stralen van de zon. 

 
b. De external soul: 

1. De external soul is de ziel buiten het lichaam, die verbonden is met en opgeborgen is in 
een voorwerp. Deze ziel is het leven van de mens, dat samenhangt met het lot van het 
voorwerp. 
 

2. Voorbeeld: 
Griekenland: 
De mythe van Meleager, wiens leven verbonden was met een stuk hout, dat zijn moeder in 
de haard gooide om Meleager van zijn leven te beroven, toen zij hoorde dat hij haar broers 
had gedood. 
 

3. De meeste voorbeelden zijn folkloristisch of literair. 
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12.1 Inleiding tot taboe en ethos 

 
a. Religie heeft betrekking op de verhouding van de mens tegenoverover hogere wezens. 

 
b. Ethiek heeft betrekking op de verhouding tussen de mensen onderling. 

 
c. Religie en ethiek komen samen in de idee dat de zedelijke orde afkomstig is van de goden 

(zedelijke orde = kosmische orde). 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap – Taboe en ethos 

12.2 Het gebod van overtreding 

 
a. Algemene opmerkingen: 

Aangezien de mens zich in de profane wereld gebonden acht aan ethische geboden, kan hij in de 
sacrale wereld door omkering van de waarden van die ethische geboden (overtreding) boven 
zichzelf proberen uit te stijgen (god te worden in de sacrale wereld, een zelfoverwinning). 

 
b. Omkering van waarden ten aanzien van het geslachtsleven: 

1. Profaan: 
Het huwelijk is gebonden aan allerlei beperkingen. 

2. Sacraal: 
i. Tijdens religieuze orgiën moeten de profane gebodsregels overtreden worden. 
ii. Incest als religieuze overtreding bij: 

(1) de Lovedu (Zuid-Afrika), wier koninginnen incest pleegden; 
(2) de farao (Egypte), die als enige zijn zuster mocht huwen. 

 
c. Omkering van waarden ten aanzien van het doden: 

1. Profaan: 
Onder vreedzame omstandigheden mag de mens niet vrij doden. 

2. Sacraal: 
i. Oorlog kan als een sacrale omkering van waarden beleefd worden, zodat wreedheid als 

gebod geldt. 
ii. Ritueel kannibalisme bij de Kwakiutl in Canada. 
iii. Sociale chaos, d.i. sacrale vrijheid bij: 

(1) Oegandezen bij de dood van de koning (wandaden); 
(2) Hawaïanen na de dood van de koning (prostitutie); 
(3) Carnaval en kermis (een Ferien vom ich) zijn een vorm van depersonalisatie. 

 
d. Omkering van waarden ten aanzien van het kwaad: 

1. Profaan: 
Zonden en blasfemie zijn grof en onheilig. 

2. Sacraal: 
Het plegen van zonden en blasfemie kunnen als heilig ervaren worden in de mystiek van 
het kwaad bij: 
i. Boeddhisme: 

de weg der verlossing via het linker pad der zondigheid; 
ii. Christendom: 

de zwarte mis en het opzettelijk begaan van zonden; 
iii. Vloeken hoort bij het goddelijke: 

Wanneer men niet meer in God gelooft, verliest het vloeken zijn kracht. 
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12.3 Het verbod van overtreding van regels 

 
a. Algemene opmerkingen: 

Meestal geldt natuurlijk het verbod van overtreding van regels. De mens moet zijn grenzen 
kennen; overmaat komt de goden toe: ‘Ken uzelf’ (U bent geen god). 

 
b. De betekenis van taboe: 

1. Het Polynesische woord taboe is een adjectief en betekent oorspronkelijk ‘van een 
merkteken voorzien’. 

2. Plaatsen en voorwerpen die van een taboe-teken zijn voorzien, hoeven niet sacraal te zijn. 
3. Taboe is geen gevaarlijke macht als het tegengestelde van mana. 
4. Taboe kan betrekking hebben op geheel verschillende zaken en is niet eenduidig. 
5. Overtreding van taboe-regels kan door de gemeenschap bestraft worden. Automatische 

bestraffing (m.n. door de goden, bijv. d.m.v. ziekte) is niet de enige vergelding of ligt 
geheel in het bijgeloof. 

 
c. De oorzaken van de verwarring rond taboe: 

De verwarring rond taboe wordt veroorzaakt door het onderscheid tussen zedelijkheid en 
verbodsregels: 
1. Zedelijkheid als algemeen geldend criterium: 

Thomas van Aquino: 
‘God doet het goede, omdat het goed is.’ 
Het goede wordt als absoluut gezien en is voor iedereen geldig. 
 

2. Zedelijkheid als gevolg van de goddelijke wil: 
Duns Scotus: 
‘God doet het goede, omdat het God is die het doet.’ 
Gods bevelen worden als altijd juist gezien. Deze verbodsregels verschillen echter per 
religie en zijn dus relatief. 
 

3. Het standpunt van de godsdienstwetenschap: 
i. Met de gedachte uit a. kan de godsdienstwetenschap niet uit de voeten, omdat ze als 

absoluut wordt gezien. 
ii. De gedachte uit b. is niet bruikbaarder in die zin dat ethische regels per religie 

verschillen en dus relatief zijn. 
iii. Elke godsdienst moet dus op grond van haar eigen ethische regels beoordeeld worden. 
iv. Wat voor de één slechts een taboe is, is voor de ander heilig (zedelijk goed). Vergelijk 

de zondagsrust (een van de Tien Geboden). 
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12.4 De scheiding van de goddelijke orde in een kosmische orde en een 
zedelijke orde 

 
a. De oorspronkelijke eenheid van de goddelijke orde: 

De kosmische orde (tot uitdrukking komend in de regels van de cultus) en de zedelijke orde (bij 
overtreding van ethische regels) vormden in oude en primitieve religies nog een eenheid, de 
goddelijke orde. Cultische en ethische regels lagen in elkaars verlengde. 
 

b. De afscheiding van de zedelijke orde van de goddelijke orde: 
De zedelijkheid begon zich los te maken van de religie in: 
1. Griekenland: 

Heraclitus: 
Hoe kan men zijn handen in bloed wassen (cultusregels), wanneer men bloed heeft vergoten 
(zedelijkheidsregels). 

2. India: 
Boeddhisten: 
Wanneer de wassing der Brahmanen werkelijk rein maakt, zijn kikkers reiner dan 
Brahmanen. 
 

c. Conclusies t.a.v. de afscheiding van de zedelijke orde: 
1. Goddelijke bevelen (verbods- en gebodsregels) worden blijkbaar niet meer steeds aanvaard. 

Religie en zedelijkheid worden ontkoppeld. 
2. Gekritiseerde regels zijn slechts regels geworden: 

De geestelijke inhoud (de religieuze verbondenheid met het goddelijke) heeft 
plaatsgemaakt voor het conformisme van de inhoudsloze sleur. 
 

d. Commentaar: 
1. Oorspronkelijk stonden in de religie heiligheid en zedelijkheid in elkaars verlengde, waarbij 

heiligheid meer omvattend was dan zedelijkheid (Rudolf Otto). 
2. Later splitste de zedelijkheid zich dus af van de religie. 
3. Voorbeeld: 

In het Christendom was zonde religieus van aard: de zondige mens stond tegenover de 
heilige God, dus zedelijkheid en heiligheid waren beide religieuze verschijnselen. 
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12.5  Zedelijkheid in oude en primitieve samenlevingen 

 
a. Zedelijkheid bij primitieve godsdiensten: 

1. Oude en primitieve godsdiensten hebben een hoge mate van zedelijk besef. 
2. Het werkelijk gedrag is evenwel belangrijker dan het zedelijke voorschrift (het ideaal). 
3. Een realistische houding is eveneens belangrijker dan het ideaal: deugd moet niet 

overdreven worden. 
 
b. Realisme versus idealisme in Manicheïsme en Boeddhisme: 

In deze godsdiensten en in het Christendom is het idealisme (van de heiligen) belangrijker dan 
het realisme (van het gewone volk dat het ideaal niet bereiken kan) en is het verschil tussen 
beide groter. 

 
c. Het idealisme in het Manicheïsme: 

De door Mani (3e eeuw) gestichte religie van gnostiek karakter kende: 
1. toehoorders (de menigte van het volk); 
2. volmaakten met het idealisme van een strenge ethische code: 

i. Ze moesten contact met de materie vermijden om zich niet te besmetten en zo 
heiligschennis te plegen. 

ii. Bij de Katharen kwam als uiterste consequentie de endura voor, de rituele hongerdood. 
 
d. Het idealisme in het Boedhisme: 

1. Het Boeddhisme kent de strenge ethische code van het gebod van de geweldloosheid 
(ahimsa). 

2. De mythe van de prins en de tijgerin: 
De prins geeft zich als voedsel aan een stervende hongerige tijgerin met jongen, omdat hij 
medelijden met haar heeft. 
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12.6 Het vraagstuk van het juiste ethische gedrag 

 
Er heerst twijfel omtrent de juiste ethische reactie op omstandigheden. 
a. Onzekerheid t.a.v. een ethische reactie in Mesopotamië: 

1. Boetepsalmen uit Babylon: 
Men klaagt dat men niet weet welke zonden zijn begaan of wat zonden zijn tegenover God. 

2. ‘Babylonische Job’: 
Wat slecht is, is goed voor God en wat goed is, is slecht voor God. 

 
b. Het geweten: 

1. Definitie van het geweten: 
i. Volgens sommigen is het geweten: 

de absolute zedelijke norm in het hart van de mens. 
ii. Kritiek van Van Baaren: 

(1) Het geweten is gebrekkig en geeft vaak geen duidelijk ethisch antwoord. 
(2) Het geweten is gebaseerd op iemands religieuze en culturele achtergrond en is 

daardoor geen onveranderlijke (absolute) grootheid. 
(3) Het geweten vertegenwoordigt de normen van een cultuur in hun hoogste en 

edelste vorm. 
 

2. Collisie van plichten: 
Het ontbreken van een duidelijk ethisch antwoord van het geweten leidt tot tegenstrijdige 
plichten, de collisie van plichten, waarbij de minst zondige plicht gekozen moet worden: 
i. Tibetaans Boeddhisme: 

Het verhaal van de monnik en de drie geboden, drie zonden waaruit hij moest kiezen. 
Hij koos de lichtste (alcohol drinken), maar beging daardoor ook de andere zonden. 

ii. Israël: 
Naast de Tien Geboden kenden de Joden een uitgebreide casuïstiek waarmee men in 
elke situatie probeerde te voorzien. 

 
c. De moraal: 

Definitie: 
De moraal is een samenhangend systeem van gedragsregels die een compromis vormen tussen 
idealisme en realisme, zodat iedereen aan de voorschriften kan voldoen. 

 
d. De theodicee: 

De theodicee is de rechtvaardiging Gods: 
1. De gnosticus Basileides: 

God kan slechts goed en rechtvaardig zijn. Ieders lijden (dus ook dat van Jezus) heeft 
zonde als oorzaak of zonde die in potentie aanwezig is. 

2. Commentaar van Van Baaren: 
Geen enkele religie kent een bevredigende theodicee of een verklaring van de oorsprong 
van het kwaad. 
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13 De levensgang van de mens 
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13.1 Inleiding tot de levensgang van de mens 

 
a. De levensgang van de mens wordt begeleid door rites de passage (Van Gennep), die de 

overgangen in een mensenleven markeren, maar die niet magisch van aard zijn, hoewel er wel 
magische elementen in voorkomen. 
 

b. De overgangsriten hebben te maken met de aanvaarding van een persoon in een bepaalde 
status. 
 

c. In religieuze zin zijn de overgangsriten een openbaring van hogere wezens en geven de mens 
kracht, kennis en vertrouwen, gebaseerd op het contact met die hogere wezens. 
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13.2 Geboorteriten 

 
a. Algemene kenmerken van de geboorteriten: 

1. Doel: 
i. De aanvaarding van een nieuw lid van de gemeenschap. 
ii. Bescherming tegen kwade geesten die het op zwangere vrouwen en jonge kinderen 

hebben voorzien. 
 

2. Voorbeelden: 
i. Nias: 

De Matianak kwelt zwangere vrouwen. 
ii. Judaïsme: 

Lilith, de kinderloze eerste vrouw van Adam, is jaloers op de kinderen van Eva, en 
bedreigt zwangere vrouwen. 

iii. Griekenland: 
Een naakte man verricht met het pasgeboren kind de ‘amfidromie’, de drievoudige 
rondgang rond het haardvuur. 
Verklaring: 
In de haard, het centrum van het huis, heeft de godin van de huiselijke haard haar 
zetel. Door het contact met de haard wordt het kind aanvaard als kind des huizes en is 
geen vreemdeling meer. 

iv. Rome: 
De vader neemt het kind op van de aarde. 
Verklaring: 
De vader aanvaardt het kind als zijn wettig kind, omdat hij het uit de moederschoot der 
aarde, waaruit alle kinderen komen, heeft gehaald. 

v. China: 
Processie met kind door vijf bamboepoorten. 
Verklaring: 
(1) De poorten vormen de toegang naar het nieuwe leven. 
(2) Het vijftal der poorten zijn de maten der wereld: één verticaal centrum en vier 

hoeken (drie dimensies). Ze zijn het symbool van de kosmos, die het kind in bezit 
neemt. 

 
b. Specifieke geboorteriten: 

1. De naamgeving van de pasgeborene: 
De naam is een intiem bezit van de mens zonder welke hij niet compleet is. 
 

2. Het mannenkraambed: 
De oorsprong van de couvade is onbekend. 
 

3. De dooprite: 
i. Water is het symbool van: 

(1) dood; 
(2) wederopstanding. 

ii. Romeinen 6: 3 – 4: 
We sterven in de doop van de dood, en worden met Jezus begraven opdat we met hem 
wederopstaan. 
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13.3 De riten van de volwassenwording (1) 

 
a. Inleiding tot de riten van de volwassenwording: 

1. Deze inwijdingsriten betreffen vooral jongens: 
i. Ze worden van hun moeder losgemaakt. 
ii. Ze zullen lid worden van de gemeenschap. 

2. De inwijdingstijd is een leertijd. 
3. De riten bevatten beproevingen. 
4. De jongens worden ingewijd in de geheimen van de stam. 
5. Het afsluitingsritueel  is een symbolisch sterven en wedergeboren worden. 

 
b. De beproevingen in de riten van de volwassenwording: 

De beproevingen die de moed en het uithoudingsvermogen van de jonge mannen testen, 
variëren van licht tot zeer zwaar (zoals in de insectenproef in Zuid-Amerika). 

 
c. Inwijding in de geheimen van de stam tijdens de riten van de volwassenwording: 

1. De novieten leerden: 
i. de heilige verhalen; 
ii. de oude riten; 
iii. de sacrale voorwerpen. 

 
2. Vrouwen kenden hun eigen inwijdingsriten met de bijbehorende geheimen. 

 
3. Voorbeeld: 

Kurnai-stam (Australië): 
Het geluid der bromhouten is voor de buitenstaanders de stem der geesten, maar de 
ingewijden kennen de werkelijke bron van het geluid, nl. het bromhout zelf dat aan de 
novieten wordt getoond tezamen met de vertelling van de mythe over de oorsprong van de 
initiatie. 
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13.4 De riten van de volwassenwording (2) 

 
a. Symbolische dood en wederopstanding in de riten van de volwassenwording: 

1. Voordat de nieuwe fase in het leven bereikt wordt, ondergaat de jongeling een rituele dood 
(vernietiging van het oude), waarna de rituele wederopstanding volgt (verkrijging van de 
nieuwe status). 
 

2. Er wordt verband gelegd met kosmogonie: eerst is er chaos, daarna de schepping van de 
nieuwe wereld. 
 

3. Voorbeelden: 
i. Pangwe (West-Afrika): 

De jongens krijgen een teken des doods. 
ii. Bapende (Congo): 

De jongens krijgen doodsmaskers en moeten in een hut verblijven, die een monster 
voorstelt dat hem verslindt. 

iii. Nieuw-Guinea: 
De jongens kruipen door een monster van vlechtwerk dat tevens de kosmische 
moederschoot voorstelt. 

 
b. De besnijdenis in de riten van de volwassenwording: 

Oorsprong en betekenis van de besnijdenis is niet geheel duidelijk: 
1. Judaïsme: 

De besnijdenis van kleine kinderen is geen puberteitsrite en vormt een uitzondering t.o.v. 
andere culturen. 
 

2. Dogon (Afrika): 
De besnijdenis hangt samen met geslachtsonderscheid: bij de jongens wordt het vrouwelijk 
deel weggesneden, bij de meisjes het mannelijk deel. 

 
c. Het huwelijk in de riten van de volwassenwording: 

1. Het huwelijksritueel varieert van eenvoudig tot ingewikkeld. 
 

2. Voorbeelden: 
i. Australië: 

Het slapen rond één vuur. 
ii. Rome: 

Het meisje moest worden losgemaakt uit haar eigen familie met de daarbij behorende 
goden en overgaan naar de familie van de man en zijn goden. 

 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap – De levensgang van de mens 

13.5 Begrafenisriten en riten van het begin 

 
a. Begrafenisriten: 

1. De begrafenis is niet zozeer het wegbergen van de dode, maar vooral het bieden van de 
mogelijkheid aan de dode van een nieuw bestaan. 
 

2. Voorbeelden: 
i. Egypte: 

(1) Balsemen van het lichaam. 
(2) De rite van de mondopening. 
(3) Egyptisch dodenboek met aanwijzingen voor de tocht van de dode naar het 

dodenrijk. 
ii. Tibet: 

De lama las het Tibetaans dodenboek voor naast het lijk; ook hierin komen aanwijzingen 
voor voor de tocht van de dode. 

 
b. Riten van het begin: 

1. De angst om met iets nieuws te beginnen (een soort drempelvrees) wordt overwonnen door 
een ritueel van het begin met twee aspecten: 
i. het psychologische aspect: 

De mens krijgt nieuwe moed. 
ii. het religieuze aspect: 

Er wordt verband gelegd met de oertijd, waarin de goden de orde vestigden, welke nu 
herhaald wordt. Door de herhaling komt de mens in contact met het heilige. 
 

2. Er zijn verschillende typen van beginriten: 
i. Het trekken van de eerste ploegvoor door de koning in Babylon. 
ii. Eerstelingenoffers aan goden of hun plaatsvervanger, zoals de eerste oogst. 
iii. Defloratieriten: 

(1) Herodotus: 
In naam van de geboortegodin Mylitta in Babylon verkoopt een vrouw zich eenmaal 
in haar leven aan een vreemdeling (oorspronkelijk defloratie door een vreemdeling). 

(2) India: 
Het meisje neemt plaats op de fallus van een godenbeeld. 
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14.1 Enkeling en gemeenschap 

 
a. Enkeling versus gemeenschap: 

1. De mens is een gemeenschapswezen: 
Totale eenzaamheid is voor een mens abnormaal. 
 

2. De mens is ook een individu: 
De gemeenschap is vrijwel nooit een mystieke grootheid die het individu geen ruimte laat. 

 
b. Enkeling en religie: 

1. De kern van de religie is de verhouding van de enkeling t.a.v. zijn god. 
 

2. De studie van de godsdienst geldt echter alleen de religie van de gemeenschap, die niet los 
staat van de cultuur waaruit ze is voortgekomen. 

 
c. De sociologische functie van de religie: 

1. Conserverende functie: 
Conservatisme kan gunstig zijn (behoud van het goede) of ongunstig (gekant tegen elke 
vernieuwing; fundamentalisme). 
 

2. Revolutionerende functie. 
 

3. Samenvallen van het sociale en het religieuze aspect: 
i. totemisme; 
ii. Indisch kastenstelsel; 
iii. Bloedwraak, die alleen tegenover vreemden geldt, niet binnen de eigen familie. 

 
4. De religie heeft vooral een sociologische functie waar een justitieel apparaat ontbreekt. 
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14.2 De identiteit van de sociale en de religieuze gemeenschap 

 
a. De religieuze gemeenschap van de familie: 

Rome: 
Elke familie had: 
1. eigen goden; 
2. eigen priester: de pater familias; 
3. eigen familiecultus. 

 
b. De religieuze gemeenschap van de staat: 

1. Elk individu is lid van de sociale gemeenschap en tevens lid van de religieuze gemeenschap 
(stam- of volksreligie). 

2. Scheiding tussen staat en godsdienst komt al vroeg voor. 
 
c. Overige gemeenschappen met een religieus en profaan aspect: 

1. De gemeenschap van het huwelijk: 
Het huwelijk is de kleinste, maar belangrijkste religieuze gemeenschap. 
 

2. De gemeenschap van de leeftijdsgroep 
 

3. De gemeenschap van de beroepsgroep: 
i. Middeleeuwse gilden; 
ii. Genootschappen van smeden, die door hun bekwaamheid in de omgang met het vuur als 

bijzondere wezens werden gezien. 
 

4. De gemeenschap van het geheime genootschap: 
Een dergelijke genootschap kent: 
i. bepaalde goden; 
ii. een cultus; 
iii. een gevoel van afgescheiden zijn van de rest van het volk; 
iv. een gedeeld religieus geheim; 
v. geen voorwaarden voor verwantschap of woonplaats; 
vi. een neiging tot profane machtsuitoefening: 

Voorbeelden: 
(1) luipaardmannen in West-Afrika; 
(2) Europese heksen (volgens Margaret Murray). 
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14.3 Mysteriegenootschappen 
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14.3.1 Inleiding tot de mysteriegenootschappen 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Een mysteriegenootschap (of: mysterie) deelt d.m.v. wijdingen de leden heilsgeheimen 
mede. 
 

2. Alle handelingen zijn ook geheim. 
 

3. Het zijn voornamelijk Grieks-Romeinse genootschappen. 
 
b. De ontwikkeling der mysteriën volgens Gilbert Murray: 

Er zijn vier fasen: 
1. De religie van het gehele volk 
2. wordt de religie van het lagere volk 
3. waaruit genootschappen voortkomen, die niet aan de staat gebonden zijn 
4. en universele betekenis krijgen. 

 
c. De kenmerken van de mysteriën volgens Angus: 

1. Religieus symbolisme: 
Oude mythen worden allegorisch geïnterpreteerd. 
 

2. Aspect der verlossing: 
Centraal staat het heil van de mens op aarde en vooral na de dood. 
 

3. Inwijding in geheime hogere kennis van de heilsboodschap: 
Ook de gnostiek heeft dit kenmerk. 
 

4. Sacramenteel drama: 
Deze varieert van eenvoudig tot gecompliceerd. 
 

5. Eschatologisch aspect: 
Bijv. in het oudste Christendom. 
 

6. Gerichtheid op het individu: 
De mysteriegodsdienst is geen staatsgodsdienst en is gericht op de persoon, ongeacht 
sociale status, taal of volk. 
 

7. Kosmische instelling: 
Mens, natuur en kosmos zijn nauw verbonden. 
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14.3.2 De Eleusis-mysteriën 

 
a. Oorsprong van de Eleusis-mysteriën: 

1. Vruchtbaarheidscultus t.b.v. de akker. 
2. De mythe van Demeter (en Kore) werd verteld en allegorisch geïnterpreteerd. 
3. Er werden processies verricht van Athene naar Eleusis, voorafgaand aan de grote feesten. 

 
b. Verloop van de handelingen van de Eleusis-mysteriën: 

1. Er zijn twee wijdingen: 
i. de eerste wijding; 
ii. De tweede wijding: 

(1) een jaar na de eerste wijding; 
(2) genaamd: 

Epopteia, het schouwen van de geheimen door de myste: 
(a) dromena, heilige handelingen; 
(b) legomena, heilige woorden; 
(c) heilige voorwerpen, zoals de korenwan en de korenaar die in stilte gemaaid is. 

2. De hiërofant is de leider der wijdingen. 
 
c. De dramatische handelingen van de Eleusis-mysteriën: 

1. De symboliek betreft het thema van het mysterie van dood en leven, vooral i.v.m. de 
landbouw. 

2. Het mystieke drama betreft (m.n. episodes uit de mythe van Demeter): 
i. de roof van Demeters dochter Kore door Hades; 
ii. de rouwklacht van Demeter; 
iii. de zwerftocht van Demeter; 
iv. de rite van het heilig huwelijk, dat de herhaling is van het kosmische huwelijk tussen 

hemel en aarde, waardoor het leven kon ontstaan. 
3. Sterven en inwijding worden als identiek gezien. 

 
d. Overige mysteriegodsdiensten: 

1. Isis (Egypte); 
2. Mithras (Rome); 
3. Attis (Klein-Azië); 
4. Sabazios (Thrac.-Phryg.-Lyd.) (Van Baaren: Syrië). 
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15 Heilige mensen 
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15.1 Inleiding tot de heilige mensen 

 
a. Er zijn mensen die een bijzondere religieuze taak of functie hebben. 

 
b. Een dergelijke persoon kan eenieder zijn, zoals het hoofd der familie of de stamoudste, die 

1. een openbaring uit de wereld van het heilige ontvangt of 
2. omgang heeft met wezens uit de andere wereld. 

 
c. De eisen die aan de bemiddelaar tussen mensen en goden gesteld worden: 

1. Deze zijn van cultische of zedelijke aard. 
2. De personen moeten afwijken van de gewone maat; ze moeten anders zijn (zie 12.2). 
3. Ze moeten beroepen worden door de machten van de andere wereld, bijv. I Samuel 3: 10. 

 
d. Als representatieve typen heilige mensen gelden: 

1. de sjamaan; 
2. de sacrale koning; 
3. de priester; 
4. de heilige; 
5. de godsdienststichter. 
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15.2 De sjamaan 

 
a. Definitie van sjamaan en sjamanisme: 
 

1. De sjamaan (of: medicijnman) is iemand die in de droom of in trance in contact treedt met 
geesten of goden. 
 

2. Het sjamanisme komt vooral in de poolstreken voor. 
 

3. De functie van de sjamaan is te bemiddelen tussen goden en mensen en bijv. als genezer op 
te treden. 
 

4. Door de trance of bezetenheid is hij in staat in contact te treden met de andere wereld. 
 

5. Trance wordt op verscheidene wijzen opgewekt (zie 11.2.2-b). 
 
b. De roeping tot sjamaan: 

Er zijn voorwaarden verbonden aan de roeping tot sjamaan: 
1. Een sjamaan moet beroepen worden door geesten of goden; verkrijging van de positie op 

eigen initiatief is meestal niet mogelijk. 
2. Hij moet de inwijding tot sjamaan ondergaan: 

i. Centraal thema is dat van het leven uit de dood, zoals blijkt uit het ceremonieel van 
lijden, sterven en opstaan tot nieuw leven. 

ii. Typerend zijn de extatische belevenissen: 
(1) De inwijdeling meent te ervaren dat zijn lichaam wordt vernietigd en vernieuwd. 

Hij moet namelijk een nieuw mens worden door eerst te sterven. 
(2) Hij moet een stoïcijnse kalmte bewaren. 
(3) De ervaring van een reis naar de hemel en de onderwereld: 

(a) Hij leert van de goden of de geesten hoe hij ziekten moet genezen. 
(b) De symboliek van het opstijgen ten hemel blijkt ook uit de religieuze 

voorwerpen: 
(i) de paal of boom (wereldboom) die beklommen moet worden; 
(ii) de schommel (Indonesië); 
(iii) de wenteltrap (Suriname). 

 
c. De functies van de sjamanen: 

1. Genezer: 
i. Van de séance gaat een psychotherapeutische werking uit op de zieke die hierbij 

aanwezig is. De aanwezigen horen het geluid van goden of geesten tijdens de extatische 
reis van de sjamaan. 

ii. De genezer gebruikt ook ‘natuurlijke’ geneesmiddelen. 
iii. De symbolische handeling van het verwijderen van steentjes e.d. uit het lichaam van de 

zieke ten bewijze dat hij genezen is. 
 

2. Regenmaker 
 

3. Verdrijver van storm en onweer 
 

4. Begeleider van de zielen naar het dodenrijk 
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15.3 De sacrale koning 

 
a. Algemene kenmerken van het sacrale koningschap: 

1. Er moet sprake zijn van een werkelijke koning in sociologisch opzicht. 
2. Er moet sprake zijn van sacraliteit in engere zin: 

i. Niet elk koningschap in de oudheid was sacraal. 
ii. Het gaat niet om vergoddelijkte leiders. 
iii. De sacrale koning is een god op aarde, de god-koning. 

3. Verspreiding van het sacrale koningschap: 
Voornamelijk in die culturen die als filosofie die van het leven uit de dood hebben. 

 
b. Functies van de sacrale koning: 

1. Hij is de middelaar tussen goden en mensen. 
2. Hij vertegenwoordigt de kosmos en zijn regering heeft kosmische betekenis. 
3. Hij heeft rechten en plichten: 

i. Hij heeft absolute macht in beperkte zin, omdat 
ii. hij zich als middelaar moet voegen naar de wereldorde met bijbehorende onaangename 

verplichtingen, w.o. de rituele koningsmoord. 
iii. Hij moet zorgen voor het welzijn van zijn volk, nl. voor vrede, welvaart, vruchtbaarheid 

regenval e.d. 
4. Voorbeelden: 

i. Nigeria 1895: 
De dood van de koning vergde mensenoffers: tientallen slaven, vrouwen en kinderen. 

ii. Ierland: 
Tijdens de regering van een sacrale koning groeit er geen gras en loof. 

 
c. De rituele koningsmoord: 

1. Verklaring van de rite: 
i. De rituele koningsmoord houdt verband met het leven uit de dood (zie a.3). 
ii. Door de dood (vernietiging van het oude lichaam) ontstaat nieuw leven. 
iii. Door de koning te doden, ondergaat hij geen natuurlijke dood. 

 
2. Verschillende vormen van rituele koningsmoord: 

i. Bij ziekte of ouderdom. 
ii. Na een periode van zeven of negen jaar. 
iii. Vaak is de rituele koningsmoord vervangen door een andere rite. 

 
d. De sacrale koning in Egypte: 

Kenmerken: 
1. De mensenoffers zijn na de eerste dynastieën verdwenen. 
2. De rituele koningsmoord is alleen in symbolische vorm nog aanwezig. 
3. De Egyptische koning heeft zijn goddelijkheid behouden: 

i. Hij is de god Horus op aarde, de lichamelijke zoon van Re (de incarnatie van Re). 
ii. Hij is de ‘goede god’ tijdens zijn leven. 
iii. Hij is de ‘grote god’ in zijn dood. 
iv. ‘God’ in teksten betekent vaak koning. 
v. De mythe van Isis en Osiris bewaart herinneringen aan de rituele koningsmoord. 
vi. Rijke grafgiften. 
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15.4 De priester 

 
a. De definitie van de priester door Van der Leeuw: 

De priester: 
1. is een ambtelijke dienaar in de eredienst; 
2. vertegenwoordigt: 

i. de god tegenover de cultusgemeenschap; 
ii. de cultusgemeenschap tegenover de god. 

3. heeft een middelaarsfunctie waardoor hij de heilige handelingen tot heil van de 
gemeenschap mag verrichten. 

 
b. De priester als ambtelijke dienaar: 

1. Het is een voltijdbaan. 
2. Hij functioneert in een grotere en georganiseerde gemeenschap, zoals in het MZ-gebied, 

India en Oost-Azië. 
3. Het ambt is belangrijker dan de persoon. 
4. Het tradionele religieuze patroon is belangrijker dan individuele gevoelens. Hier staat de 

priester tegenover: 
i. de profeet: religieuze creativiteit; 
ii. de reformator: religieuze vernieuwingsdrang; 
iii. de sjamaan: direct contact met goden (de priester ziet slechts godenbeelden). 

5. Hij is lid van een hiërarchische organisatie i.t.t. de andere religieuze personen. 
6. Het priesterschap is ambtelijk aard; de andere genoemde functies zijn charismatisch. 

 
c. De voorwaarden voor het priesterschap: 

1. Geen lichamelijke gebreken. 
2. Beide ouders moeten in leven zijn (Griekenland). 
3. Lange opleidingstijd, afgesloten door een ceremonie. 
4. Allerlei beperkende voorschriften (vgl. 15.3-b.3.i): 

i. celibaat; 
ii. Romeinse flamen dialis: 

(1) Zijn haardvuur is er alleen voor sacrale doeleinden. 
(2) Een slaaf mocht diens haar niet scheren. 
(3) Rituele begrafenis van haar en nagels. 
(4) Hij mocht geen eed zweren. 
(5) Hij mocht niets dragen dat bindt. 

 
d. Taken en betekenis van de priester: 

1. Uitoefening van de cultus, waarin hij een bemiddelende functie vervulde (zie a.3). 
2. In verband hiermee kon hij religieuze verontreiniging van cultische en zedelijke aard 

opheffen, zoals biecht en absolutie. 
3. Het bewaren en doorgeven van heilige kennis: 

i. kennis van riten en mythen; 
ii. intellectuele en wereldlijke kennis: 

(1) kennis van de sterrenhemel t.b.v. de toekomstvoorspelling (Babylonië); 
(2) geneeskunde (w.o. verdrijving van boze geesten); 
(3) rechtsgeleerdheid en notariaat; 
(4) muziek en uitoefening hiervan. 

4. De betekenis van de priester voor de gemeenschap kan groot zijn: 
i. Door geroepenheid of persoonlijkheid kan een bepaalde priester veel invloed hebben. 
ii. India: 

Door hun offers garanderen en bewerkstelligen de priesters de gunstige loop van de 
kosmos. 

iii. Tibet en Vaticaan: 
Priesters kunnen wereldlijke macht hebben. 
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15.5 Overige heilige mensen 

 
a. De profeet: 

1. Het profetisme is vooral bekend uit: 
i. Israël met de tegenstelling priester – profeet; 
ii. Arabië: Mohammed; 
iii. Perzië: Zarathustra. 

 
2. Overeenkomsten tussen profeet en sjamaan: 

i. Hij wordt onverwachts en tegen zijn wil in beroepen (vgl. Jona en zijn vlucht uit 
Nineve). 

ii. Nadruk op het individu en de persoonlijke roeping. 
iii. Extase speelt een rol. 

 
3. Verschillen tussen profeet en sjamaan: 

i. Profeet: 
(1) De verkondiging is ethisch van aard. 
(2) Hij is een vernieuwer of waarschuwer. 

ii. Sjamaan: 
Deze kenmerken ontbreken bij de sjamaan. 

 
b. Heiligen en martelaren: 

1. Heiligen: 
i. Definitie: 

(1) Personen die door hun vrome levenswandel dicht bij God worden geplaatst. 
(2) Op grond hiervan verleent de godheid hun bijzondere macht, m.n. het verrichten 

van wonderen, meestal ter genezing. 
ii. Verspreiding: 

(1) Christendom; 
(2) Islam; 
(3) India; 
(4) Oost-Azië. 

 
iii. Wonderverhalen zijn wijd verspreid. 

 
2. Martelaren: 

Deze hebben hun leven gegeven uit godsdienstige overtuiging. 
 
c. De godsdienststichter: 

1. Elke godsdienst is eens gesticht, maar de stichter is meestal onbekend. 
2. De godsdienststichter kreeg soms een bijzondere plaats toebedeeld, zoals in Christendom, 

Islam en Boeddhisme. 
3. Verschillende mythische wezens gaan waarschijnlijk op menselijke godsdienststichters 

terug. 
4. De reformator wil naar eigen zeggen oude waarden herstellen, maar voegt nieuwe 

elementen toe en is daarmee ook godsdienststichter (bijv. Luther). 
5. Er zijn veel stichtingslegenden bekend, zoals: 

i. de mythe van Meles en Timagoras, die het ontstaan van de cultus der wrekende 
wederliefde verklaart; 

ii. de droom van Ptolemaeus I Soter, waarin hij gemaand wordt de cultus van Sarapis te 
stichten. 

 
d. De menigte der gelovigen: 

Niet de ‘heilige mensen’, maar de gewone gelovigen als groep maken godsdienst als sociale 
realiteit mogelijk. De ‘heilige mensen’ vormen slechts een uitzondering en zijn niets zonder het 
volk. 
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16 Cultus 
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16.1 Inleiding tot de cultus 

 
a. Definitie van cultus: 

Cultus is het geheel der heilige handelingen (riten) en heilige woorden, waarmee goden vereerd 
worden 
 

b. De cultushandelingen en -woorden zijn geregeld en vastgelegd, waardoor de cultus 
conserverend en dus conservatief is. 
 

c. Deze formaliteit hoeft niet in overeenstemming te zijn met individuele religieuze gevoelens en 
kan daardoor leiden tot uitholling van de cultus. 
 

d. De cultus is door zijn formaliteit meestal gebonden aan een bepaalde plaats en tijd of een 
bepaalde situatie. 
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16.2 Heilige plaatsen 
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16.2.1 Heiligheid van plaats en ruimte 

 
a. Definitie van de heilige plaats: 

De heilige plaats is: 
1. de plaats waar de god zich geopenbaard heeft; 
2. de plaats van contact tussen mens en god; 
3. het centrum van de wereld. 

 
b. Symboliek van het centrum: 

De wereld bestaat uit: 
1. de kosmos: 

i. Dit is het geordende deel van de wereld rond een middelpunt. 
ii. De mens kan alleen in deze kosmos leven. 

2. de chaos: 
i. Deze ligt buiten de kosmos. 
ii. De mens kan hierin maar tijdelijk leven. 

 
c. De vaste wereldorde: 

De kosmische orde wordt gekenmerkt door 
1. overeenstemming tussen 

i. de makrokosmos: 
(1) de wereld buiten de mens; 
(2) de hemel; 

ii. de mikrokosmos: 
iii. de wereld binnen de mens; 
iv. de aarde. 

 
2. de wereld, opgevat als menselijk lichaam en andersom, met een vast coördinatenstelsel; 

Voorbeeld: 
De voorstelling van Adam Kadmon (de hemelse mens of de goddelijke oermens) met de tien 
sefiroth: 
i. eigenschappen van God; 
ii. punten van contact tussen God en de wereld; 
iii. namen: 

(1) kroon; 
(2) wijsheid; 
(3) intelligentie; 
(4) schoonheid; 
(5) liefde; 
(6) gerechtigheid; 
(7) fundament; 
(8) standvastigheid; 
(9) pracht; 
(10) koninkrijk. 

 
3. mogelijkheid tot oriëntatie: 

i. De mens heeft zowel in fysiek als psychisch opzicht vaste punten in ruimte en tijd 
nodig voor zijn functioneren. 

ii. Daartoe vormt hij zich een geordend beeld van de wereld door deze te grondvesten. 
iii. De religieuze beleving van deze beeldvorming gaat vooraf aan het nadenken hierover. 

 
d. Heilige en profane ruimte: 

De kosmos is voor de gelovige heterogeen door kwaliteitsverschillen en wordt verdeeld in: 
1. heilige ruimte: 

Deze kan de vorm hebben van: 
i. een punt, het centrum zelf, bijv. het brandende braambos; 
ii. een punt (het centrum) met een bepaald ruimte daaromheen, bijv. het woongebied van 

de religieuze gemeenschap; 

iii. een verplaatsbaar centrum, bijv. de heilige paal in Centraal-Australië.    
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2. profane ruimte 
zowel binnen de kosmos (de wereldlijke ruimte) als daarbuiten (chaos). 
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16.2.2 De vormen der heilige plaatsen 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. De plaats van verering is meestal de plaats waar de god of de geest verschijnt of woont. 
Voorbeelden: 
i. de keuken in China i.v.m. de god van de keuken; 
ii. de wapenkamer in Oost-Afrika waar de geesten van de overleden mannen verschijnen. 

 
2. De belangrijkste heilige plaatsen zijn: 

i. tempel; 
ii. graf; 
iii. haard. 

 
b. De tempel: 

1. De tempel is: 
i. de plaats waar de god woont of verschijnt; 
ii. vaak de mikrokosmische weergave van de makrokosmos en is dus het symbool van de 

wereld: 
(1) Het tempelgebied is een heilig landschap dat de wereld representeert. 
(2) De tempel zelf is het symbool van de kosmos. 

 
2. Voorbeelden: 

i. de Egyptische tempel: 
(1) symbool van de oerheuvel: 

Het grondvlak liep naar achteren omhoog. 
(2) driedeling van de wereld: 

(a) water: 
afbeeldingen van het dieren- en plantenleven; 

(b)  land: 
zuilen als omhoogrijzende vegetatie; 

(c) hemel: 
hemelse voorstellingen op het plafond. 

ii. een Tibetaans tempelcomplex: 
(1) symbool van de berg Sumeru; 
(2) verdeling van de wereld: 

(a) de vier continenten met ieder twee subcontinenten: 
de ruimten rond de hoofdtempel; 

(b) de zon en de maan: 
elk had een tempel op het terrein. 
 

3. Voorwaarden voor tempelbouw: 
i. Meestal geeft de god opdracht tot het bouwen van een tempel. 
ii. De tempelbouw gaat gepaard met riten. 

 
c. Het graf: 

1. Soms gaan graf en tempel samen. 
2. Het graf is van belang voor: 

i. voorouderverering; 
ii. heroëncultus; 
iii. heiligencultus. 

 
d. De haard: 

1. De haard is het centrum van het huis en is daarom heilig. 
2. De haard als heilige plaats komt vooral in koudere streken voor. 
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16.3 Heilige tijd  

 
Evenals de ruimte is de tijd heterogeen door kwaliteitsverschillen: 
1. Er zijn hoogtepunten en crises. 
2. De centrumfunctie wordt in de tijd vervuld door het concept van het eerste begin: 

a. Schepping en ordening van de wereld 
b. Ontstaan van de mens en de cultuur: 

het verloren paradijs: 
i. Er was directe gemeenschap tussen god en mensen. 
ii. De mens beschikte over vermogens die hij later verloor. 

c. Beginpunten van het jaar: 
i. lente 
ii. herfst 
iii. langste dag  
iv. kortste dag  

d. Beginpunten van de dag: 
i. ochtend 
ii. avond 
iii. middaguur 
iv. middernacht 
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16.4 Cultushandelingen of riten 
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16.4.1 Het gebed 

 
a. Het gebed is een der belangrijkste cultushandelingen. 

 
b. Kenmerken: 

1. Uiting van vroomheid en bron van vreugde en kracht. 
2. Sleutel tot de hemel: het gebed stijgt op en de genade daalt neer (Augustinus). 
3. De meeste overgeleverde gebeden zijn formuliergebeden. 
4. Formeel gebruik leidt tot de gebedshymne. 
5. De gebedshouding is de feitelijke handeling. 
6. Het gebed begeleidt andere cultushandelingen. 
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16.4.2 Het offer 
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16.4.2.1 Inleiding tot het offer 

 
a. Definitie van het offer: 

Het offer is de heilige handeling waardoor 
1. iets uit de profane sfeer in de sacrale sfeer wordt gebracht; 
2. de sacrale potentie van dingen wordt versterkt. 

 
b. Belang van het offer: 

Benjamin Constant: 
‘Het idee van het offer is onafscheidelijk van alle godsdienst.’ 
 

c. Kenmerkende elementen van het offer: 
1. handelende persoon: de offeraar; 
2. materie die geofferd wordt: de offergave; 
3. plaats en tijd van het offer; 
4. wijze van offeren, de offermethode; 
5. ontvanger van het offer; 
6. beweegreden tot en bedoeling van het offer. 

 
d. Enkele voorbeelden van bijzondere offers: 

1. het offer van de god; 
2. het bouwoffer. 
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16.4.2.2 Algemene aspecten van het offer 

 
a. De offeraar: 

Enkele soorten offeraars: 
1. De eerste offeraars waren vaak goddelijke wezens. 
2. In principe kan ieder mens offeraar zijn. 
3. Vaak zijn offeraars alleen daartoe bevoegde personen, de priesters. 

 
b. De offergave: 

Enkele soorten offergaven: 
1. Mensenoffer: 

Een vast verschijnsel is dit niet. 
2. Reukoffer: 

Branden van wierook. 
3. Plaatsvervangend offer, zoals pars pro toto: 

i. de offering van een dier i.p.v. Izaäk door Abraham; 
ii. haarlokken i.p.v. de gehele persoon; 
iii. Nuer (Soedan): 

een komkommer i.p.v. een os; 
iv. Egypte en China: 

afbeeldingen, modellen en grafbeeldjes. 
4. Geestelijk offer: 

Psalm 51: 19: 
de verbroken geest als offerande 

 
c. Tijd en plaats van het offer: 

1. Meestal op geregelde feesttijden. 
2. Op erkende heilige plaatsen met een altaar. 
3. Tijdens crisistijden e.d. wordt hiervan afgeweken. 

 
d. De offermethode en de ontvanger van het offer: 

1. De wijze van offeren hangt af van: 
i. de materie die geofferd wordt; 
ii. de ontvanger van het offer, de god of de geest. 

 
2. Enkele offermethoden: 

i. rituele slachting van dieren of mensen; 
ii. laten stromen van bloed (of wijn) van de offerdieren in een groeve t.b.v. de 

chthonische machten; 
iii. plaatsen van spijsoffers bij altaar of graf; 
iv. brandoffers voor de hemelgoden: de rook stijgt omhoog; 
v. de zee opsturen van scheepjes met offergaven voor de zeegoden, bijv. voor Isis in 

Rome. 
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16.4.2.3 Beweegreden tot en bedoeling van het offer 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Beweegreden tot het offer: 
De god heeft het offer ingesteld. 
 

2. Bedoeling van het offer: 
i. Het onderhouden of tot stand brengen van gemeenschap met de god. 
ii. Het garanderen van de geregelde voortgang van de kosmos. 
iii. Het verkrijgen van een wederdienst van de god (do ut des). 

 
b. Het heilig maal voor de totstandkoming van gemeenschap met God: 

1. Enkele kenmerken van het heilig maal: 
i. Het nuttigen van het gemeenschappelijke maal bevordert de cohesie van de 

deelnemers. 
ii. Het aanbieden van voedsel aan een vreemdeling betekent het verlenen van gastvrijheid 

en bescherming. 
iii. De godheid kan als gast aanzitten: 

Jezus in een Duits tafelgebed. 
iv. De godheid kan als gastheer optreden: 

Sarapis in Egypte. 
 

2. Het gaveoffer kan ook gemeenschap met god tot stand brengen. 
 
c. Offers ter instandhouding van de wereldorde: 

1. Deze komen vooral voor in Mexico, China en India. 
2. Door de offerhandeling juist (volgens de traditie) uit te voeren, wordt de wereldorde 

gegarandeerd. 
3. Het offer in India werd een zelfstandige macht en kon de wereld zijn eigen wetten 

voorschrijven (vgl. d.2). 
 
d. De gaveoffers met een do ut des-karakter: 

Kenmerken van deze gaveoffers: 
1. Wederzijdsheid: 

Gemeenschap functioneert alleen door wederzijdsheid in de vorm van geven en nemen: 
i. Op geschenken volgen wedergaven. 
ii. Afwijzing van een geschenk is gelijk aan een oorlogsverklaring. 
iii. Het ontbreken van een tegengeschenk verstoort de kosmische orde, die gebaseerd is op 

het principe van geven en nemen. 
iv. In degenererende godsdiensten leiden gaveoffers tot omkoping van de god. 

 
2. Dwang: 

Het dwingende karakter van de wedergave leidt ertoe dat de ontvanger van het offer in de 
macht komt van de gever, bijv. de potlach-feesten in Noord-Amerika. 
 

3. De mens als offergave: 
Bijna elke offergave vertegenwoordigt de mens. 
 

4. Het offer als terugschenking  van wat men heeft ontvangen: 
Men krijgt opdat men kan geven. 

 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap – Cultus – Cultushandelingen of riten – Het offer 

16.4.2.4 Enkele bijzondere offers 

 
1. Het offer van de god: 

Het idee achter dit offer is dat de god zelf wordt geofferd: 
 
a. De offermaterie: 

Aangezien de god zelf een geestelijk wezen is, wordt een plaatsvervangend offer van een 
mens of dier verricht, in wie de god geïncarneerd is. 
 

b. De offermethode: 
Het doden is de belangrijkste rituele handeling. 
 

c. Beweegreden tot en bedoeling van het offer: 
i. Voorstellingen over leven en dood liggen aan het offer ten grondslag: 

(1) De dood van de god betekent nieuw leven voor mensen, dieren, planten en de  
wereld. 

(2) Met name het geofferde leven (een gewelddadige dood) wordt op een ander niveau 
in een schitterende gedaante herboren. 

ii. Het doel is: 
(1) de vruchtbaarheid van landbouwgewassen en veestapel te bevorderen; 
(2) de voortgang van de kosmos te bevorderen, want de gebeurtenissen uit de oertijd 

(uit de dood ontstonden de kiemen van het leven) worden door dit offer herhaald. 
 

d. Voorbeelden van het offer van de god: 
i. Azteken (Mexico): 

(1) Krijgsgevangenen werden beschouwd als god op aarde en werden ritueel gedood 
door het hart uit de borst te snijden. 

(2) Een meisje van ongeveer twaalf jaar werd als godin vereerd. Zij vertegenwoordigde 
de bijna rijpe maïs. Daarna werd ze onthoofd en gevild. Als de herrezen godin liep 
de priester met haar huid voorop in de processie. 

ii. Mexico: 
Er was een god Xipe, de gevilde, met de huid van het slachtoffer om zich heen geslagen. 
 

e. Commentaar van Van Baaren: 
Van een echt offer is hier geen sprake: 
i. De ontvanger van het offer ontbreekt. 
ii. De god is offeraar en offermaterie tegelijk. 
iii. Jensen spreekt van een slachtingsritueel. 
iv. Het betreft daarentegen niet een ‘offer zonder god’ met magische en dynamische 

voorstellingen. 
 
2. Het bouwoffer: 

a. Beweegreden tot het bouwoffer: 
Het bouwen van een huis is in religieuze zin: 
i. de mikrokosmische weergave van de makrokosmische wereldschepping; 
ii. het opwekken van nieuw leven uit de dood en is te vergelijken met het offer van de god 

(vgl. 1.c.i). 
 

b. Voorbeelden van het bouwoffer: 
i. Kiwai-papoea’s (Papoea-Nieuw-Guinea): 

Het eerste huis ontstond uit een dema in de gedaante van een varken. Het nieuwe huis 
wordt ook beschouwd als een varken. 

ii. Dajaks (Borneo): 
Een slaaf wordt in het gat waarin de hoofdpaal van het gemeenschappelijke huis komt 
te staan, doodgestampt. 

iii. Oude Oosten: 
Offer van kleine kinderen, dieren, gebroken vaatwerk e.d. 
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16.4.3 Het sacrament 

 
a. Inleiding tot het sacrament: 

1. Definiëring van het sacrament: 
i. Oorspronkelijk: 

De eed die de Romeinse soldaat bij zijn wijding aflegt op het vaandel. 
ii. Later: 

De sublimering van de eenvoudige en elementaire levenshandeling (Van der Leeuw) (de 
profane wereld) tot sacramentele handeling in de cultus (de sacrale wereld). 
 

2. Toelichting: 
i. Tot de sacramenten behoren dus levenshandelingen als eten en drinken, het huwelijk en 

de dans. 
ii. Het gedrag van de deelnemers lijkt op dat van goden, omdat zij hun vertegenwoordigers 

op aarde zijn. 
 
b. Het heilig maal als sacrament: 

1. Het heilig maal komt o.a. voor bij: 
i. de Attis-dienst; 
ii. de Mithras-mysteriën (sacrament van het brood). 

 
2. Een bijzondere vorm van het heilig maal is de theofagie [i.p.v. omofagie, Berends], waarbij 

de god opgegeten wordt, zoals bij: 
i. de Dionysos-cultus in de mythe van Dionysos-Zagreus: 

het rauw verslinden van de god in de gedaante van een stier; 
ii. de Christelijke eucharistie: 

de transsubstantiatie van de hostie bij de consecratie (wijding) in het lichaam en het 
bloed van Jezus. 

 
c. De religieuze dans als sacrament: 

1. Algemene opmerkingen: 
i. Bewegen en spreken behoren tot de elementaire levenshandelingen, die in de sacrale 

sfeer uitgroeien tot: 
(1) dans en toneelspel; 
(2) gebed en zang. 

ii. Zoals in elke rite vinden ook in de religieuze dans de integratie in de sacrale kosmos en 
de restitutie van de heilige oertijd plaats. 
 

2. Voorbeelden van de religieuze dans: 
i. Hindoeïsme: 

(1) De god Śiva als naṭarāja, de koning der dans. 

(2) Kṛṣṇa als danser. 

ii. Griekenland: 
Acrobatische dansers bij begrafenisplechtigheden. 

iii. Rome: 
De dans van het priestergenootschap der Salii. 
 

3. Aspecten van de religieuze dans: 
i. De dans kan: 

(1) mythen uitbeelden; 
(2) extatische beweging of pantomime zijn; 
(3) in verband staan met vruchtbaarheid; 
(4) de beweging der hemellichamen uitdrukken (kringdans en misschien een zonnedans 

bij prehistorische steenkringen). 
ii. De dans is verwant aan de processie. 

 
4. De religieuze maskerdans: 

i. Gemaskerde personen stellen goden, geesten of voorouders voor.    
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ii. Identificatie (bezetenheid) kan, maar hoeft niet op te treden. Meestal is duidelijk wie 
zich achter het masker verbergt. 
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17 Het heilige woord 
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17.1 Inleiding tot het heilige woord 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Het woord is een der belangrijkste communicatiemiddelen om gemeenschap tot stand te 
brengen tussen mensen onderling en tussen mensen en goden. 

2. In religieuze zin heeft  het goddelijke woord scheppende kracht: 
i. ‘In den beginne was het woord’ (en niet de daad). 
ii. Het woord heeft macht (dynamisme), maar het heilige karakter is belangrijker, want 

het is meestal de god die het woord tot werkelijkheid maakt. 
iii. Woord en ding liggen dicht bij elkaar, bijv. Hebr. dabar 1. ‘woord’, 2. ‘ding’ (dus een 

werkelijkheid). 
 
b. Het uitgesproken woord: 

1. Een plechtig uitgesproken woord geldt als werkelijk, hetgeen herinnert aan de scheppende 
kracht van het goddelijke woord. Het uitgesproken woord schept dus werkelijkheid. 
 

2. Voorbeelden: 
i. Er bestaat ook nu nog angst bepaalde woorden uit te spreken, omdat ze daarmee tot 

werkelijkheid worden. 
ii. De raadpleging van de Etrurische waarzegger over de vondst van een schedel: 

De Romeinse gezanten wilden niet op de tekening van de waarzegger in het zand wijzen 
en zeggen dat de schedel daar gevonden was uit angst voor een verkeerde afloop van 
een voorspelling. 

iii. India: 
Het onuitgesproken woord vormt de potentiële werkelijkheid (de ongeschapen wereld) 
en het uitgesproken woord de actualisering van de werkelijkheid (de geschapen 
wereld). 

 
c. Zegen, vloek, eed en naam: 

1. Zegen, vloek en eed: 
i. De werkzaamheid van deze formules berust op de scheppende kracht ervan, verleend 

door goddelijke wezens. 
ii. Het formele karakter van deze spreuken ligt aan het juridische aspect ervan: 

(1) Ze horen thuis in het recht. 
(2) Codificatie (ook mondelinge) bewerkstelligde het formele karakter. 
(3) Toverformules als woorden die van zichzelf macht hebben (dynamisme), vallen hier 

dus buiten. 
 

2. De eed: 
Definiëring: 
i. De eed is een voorwaardelijke zelfvervloeking. 
ii. Er is een god of een maatschappij die: 

(1) eedafleggers garanties biedt; 
(2) meineed bestraft. 

iii. Het dynamische begrip mana is hier niet van belang. 
 

3. De naam: 
Definiëring en betekenis: 
i. De naam is een uitdrukking van het wezen van de persoon en een zeer intiem bezit. 
ii. Het noemen van zijn eigen naam brengt het gevaar mee dat mensen macht over iemand 

krijgen. 
iii. Zich aan elkaar voorstellen is wederzijds. 
iv. Het noemen van de naam kan ook angst of eerbied veroorzaken. 
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17.2 De mythe 
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17.2.1 Inleiding tot de mythe 

 
a. De verhouding tussen mythe en rite: 

1. De vraag welk van beide ouder is, is niet te beantwoorden. 
2. In een levende godsdienst gaan mythe en rite samen. 
3. Wanneer de een vervalt, verandert het religieuze karakter van de ander. 

 
b. De verhouding tussen mythe enerzijds en sprookje en bijgeloof anderzijds: 

1. Wanneer de riten vervallen, gaan de mythen over van religie naar literatuur en worden ze 
sprookjes en bijgeloof. 

2. Met de interpretatie van sprookjes en bijgeloof met het oog op hun mythische achtergrond 
moet men voorzichtig zijn. (Dit geldt ook voor folklore en riten) 

3. Bijgeloof: 
i. Dit is een geloofselement dat niet past in het heersende geloof. 
ii. Elke godsdienst kent bijgeloof als een soort afvalproduct. 
iii. Geloof en bijgeloof 

(1) vormden vroeger één geheel of 
(2) vormen nog steeds één geheel, zonder dat men zich daarvan bewust is. 
(3) De ene godsdienst is bijgeloof voor de andere. 

 
c. De verhouding tussen mythe en werkelijkheid wordt besproken in de volgende hoofdstukken 

(zie 17.2.2 en 17.2.3). 
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17.2.2 De verhouding tussen mythe en werkelijkheid (1) 

 
a. Theorieën over de mythe: 

1. Windelband: 
Elke godsdienst kent mythische (d.w.z. beeldende) voorstellingen. 
 

2. 19e eeuw: 
Mythen zijn een uitdrukking van de natuur en (de beweging van) de hemellichamen. 
 

3. Max Müller: 
i. Mythen kunnen worden begrepen door de verklaring van de betekenis van de 

godennamen, bijv. door etymologie. 
ii. Kritiek van Van Baaren: 

(1) Etymologie is niet altijd mogelijk. 
(2) De betekenis van de naam zegt vrijwel niets over het wezen van de god, bijv.: 

(a) Gr. Hermes ‘hij van de steenhoop’ 
(b) Eg. Bastet ‘meesteres van Bubastis’ 

 
4. Van Baaren: 

i. Bij de mythe draait het om de mens, en dat er goden een rol in zouden spelen, is niet 
belangrijk. 

ii. Door een combinatie te maken van de aspecten van de mythe, dus van de verschillende 
theorieën, geeft een beter inzicht in de mythe. 
 

5. Van der Leeuw: 
De voorstellingen van de mythe zijn: 
i. vormgeving van het heilige; 
ii. als gebeurtenissen voorbeeldstellend voor de mens nu. 

 
6. Pettazzoni: 

De mythe is een transcendente realiteit als voorwaarde voor de aanwezige werkelijkheid. 
 

7. Eliade: 
De mythe is een ontofanie, een openbaring van het zijnde, d.w.z. de werkelijkheid die zich 
scheppend en voorbeeldstellend manifesteert. 
 

8. A.E. Jensen: 
De mythe is een beeldende (niet wetenschappelijke) uitdrukking van de kennis en de 
opvattingen van de mens over de  werkelijkheid. 

 
b. De verhouding tussen mythe en droom: 

1. Overeenkomsten tussen mythe en droom: 
i. Australië: 

De mythische oertijd is de droomtijd. 
ii. Mythe en droom spreken in beelden. 
iii. Ze spelen zich af in de andere wereld. 

 
2. Verschillen tussen droom en mythe: 

i. Droom is wildgroei. 
ii. Mythen worden gecultiveerd en zijn aan regels gebonden. 

 
3. De waarde van dromen: 

i. Men kent het verschil tussen dromen en waken. 
ii. Er zijn volkeren en individuen die groter belang hechten aan dromen dan wij. 
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17.2.3 De verhouding tussen mythe en werkelijkheid (2) 

 
a. De verhouding tussen mythe en cultuur: 

1. Malinowski: 
De mythe vervult een noodzakelijke functie in de primitieve cultuur: 
i. Hij drukt het geloof uit, versterkt en bevestigt het. 
ii. Hij garandeert zedelijk gedrag en dwingt het af. 
iii. Hij effectueert het ritueel. 
iv. Hij geeft praktische gedragsregels. 

 
2. Het heilige karakter van de mythe en zijn functie in de cultuur: 

i. Zie 17.2.2-a.5). 
ii. De mythe is het heilige relaas van de gebeurtenissen in de oertijd, die van belang zijn 

voor heden en toekomst. 
iii. De mythe is het heilige woord bij uitstek dat aan bepaalde regels gebonden is. 
iv. De mythe vertegenwoordigt de hoogste waarheid en werkelijkheid: 

(1) Men maakt verschil tussen echte mythen die de vaste waarheid bevatten, en andere 
verhalen. 

(2) Ook in de wetenschap moeten we daarom nauwkeurig met deze term omgaan. 
v. Als heilig woord stelt de mythe ook normen. 

 
b. De etiologische mythe: 

1. Deze geeft een mythische reden voor nogal onbelangrijke bijzonderheden in de natuur of in 
gewoonten of gebruiken. 

2. Het zijn daarom geen echte mythen, maar just so stories, zoals waarom nijlpaarden kaal 
zijn. 

 
c. De verhouding tussen mythe en geschiedenis: 

1. De mythe is heilige geschiedenis, geen werkelijke geschiedenis. 
2. Mythen kunnen wel historische elementen bezitten. 
3. Historische elementen kunnen hebben bijgedragen tot het ontstaan van een mythe. 

 
d. De verhouding tussen mythologie en theologie: 

1. In de godsdienstwetenschap is mythe een vakterm, die het openbaringskarakter van het 
verhaal niet aantast. 

2. In de theologie worden de mythische beelden vervangen door wetenschappelijke termen, 
die het verhaal wel aantasten. 

3. Mystiek ontmythologiseert eveneens. 
 
e. De mythe als religieus symbool: 

1. Definiëring van het religieuze symbool: 
Een teken dat in deze werkelijkheid uitdrukking geeft aan een andere werkelijkheid. 
 

2. Commentaar: 
Het symbool is tweeslachtig: 
i. Het neemt altijd deel aan twee werelden. 
ii. Het verwijst ergens heen en is tegelijkertijd plaats van contact tussen de profane 

wereld (de mens) en de sacrale wereld (de goden). 
iii. Het is wegens de aanraking met het heilige een bron van kracht voor de mens. 

 
3. Voorbeeld: 

De tweeslachtigheid van het symbool blijkt uit het fenomeen van de symbolische dood: 
i. De symbolische dood is een werkelijke dood, geen schijnvertoning. 
ii. De symbolische dood is niet gelijk aan en valt niet samen met de lichamelijke dood. 
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17.2.4 De mythe als geschreven woord 

 
a. Kenmerken van het heilige boek: 

1. Na de uitvinding van de schrijfkunst werden religieuze teksten vaak opgeschreven, hoewel 
dit soms verboden was, zoals m.b.t. de Veda’s. 

2. Obbink: 
Heilige boeken in engere zin zijn boeken ‘die de normen aangeven voor geloof en leven en 
die dat ook doen krachtens hun goddelijke oorsprong’. 

3. Mani (3e eeuw): 
Stichters van godsdiensten laten het schrijven van canonieke boeken over aan discipelen. 

 
b. Voorbeelden van heilige boeken: 

1. Bijbel (Jodendom en Christendom); 
2. Veda’s (Hindoeïsme); 

3. Tripiṭaka (‘driekorf’) (Boeddhisme); 

4. Avesta (Mazdeïsme); 
5. Koran (Islam): 

i. De Islam is een typische boekreligie. 
ii. De Koran is ongeschapen en heeft altijd in de hemel bij Allah bestaan. 
iii. De Koran mag volgens de orthodoxen niet vertaald worden. 

 
c. De eisen die aan het heilige boek gesteld worden, en de gevolgen hiervan: 

1. De eis van onfeilbaarheid van het heilige boek leidt tot een absurde exegese om 
tegenspraken te omzeilen of recht te trekken: 
i. Het heilige boek is van goddelijke oorsprong en daarom onfeilbaar. 
ii. Het mag geen innerlijke of uiterlijke tegenspraken bevatten. 
iii. Het moet op alle principiële vragen een antwoord kunnen geven. 

 
2. Een gezaghebbende instantie (paus, orthodox Islamitische scholen) mag uitleg geven over 

het heilige boek, m.n. in verband met: 
i. bovengenoemde eisen; 
ii. de spanning tussen het oude heilige boek en nieuwe, veranderende tijden, waardoor 

veel absurde kunstgrepen zijn toegepast om citaten uit te leggen. 
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18 Heil en verlossing 
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18.1 Inleiding tot heil en verlossing 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Elke godsdienst heeft als kern heil en verlossing. 
2. Verschillen tussen de godsdiensten: 

i. de gestalte van het heil; 
ii. wegen naar verlossing; 
iii. het object waarvan men verlost wil worden. 

3. Het verlangen naar heil en verlossing is een belangrijke menselijke eigenschap, ontstaan 
door ontevredenheid met het hier en nu: 
i. De mens probeert jenseitig de grenzen van zijn eigen wereld te doorbreken naar de 

andere wereld. 
ii. Of de mens probeert diesseitig de grenzen binnen zijn eigen wereld te doorbreken. 

 
b. Heilsvoorstellingen bij natuurgodsdiensten: 

1. Bij de natuurgodsdiensten: 
i. zijn de heilsvoorstellingen weliswaar diesseitig, maar hebben toch een sacrale basis, 

omdat alle aards heil en onheil van de goden afkomstig zijn; 
ii. worden heil en verlossing niettemin binnen het aardse leven verwacht. 

 
2. Heilsvoorstellingen op Borneo: 

Schärer: 
i. Rijkdom is een teken van de heilstoestand en een geschenk van de godheid. 
ii. Deze rijkdom heeft: 

(1) een aards (diesseitig, profaan) en een hemels (jenseitig, sacraal) aspect; 
(2) een volgorde van verwerving: 

(a) rijst; 
(b) gouden sieraden; 
(c) heilige gongs; 
(d) zeer heilige grote kruiken. 

iii. Volledige rijkdom en de vernietiging ervan wordt gesymboliseerd door de levensboom, 
behangen met vruchten en vernietigd door de vogels. 
 

3. Commentaar: 
i. De basis van het concept van de heilstoestand (waarvan rijkdom, een lang leven, 

welvaart, kinderzegen, succes en aanzien een uiterlijk teken zijn) en de teloorgang 
ervan (vernietiging van die rijkdom enz.) is de mythische voorstelling van het leven uit 
de dood. 

ii. In de rite worden de mythische oergebeurtenissen herhaald in de vorm van grote 
feesten waarop de vergaarde rijkdom wordt vernietigd. 

iii. Ritueel vergaren van rijkdom en de vernietiging ervan is geen doel en geen manier om 
zichzelf te verlossen, maar een plicht, waardoor de heilstoestand ten goede komt aan 
de hele gemeenschap. 

iv. Jensen: 
Zonde in de wereld der primitieven is bij uitstek het vergeten van de goddelijke 
instellingen van de oertijd. Men wordt afgesneden van de wortels van het leven en zijn 
kracht. 

 
c. Collectieve heilsvoorstellingen: 

1. Individuele en collectieve heilsvoorstellingen kunnen samengaan (zoals op Borneo) of de 
laatste kunnen overheersen. 

2. Collectieve heilsvoorstellingen ontstaan vaak vanuit een historische noodsituatie (m.n. in 
het MZ-gebied), maar krijgen universele en kosmische trekken. 

3. Voorbeelden: 
i. Jesaja 11: 6-9: 

‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren’ enz. 
ii. De Sibyllijnse Voorspellingen 3: 787: 

‘De wolven smullen innig verenigd met de lammeren in de bergen van gras’ enz. 
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18.2 Wegen naar verlossing (1) 

 
1. Het Orfisme: 

Kenmerken van de Griekse Orfische verlossingsvoorstellingen: 
a. Basis: 

i. Tegenstelling tussen ziel en lichaam, geest en materie. 
ii. Het zondige zit in lichaam en materie. 
iii. Soma  sèma: het lichaam is een graf (voor de ziel). 

b. Op de weg naar verlossing door reiniging en boetedoening in de onderwereld wordt de ziel 
ontdaan van de zondige materie. 

c. De uiteindelijke verlossing wordt verkregen door herhaaldelijke reïncarnatie. 
 
2. De Gnostiek: 

a. Kenmerken van de Gnostische verlossingsvoorstellingen: 
i. Tegenstelling tussen ziel en lichaam enz. zie 1. 
ii. Het idee dat de mens onderworpen is aan de macht der archonten der planeten. 
iii. Belofte van bevrijding uit deze macht der slavernij, voorgesteld door de hemelreis van 

de ziel voorbij de sfeer der planeten. 
iv. De Gnostische cultus bestond uit: 

(1) wijdingen; 
(2) sacramenten; 
(3) vooral de weg naar verlossing door het verwerven van heilbrengende kennis, die 

tot dieper inzicht leidt zowel verstandelijk als gevoelsmatig. 
v. Het inzicht betreft de samenhang tussen god, mens en wereld, en leidt tot bevrijding. 

 
b. Commentaar: 

I.t.t. de Gnostische heilbrengende kennis is de oude oosterse religieuze wijsheid een 
compromis tussen goddelijke inspiratie en praktische levenswijsheid. 

 
3. De ascese als weg naar verlossing: 

a. Kenmerken van de ascetische verlossingsvoorstelling: 
i. Basis: 

De tegenstelling tussen ziel en lichaam enz., zie 1. 
ii. De ascese kent allerlei vormen van mild tot streng, met als doel de bevrijding van het 

kwaad van het lichaam en de materie, bijv. door: 
(1) vasten, zoals tijdens de Ramadan; 
(2) seksuele onthouding; 
(3) lichamelijke pijniging: 

(a) slapen op een spijkerbed (India); 
(b) zeer langdurige zithouding (India); 
(c) geseling (Christendom). 

(4) zelfmoord als uiterste consequentie: 
Indische pelgrims die zich voor de wielen van de heilige wagen werpen. 
 

b. Commentaar: 
I.t.t de ascese is er ook de opvatting dat de weg naar verlossing ligt in het begaan van alle 
zonden (begeerten). 
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18.3 Wegen naar verlossing (2) 

 
1. De laat-antieke mysteriegodsdienst als weg naar verlossing: 

a. Centraal staat de bevrijding van de machten van het noodlot. 
b. Apuleius (‘De gouden ezel’): 

Men overwint het noodlot door zich aan de ziende voorzienigheid van Isis over te geven, die 
triomfeert over Fortuna, het blinde noodlot. 

 
2. Het Hindoeïstische Vedānta-systeem als weg naar verlossing: 

Kenmerken van de Vedāntische verlossingsvoorstelling: 

a. Śaṃkara (800 na Chr.) is de belangrijkste vertegenwoordiger. 

b. De wereld bestaat uit: 
i. het al-ene (het absolute) dat volmaaktheid en zaligheid inhoudt; 
ii. het individuele (de verscheidenheid der dingen) dat leidt tot lijden en dood. 

c. De weg tot verlossing is de verwerving van het inzicht dat de wereld māyā 
(‘zinsbegoocheling’) is. Meditatie kan dus tot bevrijding leiden. 

d. De aldus bereikte verlossing bestaat in de vereniging met het Brahman, het wereldprincipe, 
waarbij alle individualiteit verloren gaat. 

 
3. Het Hindoeïstische Sāṃkhya-systeem als weg naar verlossing: 

Kenmerken van de Sāṃkhya verlossingsvoorstelling: 
a. De wereld bestaat uit: 

i. eeuwige materie; 

ii. een oneindig groot aantal individuele zielen (puruṣa’s). 

iii. Materie en zielen zijn in deze wereld vermengd. 
b. De weg tot verlossing is de verwerving van het inzicht dat deze vermenging niet absoluut is, 

zodat de methode bestaat in het ontmengen van zielen en materie. Meditatie leidt ook 
hier tot bevrijding. 
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18.4 Wegen naar verlossing (3) 

 
Het Boeddhisme als weg naar verlossing: 
a. Kenmerken van de algemene Boeddhistische verlossingsvoorstelling: 

1. Basis: 
i. Alle bestaan is lijden. 
ii. Door begeerte (ook naar het goede) hecht men zich echter aan dit bestaan. 
iii. Hierdoor bouwt men karman op. 
iv. Zolang men karman heeft, blijft men gebonden aan het rad der wedergeboorten. 

 
2. De weg tot verlossing is de opheffing der begeerten (en het karman), wat men bereikt 

door het volgen van het Middenpad. 
 

3. Ascese wordt afgewezen, omdat: 
i. deze te extreem is (vandaar het Middenpad); 
ii. deze ook een affect is, zoals begeerte. 

 

b. De verlossing bestaat in het bereiken van het nirvāṇa. 

1. Betekenis: 

Nirvāṇa is het ‘uitgeblust worden’, maar de religieuze betekenis is niet duidelijk: 

i. Het is een staat van gans anders zijn (niet: ‘het niets’). 
ii. Het kan zowel in het hiernamaals als op aarde gerealiseerd worden. 

2. Het ging Boeddha om de weg naar verlossing (het Middenpad), niet de verlossing zelf 

(nirvāṇa). 

 
c. Ethisch aspect van de Boeddhistische weg naar verlossing: 

1. Het doven van de eigen begeerten wordt bereikt door zich te geven aan de ander en het 
geluk van de ander te zoeken i.p.v. het eigen geluk. 

2. M.a.w. men moet goede daden verrichten. 
 
d. De tegenstelling tussen goede daden en genade als wegen naar verlossing: 

Zowel in India als Europa is er strijd geweest over het juiste pad naar verlossing: 
1. het verrichten van goede daden: 

India: 
De gelijkenis van de apenweg, waarin een jong aapje zich vastklemt aan de moeder die 
wegrent, waardoor het gered wordt. 
 

2. het krijgen van genade: 
India: 
i. De gelijkenis van de kattenweg, waarin een jong katje willoos door de moeder wordt 

opgenomen, waardoor het gered wordt. 
ii. Bhakti-religie: 

Overgave aan de god op wiens genade men vertrouwt. 
iii. Mahāyāna-Boeddhisme. 
iv. Amida-Boeddhisme (Japan): 

Geen goede daden, maar een gericht zijn op Amida alleen brengt verlossing. 
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18.5 Wegen naar verlossing (4) 

 
De mystiek als weg naar verlossing: 
a. Algemene definiëring van mystiek: 

Van Baaren: 
Vorm van vroomheid en godsdienstig denken, waarbij de mens ernaar streeft de afstand tussen 
godheid en hemzelf te verkleinen. 
 

b. Identiteitsmystiek: 
1. De afstandsverkleining leidt ertoe dat de mysticus eenwording met de godheid nastreeft. 
2. Deze eenwording is de extase van de unio mystica (‘mystieke eenwording’) 
3. Vooral in India komt deze vorm van mystiek voor. 

 
c. Christelijke mystiek: 

1. Meestal is er slechts sprake van een innige binding tussen God (of Jezus) en de mens, 
waarbij de laatste zijn individualiteit verliest. 

2. Bruidsmystiek: 
Dit is een vereniging in liefde met een seksueel karakter, bijv. Hadewijch. 

3. De verhouding tussen mysticus en maatschappij: 
i. De mysticus acht zich verheven boven maatschappelijke organisatie en historische 

(heils)feiten, waardoor hij niet goed past in de religieuze gemeenschap. 
ii. De mysticus acht zich vaak verheven boven de ethiek: 

Eckhart heeft op dit gevaar gewezen. 
 

d. Mystieke opvattingen over het wezen van God: 
God is niet in woorden te beschrijven. Drie benaderingen zijn mogelijk: 
1. Zwijgen. 
2. God is ‘niets’ of een ‘Übernichts’ (vandaar het zwijgen). 
3. Via negativa (‘de ontkennende weg’): 

Dit is spreken over God in paradoxen en ontkenningen, bijv. Pseudo-Dionysius de Areopagiet 
(een Christelijke mysticus) 
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18.6 Hiernamaalsvoorstellingen 

 
a. Concrete hiernamaalsvoorstellingen: 

1. Schimmenrijk: 
De Griekse Hades en de Israëlitische Sjeool. 

2. Voortzetting van het gewone leven: 
Trobriand- en Admiraliteitseilanden 

3. Voortzetting van het gewone leven in een hogere graad van heiligheid en volmaaktheid: 
De Ealu- (of: Earu-)velden in de Egyptische mythologie. 

4. Dodenrijk als contrast van de aardse wereld: 
Zwart is wit, links is rechts, boven is beneden, d.w.z. leven en dood zijn elkaars 
spiegelbeeld. 

 
b. Symbolische hiernamaalsvoorstellingen: 

Het dodenrijk als labyrint: 
De heilsverwachting weegt niet op tegen de ernst van de dood, waarin men ingaat, maar 
waaruit men nooit meer wederkeert: 
1. ‘De grimmige dood is onverbiddelijk’ (Gilgameš-epos); 
2. ‘Het land zonder terugkeer’ (Babylon); 
3. ‘De stad waar alle straten links lopen’ (dus een labyrint) (Mexico); 
4. Labyrint als spiraal: 

Ceram: 
De dood kwam op aarde door jaloezie, wat wordt verbeeld door de spiraaldans en de mythe 
van Hainuwele, die door haar volk in een dergelijke dans in het centrum van de spiraal werd 
doodgetrapt. 

 
c. Hemel en hel: 

1. De concrete hemel- en helvoorstelling is niet algemeen. 
 

2. Er is ook een geestelijke hemel- en helvoorstelling: 
i. De hemel is de nabijheid Gods. 
ii. De hel is de afwezigheid Gods. 

 
3. De plaats van het dodenrijk is verschillend, bijvoorbeeld: 

i. dichtbij: het volgende eiland; 
ii. ver weg: het Eiland in het westen (Kelt. Tir na n’Óg); 
iii. onderaards: achter spleten en grotten; 
iv. in de hemel. 

 
d. Vergoddelijking van bijzondere mensen: 

Sommige mensen (bijv. de Romeinse keizers) werden na hun dood onder de goden opgenomen: 
de apotheose. 
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19.1 Theorieën over magie 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Een bevredigende definitie van magie is er niet. 
2. Er zijn wel veel theorieën opgesteld. 

 
b. Onvruchtbare theorieën over magie: 

1. Tylor en Frazer: 
i. Magie is een pseudo-wetenschap. 

Frazer: Bovendien is magie ouder dan religie. Toen magie niet bleek te helpen, is men 
overgegaan tot bidden. 

ii. Kritiek van Van Baaren: 
Frazer heeft het bestaan van religie nodig om het ontstaan ervan te verklaren. 
 

2. Marett, Bertholet e.a.: 
i. Er is een verband tussen: 

(1) magie en dynamisme enerzijds; 
(2) animisme en religie anderzijds. 

ii. Kritiek van Van Baaren: 
(1) Dynamisme (het geloof in een onpersoonlijke macht) is niet zo belangrijk gebleken. 
(2) Bij magie komen vaak geesten te pas (animisme). 

 
3. Durkheim en de sociologische school: 

i. Het verschil tussen magie en religie is sociologisch van aard. 
ii. Kritiek van Van Baaren: 

Magie en religie gaan de sociologische categorieën te boven. 
 
c. Vruchtbare theorieën over magie: 

1. Beth en Van der Leeuw: 
i. Theorie: 

(1) Het verschil tussen magie en religie ligt in de houding van de mens, die heerst resp. 
bidt. 

(2) In de magie is de mens autistisch en de resultaten volgen automatisch (het beeld 
van de magiër). 

ii. Kritiek van Van Baaren: 
De theorie gaat alleen op voor het beeld van de magiër uit de laat-antieke tijd en de 
renaissance, maar geldt niet voor de zg. primitieve volkeren. 
 

2. Van Baaren: 
i. Primitieve magie is een poging tot overreden: 

‘baat het niet, dan schaadt het niet’. 
ii. Zogenaamde magische gebruiken zijn in werkelijkheid symbolische handelingen die 

zijn geïntegreerd in de religie: 
(1) Men doet de goden voor (niet: nadoen) welke hulp men van hen verwacht 

(Hildburgh). 
(2) De zg. magische handelingen zijn door goden en geesten onderwezen: 

Ewe (Togo): 
Toen de mens uit de hemel naar de aarde afdaalde, kreeg hij van de god de 
toverkracht om zich te redden. 
 

3. Conclusie: 
i. Er is geen verschil tussen magie en religie: 

Magische handelingen zijn religieuze rituelen (Malinowski). 
ii. Magie in beperkte zin is dan: 

(1) de invloed van de geest op de stof in parapsychologische zin; 
(2) tovenarij in de zin van een bijgeloof; 
(3) een religieus ritueel ter verwerving van een iets: bijv.  

geen regenmagie, maar een religieuze rite ter verkrijging van regen.    
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iii. Automatische resultaten zijn er niet: 
Het verlangde moet door de goden gegeven worden en kan ook geweigerd worden. 

iv. Magie (en religie) begint waar de mens machteloos komt te staan. 
v. Magie (in de oude zin) wordt slechts toegepast, wanneer er een kans van slagen is. 
vi. Er bestaat dus geen afdwingen in de magie. 
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19.2 De invloed van magie en mantiek 

 
a. De psychische invloed van magie (en religie) op de mens zelf: 

1. Bereidheidsriten: 
Er zijn riten die de mens psychisch voorbereiden op toekomstige handelingen, bijv. 
oorlogsdansen. 
Voor de handelende persoon is de rite echter slechts een heilige handeling. 
 

2. Geruststellingsriten: 
Deze riten voldoen aan de behoefte van de mens tot fysiek handelen, waar dat in de 
praktijk niet mogelijk (meer) is. 
Deze heilige handelingen geven de handelende persoon troost en rust. 
 

3. Geloof in de magie als een sociaal nuttige functie: 
Magie (bijv. een pop doorsteken) is sociaal aanvaardbaarder dan de werkelijke handeling 
(bijv. iemand doodsteken). Vergelijk de toestand op het eiland Dobu (bij Papoea-Nieuw-
Guinea). 
Daarom kan ongeloof in magie vaak niet getolereerd worden. 

 
b. Methoden van magie: 

1. Frazer verdeelde de vele methoden van magie in: 
i. imitatieve of homeopatische magie: 

Het principe heet similia similibus, ‘gelijke (resultaten) door gelijke (methoden)’, bijv. 
de pop (zie a.3). 
 

ii. contagieuze magie: 
Het principe berust op de werking van de aanraking met het heilige, bijv. speeksel van 
een heilig persoon dat op een ziek lichaamsdeel wordt gesmeerd ter genezing. 

 
c. Mantiek of waarzeggerij: 

Kenmerken van mantiek: 
1. Mantiek, waarzeggerij, toekomstvoorspellen of orakelen is bijna altijd religieus van aard. 
2. Vormen van orakels onderscheiden zich naar de bronnen van de antwoorden: 

i. droom of visioen; 
ii. een religieuze functionaris, zoals de Pythia te Delphi; 
iii. een technische handeling, zoals het gooien van het lot; 
iv. omina, tekens waaruit het lot blijkt, zoals het ruisen van de wind en de vlucht van 

vogels; 
v. een lange studie, zoals het Fa-orakel (West-Afrika); 
vi. het godsoordeel: 

Kenmerken van he godsoordeel: 
(1) Het wordt gebruikt bij moeilijke rechtszaken. 
(2) Het is spectaculairder en miraculeus, zoals het door een wonder Gods onschadelijk 

maken van iets gevaarlijks of omgekeerd. 
(3) De persoonlijke interventie van God kan op de achtergrond komen te staan. 
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20.1 Veranderingen in de religie (1) 

 
a. Algemene opmerkingen: 

1. Een religie is een geheel, een levend organisme dat verandert. 
2. Religies staan in wisselwerking met elkaar en met de cultuur. 
3. De wijze waarop religies veranderen door welke oorzaak dan ook, kan bestudeerd worden. 

 
b. De verandering van beleving naar doeleind in de religie: 

Beleving en doeleind van de religie kan men samenvatten onder de respectieve termen naar 
Frobenius: 
1. Ausdruck: 

Religie, beleefd als scheppende macht die de mens inspiratie geeft: 
i. Deze toestand bestaat vaak meteen na de stichting van de godsdienst, wanneer de 

openbaring nog levend is. 
ii. Ook later kan een minderheid der gelovigen nog in deze toestand verkeren. 

 
2. Anwendung: 

Religie, beleefd als werktuig in dienst van de strijd om het bestaan: 
i. Deze toestand is vaak ontstaan na de tijd van de stichting, wanneer het numineuze in 

gesystematiseerde vorm overgeleverd wordt. 
ii. De religie wordt dan een utilitair apparaat (Frazer) en wordt gerationaliseerd en 

gesystematiseerd: 
(1) Bijbel: 

Hierin staat de liefde centraal, maar de Jesuïeten gingen na hoe vaak de mens God 
moet liefhebben om zalig te worden. 

(2) Etrusken: 
God spreekt d.m.v. de bliksem, maar de zieners konden de toekomst lezen in de 
vele honderden soorten bliksem. 

 
c. Verandering d.m.v. spiritualisering in de religie: 

Een voorbeeld van spiritualisering is dat van het offer: 
Het concrete, materialistische offer dat weliswaar een geestelijk principe vertegenwoordigde, 
werd in het Christendom afgewezen (zoals door de gnosticus Ptolemaeus) en vervangen door 
een spiritueel offer, bijv. de geestelijke offers van prijs, lof en dank. 

 
d. Verandering d.m.v. degeneratie en revival van de religie: 

1. Degeneratie heeft twee vormen: 
i. Inwendig verval: 

(1) Vasthouden aan de letter i.p.v. de geest van het geloof, zoals bij de laat-
Egyptische dierverering en bij fundamentalisme. 

(2) Repristinatie: 
Dit is het teruggrijpen op godsdienstige gebruiken en voorstellingen uit een voorbij 
verleden, die men tot nieuw leven wil wekken (scheppend onvermogen). 

(3) Het vervagen van de inhoud van de religie, wat leidt tot agnosticisme. 
ii. Secularisatie: 

Dit is het verloren gaan van de religieuze waarden aan de wereld door: 
(1) teloorgang zonder meer; 
(2) overgang in een wereldlijke vorm. 
(3) De oorzaak is vaak conservatisme. 

 
2. Revival en hervorming: 

Hierdoor wordt de religie nieuw leven ingeblazen en aan de veranderende omstandigheden 
aangepast. 
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20.2 Veranderingen in de religie (2) 

 
a. Verandering d.m.v. reactie in de religie op andere overtuigingen: 

1. Religies versus andere religies: 
Men wordt gedwongen een houding aan te nemen t.o.v. andere religies en overtuigingen. 
 

2. Religie versus openbaring: 
i. Barth: 

(1) De tegenstelling ware religie – valse religie moet worden vervangen door openbaring 
versus religie. 

(2) Alle religie is ongeloof, afgoderij en goddeloosheid in het licht van de Openbaring 
Gods in Jezus Christus. 
 

ii. Kritiek van Van Baaren: 
Barth creëert in wezen zijn eigen godsdienst die net zo tegenstrijdig is als het idee dat 
Barth heeft van de religie, nl. dat zij innerlijk tegenstrijdig is. 

 
b. Verandering d.m.v. contacten met andere overtuigingen: 

Een religie kan elementen van een andere religie of cultuur overnemen. 
Deze verandering kent een aantal vormen: 
1. Acculturatie: 

Het overnemen van vreemde cultuurelementen: 
i. Geelvinkbaai (westelijk Nieuw-Guinea): 

Tegenwoordig communiceert men met de voorouders per telefoon. 
ii. Cargo-cults: 

De heilsgoederen komen per vliegtuig. 
 

2. Syncretisme: 
Dit is religieuze acculturatie: het overnemen  en samengaan van vreemde religieuze 
elementen: 
Tibetaans, Chinees en Japans Boeddhisme. 
 

3. Assimilatie: 
Het overnemen en het zich eigen maken van vreemde religieuze elementen: 
Het Christendom heeft de Griekse filosofie geassimileerd. 
 

4. Verschuiving en substitutie: 
Het overnemen van vreemde religieuze elementen in hun uiterlijke verschijning en er een 
nieuwe zin aan geven: 
i. Het luiden van klokken (verschuiving van demonenverdrijving naar uitnodiging). 
ii. Borneo: 

Vervanging van het mensenoffer door een dierenoffer en aanpassing van de 
begeleidende mythe. De slaaf uit de mythe verandert in een karbouw. 

iii. Het isoleren en inkapselen van oude gebruiken, zoals paaseieren en de meiboom. 
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20.3 Het probleem van de tolerantie in de religie 

 
a. Het vraagstuk der verdraagzaamheid: 

1. Godsdiensten die niet gebonden zijn aan land of volk en een zendingsdrang hebben, komen 
voor het vraagstuk der verdraagzaamheid te staan. 

2. De overtuiging van het bezit van de universele waarheid maakt deze religies in principe 
intolerant, hoewel de intolerantie van hun aanhangers niet hetzelfde is. 

 
b. De verhouding tussen religie en cultuur: 

1. Er zijn twee mogelijke houdingen t.o.v. cultuur: 
i. Negatieve of vijandige verhouding: 

(1) Israël: 
De Raechabieten wilden niet in een huis wonen of wijn drinken, zoals de 
Kanaänieten dat deden. 

(2) Beeldenstorm. 
ii. Positieve of welwillende houding: 

De kunst stond of staat ten dienste van de godsdienst. 
 

2. Discrepantie tussen religie en cultuur: 
De cultuur verandert meestal sneller dan de religie. 
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21 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 
 
 

Abraham Abraham = Abram = hebr. ’Aḇrāhām = ’Aḇrām = arab. Ibrāhīm = 

gr. Abraam (Αβρααμ) (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.)               [Ibrahim] 

Adam Adam (1) = hebr. ’Āḏām = ’Ādām = arab. ’Ādam = gr. Αδαμ (NW-

Sem.-Isr.) (koning-aartsvader) 

Adam Kadmon Adam (2) Kadmon = hebr. ’Ādām (2) Qadmōn = ’Ādām (2) ‘Illā’āh = 
’Ādām (2) ‘Elyōn (Isr.-Kabb.) (symb. fig.)               [Adam Kadmon, 
’Ādām Qadmōn, ’Ādām ‘Illā’āh, ’Ādām ‘Elyōn, Adam Qadmon, 
Adam Illa’ah, Adam Ila’ah, Adam Elyon] 

Admiraliteitseilanden Admiraliteitseilanden (Papoea-Nieuw-Guinea) (eilandengroep, 
tNOv PNG) 

Adolenda Adolenda (L/R) (geest) 

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

Midden-Afrika Afrika, Midden- 

Oost-Afrika Afrika, Oost- 

West-Afrika Afrika, West- 

Agni Agni (1) (Ind.) (god)  

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

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

Ainu Ainu (Jap.) (volk) 

Aius locutius Aius locutius (L/R) (geest) 

Akran Akran (Ghana) (volk) 

Alexandrië Alexandrië = gr. Αλεξανδρεια = lat. Alexandria = eg. arab. 
Eskendereyya = arab. al-’Iskandariyya = oeg. rˁ-qd.t (translit. var.: 
rꜥ-qd = rꜥ-qd.t = r-qd = rꜣ-ꜥqd (y1) = r-a-qd.t) =  Râ-Kedet = gr. 

Ρακωτις = Rhacotis = Rakote = kopt. Ⲣⲁⲕⲟϯ (Eg.) (topogr., gvm. 
Alexandria), Alexandrijns, Alexandrijn              [Rhakotis, Rakotis, 
Ra-Kedet] 

Achnaton Amenhotep IV (< gr. Amenophis (Αμενωφις) < eg. Amāna Ḥātpa) = 
Achnaton = Akhenaten = Echnaton = Ichnaton = Ikhnaton = 
Khuenaten) (Eg.) (koning) 

Noord-Amerika Amerika, Noord- 

Zuid-Amerika Amerika, Zuid- 

Amma Amma = Amen (Afr.) (god) 

Ampelos Ampelus = gr. Ampelos (Αμπελος) (Gr.) (satyr) 

 Anu [voorafgegaan door een spatie] An (1) = akk. Anu (1) (Mes.) (god) 

Ahriman Angra Mainyu = av. Aŋgra Mainyu = mperz. Ahriman (Ir.) 
(antagonist)  

Angra Mainyu Angra Mainyu = av. Aŋgra Mainyu = mperz. Ahriman (Ir.) 
(antagonist)  

Angus Angus, Samuel (auteur) 

Apuleius Apuleius, Lucius (L/R) (auteur) 

Thomas van Aquino Aquino, Thomas van (auteur) 

Arabië Arabië = Arabisch schiereiland (Azië) (streek), Arabisch, Arabier 
(Arabisch sprekende inwoner van M.O. en N-Afrika) 

Arbman Arbman, Ernst Gottfrid (auteur) 

Artemis Artemis (Αρτεμις) (Gr.) (godin) 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap 

Asjanti Asjanti (Afr.) (volk)                                              [Ashanti, Asanti] 

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

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

 Aton [voorafgegaan door een spatie] Aton = Aten = eg. jtn (Eg.) (god) 

Attis Attis (Αττις) = Atis (Ατις) = Attes (Αττης) = Attin (Αττιν) (Gr.-
Phryg.) (god) 

Augustinus Augustinus (1) (L/R) (kerkvader) 

Australië Australië = Australia (Australië) (continent en land), Australisch, 
Australiër  

Australische Australië = Australia (Australië) (continent en land), Australisch, 
Australiër  

Centraal-Australië Australië, Centraal- 

Australische aborigines Australische aborigines (Austr.) (volk) 

Awonawilona Awonawilona (V.S.) (god) 

Oost-Azië Azië, Oost- 

Azteken Azteken = Culhuach = Mexica = Tenochcah (Am.) (volk) 

Van Baaren Baaren, Theodoor Pieter van (auteur) 

Babylon 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] 

Bachofen Bachofen, Johann Jakob (auteur) 

Bakoeba Bakoeba = Bakuba = Kuba (Afr.) (volk) 

Bapende Bapende = Pende (Afr.) (volk) 

Barth Barth (2), Karl (auteur)                                               [Karl Barth] 

Basileides Basilides = gr. Basileides (Βασιλειδης) (Gr.) (Gnostische leraar) 

Bastet Bastet = Bast = eg. bꜣstt = Ubaste = Bubastet = gr. Ailuros 
(Αιλουρος) (Eg.) (godin) 

Bertholet Bertholet, Alfred (auteur) 

Beth [+ spatie] Beth (2), Karl (auteur)                                                  [Karl Beth] 

Bethel Bethel (1) = Beit (1) El = arab. Beitin (Isr.) (topogr., tNWv 
Ramallah, Judea & Samaria)                                             [Beit El] 

Boeddha Boeddha (1) = Buddha (Ind.-B.) (profeet) (alg.) 

Amida Boeddha (1): ‘Amida’, ~  (Chin.-Jap.-B.) (profeet) 

Borneo Borneo = Kalimantan (Indon.) (eiland) 

Brits-Columbia Brits-Columbia (Canada) (staat) 

De Brosses Brosses, Charles de (auteur) 

Buka Buka (Oceanië) (eiland) 

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

Canada Canada (Am.) (land), Canadees, Canadees 

Celebes Celebes (Indon.) (eiland) 

Ceram Ceram = indon. Seram (Indon.) (eiland) 

Chaos, daarna Gaia Chaos (Χαος) (Gr.) (god) 

China China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees  

Chinees China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees  

Chinese China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees  

Chinezen China = Zhōngguó (Azië) (land), Chinees, Chinees  

R.H. Codrington Codrington, Robert Henry (auteur) 

Coinquenda Coinquenda (L/R) (geest) 

Columbia Columbia (Am.) (land), Columbiaans, Columbiaan 

Commolenda Commolenda (L/R) (geest) 

Congo Congo = Congo-KInshasa (Afr.) (land), Congolees 

Benjamin Constant Constant, Benjamin (auteur) 

Cookeilanden Cookeilanden = Kūki ’Āirani (Oceanië) (land, in ass. met Nieuw-
Zeeland)                                                                    [Kuki Airani] 

Coyote Coyote (N-Am.) ((myth. fig.) 
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Dajaks Dajaks = Dayaks (Indon.) (volk) 

Deferunda Deferunda (L/R) (geest) 

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

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

Durgā Devī: Durgā = Durgādevī, avatāra (Ind.) (godin) [Durga, Durgadevi, 
Durga Devi, avatara] 

Kālī Devī: Kālī (1), avatāra en mahāvidyā (Ind.) (godin)   [Kali, avatara, 
mahavidya] 

Dinka Dinka = Muonyjieng (Afr.) (volk) 

Diomedes Diomedes (1) (Διομηδης (1)) (Gr.) (Trojaanse held, zoon van 
Tydeus en Deïpyle) 

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

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

Dobu Dobu (eiland, aan de oostzijde van Papoea-Nieuw-Guinea) 

Dogon Dogon (Afr.) (volk) 

Donar Donar (Germ.) (god) 

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

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

Tammuz Dumuzid (1) (sum.) = akk. Du’zu = Dūzu = hebr. Tammûz (Mes.) 
(god)                                                                   [Duzu, Tammuz] 

Duns Scotus Duns Scotus, Johannes (auteur) 

Durkheim Durkheim, Émile (auteur) 

Eckhart Eckhart von Hochheim = Aycardus = Ekhartus = Hechard (Du.) 
(theoloog) 

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 

Eleusinische Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene, 
Attica), Eleusinisch, Eleusiër 

Eleusis Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.) 
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene, 
Attica), Eleusinisch, Eleusiër 

Eliade Eliade, Mircea (auteur) 

Eng. Engeland = eng. England (Eur.-Eng.) (vrm. koninkrijk en rijksdeel), 
Engels, Engelsman 

Angelsaksische Engeland: Oud-Engels (oe.) 

 Ea [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

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

Enlil Enlil = Nunamnir = akk. Ellil = gr. Illinos (Ιλλινος) (Damascius) 
(Mes.) (god) 

 Eros [voorafgegaan door een spatie] Eros (Ερως) (Gr.) (god) 

Eskimo Eskimo’s = Inuit (Arct.) (volk) 

Etrurische Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk) 

Etrusken Etrurië (Eur.) (vrm. rijk), Etrurisch (Etruskisch), Etruriër (Etrusk) 

Europese Europa (2) (Eur.) (continent), Europees, Europeaan 

 Eva [voorafgegaan door een spatie] Eva = hebr. Ḥawwāh = Sept. gr. Heua (Εύα) (NW-Sem.-Isr.) (bijb. 

fig., oorspr. godin)                                            [Hawwah, Hawwâ] 

Ewe (Togo) Ewe (Afr.) (volk) 
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Pangwe Fang = Fän = Pahouin (Afr.) (volk, omgeving Equatoriaal-Guinea), 
taal: Fang = Pahouin = Pangwe = Pamue 

Finland Finland = Suomi (Eur.-Finl.) (land), Fins, Fin  

Fortuna Fortuna (L/R) (godin) 

Frazer Frazer, James Georges (auteur) 

Frick Frick, Heinrich (auteur/theoloog) 

Frobenius Frobenius, Leo Viktor (auteur) 

Fujiyama Fujiyama = Fuji (Jap.) (berg, op de zuidkust van het eiland 
Honshū, Chūbu) 

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

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

Geelvinkbaai Geelvinkbaai = Golf van Irian = indon. Teluk Cendrawasih = 
Cendrawasihbaai = Paradijsvogelbaai (Indonesië) (zee, gelegen in 
de prov. Papua (westelijk Nieuw Guinea)) 

Van Gennep Gennep, Arnold van (auteur) 

Gerizim Gerizim = hebr. Har Gərīzīm = arab. Jabal Jarizīm = Jebl at-Tur = 
samar. ’Aargaarēzem (Isr.) (berg, tZOv Nablus (Sichem) en tWv 
Balata, Judea & Samaria)     [Argarizim, Jabal et Tur, Jabal Jirzim] 

Ghana Ghana (Afr.) (land), Ghanees, Ghanees 

Ghede, Ghede = Gede = Guédé (Am.) (god) 

Gideon Gideon (NW-Sem.-Isr.) (bijb. fig.) 

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

Giljaken Giljaken = Nivchen (Sib.-Rusl.) (volk), Nivch, Nivkh 

Goethe Goethe, Johann Wolfgang von (auteur) 

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

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

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) 

Hadewijch Hadewijch (Ne.) (mystica) 

Hagar Hagar = hebr. Hāgār = arab. Hājar = lat. Agar (NW-Sem.-Isr.) (bijb. 
fig.)                                                                         [Hajar] 

Hainuwele Hainuwele (Indon.) (myth. fig.) 

Hawaïanen Hawaï = Hawaii (V.S.) (staat), Hawaïaans, Hawaïaan 

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) 

Hesiodus Hesiodus = gr. Hesiodos (Ήσιοδος) (Gr.) (auteur) 

Hessen Hessen (Du.) (deelstaat) 

Hildburgh Hildburgh, Walter Leo (auteur) 

Homerus Homerus = gr. Homeros (Όμηρος) (Gr.) (auteur), Homerisch 

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

Husserl Husserl, Edmund (auteur) 

Ierland Ierland = Eire (1) = Erin (1) = Ériu (1) (Eur.- Ierl.-Kelt.) (land), Iers, 
Ier                                                                                       [Eriu] 

Iglulik Igloolik (Canada) (topogr., op het eil. Igloolik., tNv Baffin Island, 
Qikiqtaaluk, Nunavut)                                                       [Iglulik] 

Iglulik-eskimo’s Iglulik-eskimo’s (Arct.) (volk) 
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Ištar Inana (sum.) = Innin = (latere ident.) Ištar (1) (akk.) = (ouder) 
Eštar (Mes.) (godin, dochter van Anu of Sîn) 
                                                                 [Inanna, Ishtar, Eshtar] 

India [+ spatie] India (Azië-Ind.) (land), Indisch (Indiaas, Oud-Indisch), Indiër 

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

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

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

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

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

Indianen Indianen (Am.) (oorspr. inwoners van Amerika), Indiaans, Indiaan 

Indonesië Indonesië = Indonesia (Azië) (land), Indonesisch, Indonesiër  

Indonesische Indonesië = Indonesia (Azië) (land), Indonesisch, Indonesiër  

Iran 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] 

Perzië 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] 

 Isis [voorafgegaan door een spatie] Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ 
(Eg.) (godin)  

‘Isis Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ 
(Eg.) (godin)  

Isis ( Isis (1) = gr. Ισις = eg. ꜣst = Aset = Auset = Eset = kopt. Ⲏⲥⲉ = Ⲏⲥⲓ 
(Eg.) (godin)  

Stella Maris Isis (1): ‘Stella Maris’ (Eg.) (godin) 

Israël 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] 

Izaäk Izaäk = Isaäk = Isaak = Izak = hebr. Yiṣḥāq = arab. ’Isḥāq (NW-

Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                                               [Isaac, Yishaq] 

Jacob Jacob = Jakob = Ja’akow = hebr. Yā‘āqōḇ = arab. Ya‘qūb (NW-

Sem.-Isr.) (bijb. fig.)                                         [Ya‘aqob, Ya‘qub] 

Šaddai Jahweh: ‘Ēl Šaddai’ (NW-Sem.) (god)                           [El Shaddai] 

Japan Japan = Nippon = Nihon = (vrm.) Yamato (Azië) (land), Japans, 
Japanner 

Jawi Jawi (Indon.-westelijk Nieuw-Guinea) (dema) 

Jensen Jensen, Adolf Ellegard (auteur) 

Jezus Jezus = hebr. Yēšūă = gr. Iesous (Ιησους) = lat. Iesus (Chr.-Isr.) 
(profeet)                                                                         [Yeshua] 

Christus Jezus: ‘Christus’ (Χριστος) = ‘Messias’ (Μεσσιας = hebr. Māšîaḥ), ~ 

(Chr.-Isr.) (profeet)                [Christos, Masiah, Mashiah, Mashiah] 

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

Jona Jona = Jonas (2) = hebr. Yônā = gr. Ιωνας = lat. Ionas = arab. 
Yūnus = Yūnis = Yūnān (NW-Sem.-Isr.) (profeet)        [Jonah, Yona, 
Yunus, Yunis, Yunan] 

Kanaänieten Kanaän = akk. KURKi-na-aḫ-na (brief uit Mari) = eg. pa Kan‘ana (‘de 

Kanaän’) = phoen. kn‘n (kana‘n, Kenā‘n) = hebr. Kna'an = Kəná‘an 

= Kənā‘an = akk.-amor. Ki-in-a-nimki (inscr. uit Alalaḫ) = akk.-hurr. 
Kinaḫḫi = Kinaḫni = Sept. gr. Χανααν = Vulg. lat. Chanaān = gr. 

(Hecat., fr. 250) Χνα̃ =  arab. Kan‘ān (Azië) (streek, ong. 
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overeenkomend met Libanon, Israël en W-Jordanië), Kanaänitisch, 
kust-Syrisch, Kanaäniet    

             [Pa Kanana, pꜢ kn’n, K'ná‘an, Kenā‘an, Kena‘an, Kana‘an, 
Kinahhi, Kinahni, Chanan, Chanān, Chanaan, Χνα, Chna, Khna, 
Canaan] 

Karajá Karajá = Iny (Z-Am.)  (volk)                                               [Karaja] 

Kelt. Kelten = gr. Κελτοι = lat. Celtae (Eur.) (volk), Keltisch 

Kiwai-papoea’s Kiwai (Papoea-Nieuw-Guinea) (eiland, in de monding van de r. Fly, 
Western Province) 

Klein-Azië Klein-Azië = gr. Μικρα Ασια = lat. Asia Minor = eig. Anatolië (zie 
aldaar), maar in de doc. gebruikt voor heel het gebied van het 
huidige Turkije (Azië) (streek, (deel van) Aziatisch Turkije), Klein-
Aziatisch, Klein-Aziaat 

Kreta Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en 
periferie), Kretenzisch, Kretenzer                                        [Kriti] 

Kunapipi Kunapipi (Austr.) (god) + (godin) 

Kurnai Kurnai = Gunai = Gunaikurnai (Austr.) (volk) 

Kwakiutl Kwakwaka’wakw = vrm. Kwakiutl (Am.) (volk) 

Kwoth Kwoth (Zuid-Soedan) (god) 

Andrew Lang Lang, Andrew (auteur) 

v.d. Leeuw Leeuw, Gerardus van der (auteur) 

Van der Leeuw Leeuw, Gerardus van der (auteur) 

Lilith Lilith = hebr. Lîlîṯ = akk. Lilītu = (mogelijk) sum. ki-sikil-líl-lá-ke 

(NW-Sem.-Isr.) (demon)                                              [Lilit, Lilitu] 

Lorelei Lorelei = Loreley = Lore Lay (Brentano) = Lore-Ley (Heine) = vrm. 
der Lurlei = der Lorley = der Lurleberch e.var.) (Du.) (1. geest, 2. 
rots bij Sankt Goarshausen, tZv Koblenz, kr. Rhein-Lahn-Kreis, 
Rijnland-Palts) 

Lovedu Lovedu = Lobedu = Balovedu = Balobedu = vrm. Bakwebo (Afr.) 
(volk) 

Luther Luther, Martin = nl. Maarten Luther (Du.) (godsdiensthervormer) 

Malakka Malakka = Maleisisch schiereiland = (maleisisch) Semenanjung 
Tanah Melayu (Azië) (schiereiland, met delen van Birma en 
Thailand, en West-Maleisië) 

Malinowski Malinowski, Bronisław Kasper (auteur) 

Minabozho Manabozho = (gramm. var.) Nanabozho = Wanabozho (Am.) (god) 
                                                                                 [Minabozho] 

Mani [+ spatie] Mani = mperz./nperz. Māni = gr. Manes (Μανης) = lat. Manes = 
Manichaeus (Ir.) (profeet) 

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] 

Marett Marett, Robert Ranulph (auteur) 

Maria Maria = gr. Μαρια = Μαριαμ (Chr.-Isr.) (bijb. fig.) 

Moeder Gods Maria: ‘Moeder Gods’ (Chr.-Isr.) (bijb. fig.) 

Marind-Anim Marind-Anim (Indon.) (volk, aan de zuidoostkust van de prov. 
Papua (westelijk Nieuw Guinea)) 

Matianak Matianak (Indon.) (geest) 

Maui [+ spatie] Maui (Polynesië) (heros) 

Mauike Mauike (Polynesië) (god) 

Max Müller Max Müller, Friedrich (auteur) 

Melanesische Melanesië (Oceanië) (eilandengroep, tNOv Australië, lopend van 
O-Indonesië tot en met Fiji), Melanesisch, Melanesiër 

Meleager Meleager (Μελεαγρος) (Gr.) (myth. fig.; zoon van Althaea) 

Meles Meles de Athener (Μελης) (Gr.) (myth. fig.) 

Mensching Mensching, Gustav (auteur) 
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Mesopotamië Mesopotamië = aram. Bêṯ Nahrayn = Bêṯ Nahrawwāṯā = Meṣʿaṯ 
Nahrawwāṯā = gr. (Polybius) Mesopotamia (Μεσοποταμια) = hebr. 

ʼĂrâm Nahărayim (= N-Mesopotamië) = arab. (Bilād mā) Bayn Al-
Nahrayn = Bilād ar-Rāfidayn (Azië) (hist. streek, gelegen tussen de 
r. Eufraat en Tigris, NO-Syrië en Irak), Mesopotamisch = aram. 
Nahrāyā, Mesopotamiër                       [Beth Nahrin, Beth Nahrain, 
Bet Nahrayn, Bilād mā bayn Al-Nahrayn, Bilad ar-Rafidayn] 

Mexico Mexico = sp. México (Am.) (land), Mexicaans, Mexicaan 

MZ-gebied 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] 

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

‘uit de rots geboren’ Mitras*: Miθra: Mithras: ‘Petra genetrix’ (L/R) (god) 

Mohammed Mohammed (Arab.) (profeet) 

Gilbert Murray Murray (1), George Gilbert Aimé (auteur) 

Margaret Murray Murray (2), Margaret Alice (auteur) 

maangod Sîn Nanna (2) = Dilimbabbar = Ašimbabbar = (latere ident.) akk. Su’en 
= Sîn (Mes.) (god)                  [Nannar, Ashimbabbar, Nanna-Su’en, 
Nanna-Suen, Sin] 

Narcissus Narcissus (Ναρκισσος) (Gr.) (myth. fig.) 

Nepal Nepal = nep. Nepāl (Azië-Nep.) (land), Nepalees 

Nias Nias (Indon.) (eiland, tWv Sumatra, Noord-Sumatra = Sumatera 
Utara) 

(Nieuw-Guinea) Nieuw-Guinea (Oceanië) (eiland) (alg.) 

Nieuw-Guinea: Nieuw-Guinea (Oceanië) (eiland) (alg.) 

Nigeria Nigeria (Afr.) (land), Nigeriaans, Nigeriaan 

Nineve Nineve = lat. Ninive = akk. Ninua = Ninâ = bab. Ninuwā = arab. 
Nīnawā = hebr. Nīnewēh = Nînevêh = ir. Nainavā = gr. Nineue 
(Νινευη) = kurd. Neynewa = syr.-aram. Nīnwē (Irak) 
(topogr./archeol. site, op de oostoever van de stad Mosul, gvm. 
Nineveh)  
          [Nina, Ninuwa, Nineweh, Nineveh, Ninawa, Nainava, Ninwe] 

Mylitta Ninlil = cun. dNIN.KID = Sud = logogr. dŠU.KUR.RU = akk. 
Mulliltu(m) = nass. Mullissu = oaram. mlš =  gr. Mylitta (1) (Μυλιττα 
(1)) (bron: RIA) (Mes.) (godin)                                [Mullitum, mls] 

Noemfoorse Noemfoor = Noemfoer = Numfoor = Numfor (Indon.) (eiland, 
behorend bij de Schouten eilanden in de Geelvinkbaai, prov. 
Papua (westelijk Nieuw Guinea)) 

Nonnos van Panopolis Nonnus van Panopolis (Νοννος ό Πανοπολιτης) (Gr.) (auteur) 

Nootka Nootka (Am.) (volk) 

Nuer Nuer (Zuid-Soedan en Ethiopië) (volk) 

Numbakulla Numbakulla (Austr.) (god) 

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

Nyame Nyame (Ghana) (god(in)) 

Obbink Obbink, Herman Theodorus (auteur) 

Odysseus Odysseus (Οδυσσευς = Οδυσευς) = lat. Ulixes (Gr.) (koning, zoon 
van Laërtes)                                                                 [Odusseus] 

Oegandezen Oeganda = Uganda (Afr.) (land), Oegandees 

Ojibway-indianen Ojibwe = Ojibway = Ojibwa = Chippewa = Saulteaux (Am.) (volk) 

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

Ontong Java Ontong Java (Salomonseilanden) (eiland, prov. Malaita, Melanesië, 
Stille Zuidzee) 

Origines: Origines van Alexandrië (Ωριγενης ό Αλεξανδρινος) = lat. Origenes 

Adamantius (Ωριγενης Αδαμαντιος) = kopt. Ϩⲱⲣⲓⲕⲉⲛ (Gr.-Eg.) 
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(kerkvader/auteur)                       [Horigenes, Origenes ho 
Alexandrinos, Origenes Adamantios] 

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) 

Rudolf Otto Otto (3), Rudolf (auteur) 

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

Panopolis Panopolis (gr.) = Chemmis = Chemmin = Chemmo (Πανοπολις = 
Πανων πολις (Strabo) = Χεμμις (Herod., Plut.) = Χεμμιν = Χεμμω 

(Diod.)) = eg. jpw = Ipu = Apu = ḫnt.mnw = Chent-Min = kopt. 

Ϣⲙⲓⲛ = Ⲭⲙⲓⲛ = Ⲭⲙⲓⲙ = Shmin = Chmin = Chmim = arab. El-Achmim 
= Achmim = Akhmîm (Eg.) (topogr./archeol. site, tNOv Suhaj = 
Sohag (tZv Assiut), gvm. Suhaj) 

Papoea-Nieuw- Papoea-Nieuw-Guinea (Oceanië) (land) 

Geelvinkbaai (westelijk Nieuw-Guinea) Papua = Papoea (Indon.) (prov., westelijk Nieuw Guinea) 

Westelijk Nieuw-Guinea, ZO-Papua Papua = Papoea (Indon.) (prov., westelijk Nieuw Guinea) 

Parjanya Parjanya (Ind.) (god) 

Bubastis Per-Bast = Baset = eg. pr-bꜣstt = bꜣst = lat. Bubastis = gr. Boubastis 
(Βουβαστις) = kopt. Poubasti = mod. Tell Basta (Eg.) (archeol. 
site, bij Zagazig, gvm. Ash Sharqiyah = Sharkeya) 

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

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

Peru Peru = sp. Perú = quechua en aymara Piruw (Am.) (land), 
Peruaans, Peruaan 

Pettazzoni Pettazzoni, Raffaele (auteur) 

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

Polynesië Polynesië (Oceanië) (eilandengroep, tOv Fiji, liggend binnen de 
driehoek Hawaï, Paaseiland en Nieuw-Zeeland), Polynesisch, 
Polynesiër 

Polynesische Polynesië (Oceanië) (eilandengroep, tOv Fiji, liggend binnen de 
driehoek Hawaï, Paaseiland en Nieuw-Zeeland), Polynesisch, 
Polynesiër 

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

Proteus Proteus (Πρωτευς) (Gr.) (god) 

Pseudo-Dionysius de Areopagiet Pseudo-Dionysius de Areopagiet (Διονυσιος (2) ό Αρεοπαγιτης) 
(Gr.) (mysticus)                                     [Διονυσιος ό Αρεοπαγιτης] 

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

gnosticus Ptolemaeus Ptolemaeus (1) = gr. Ptolemaios (1) (Πτολεμαιος (1)) (Chr.) 
(gnosticus) 

Ptolemaeus I Soter Ptolemaeus (2) I Soter = gr. Ptolemaios (2) A’ Soter (Πτολεμαιος 
(2) Α’ Σωτηρ) = Ptolemaeus (2) Lagides = gr. Ptolemaios (2) A’ ho 
Lagides (Πτολεμαιος (2) Α’ ό Λαγιδης), de zoon van Lagos (Λαγος) 
(Eg.) (koning)                     [Ptolemaeus I Soter, Ptolemaeus Soter, 
Ptolemaeus Lagides, Ptolemaios Soter, Πτολεμαιος Α’ Σωτηρ, 
Πτολεμαιος Σωτηρ, Πτολεμαιος Α’ ό Λαγιδης, Πτολεμαιος ό 
Λαγιδης] 

Re (de incarnatie van Re) Re = Ra = eg. rˁ = rˁw (Eg.) (god)                                               [rꜥ] 

 Rome [voorafgegaan door een spatie] Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

-Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Rome: Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

(Rome Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  
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Romeinse flamen dialis Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) = 
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein  

Capitool Rome: Capitool = Capitolijn = lat. Capitolium = Collis Capitolinus = 
ital. Campidoglio (It.) (heuvel) (topogr., Lazio), Capitolinisch 

Sabazios Sabazios (Σαβαζιος) = Sebazios (Σεβαζιος) = lat. Sabazius (Thrac.-
Phryg.-Lyd.) (god) 

Salomons-eilanden Salomonseilanden = Solomon Islands (Oceanië) (land) 

Śaṃkara Śaṃkara (1), Ādi = Śaṃkarācārya (Ind.) (Vedāntācārya)   

 [Śaṅkara, Adi Shamkara, Adi Shankara, Adi Samkara, Adi Sankara, 

Shamkaracarya, Shankaracarya, Samkaracarya, Sankaracarya, 
Shamkaracharya, Shankaracharya, Samkaracharya, Sankaracharya, 
Vedantacarya, Vedantacharya] 

Sarapis Sarapis = (later) Serapis = gr. Σαραπις = Σεραπις = Userhapi = 
Usirhep = eg. wsjr-ḥp (Eg.-Gr.) (god)             [User-Hapi, Usir-Hep] 

Satan Satan = hebr. Śāṭān = arab. Šayṭān = gr. Satan (Σαταν) = Satanas 

(Σατανας) = nl. Duivel, de = gr. Diabolos (Διαβολος) = lat. Diabolus 
(NW-Sem.) + (Chr.) (demon)                  [Shatan, Shaitan, Shaytan] 

Iblis Satan: ‘Iblīs’ = ‘Eblis’ (Sem.-Isl.) (demon)                             [Iblis] 

Scandinavië Scandinavië = Noord-Germanië enz. plus Denemarken (na 
devolksverh.) (Eur.) (cultureel verbonden streek),  Scandinavisch = 
Noords, Scandinaviër 

Schärer Schärer, Hans (auteur, 1904 - 1947) 

Scheler Scheler, Max Ferdinand (filosoof/auteur) 

Schleiermacher Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (filosoof/auteur) 

Pater W. Schmidt Schmidt, Wilhelm (auteur, pater) 

Sedna Sedna (Esk.) (godin) 

Semang Semang = Orang Semang (Maleisië) (volk) 

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] 

Siberië Siberië = russ. Sibir (Azië) (streek, vnl. gelegen in Rusland tOv het 
Oeralgebergte), Siberisch, Siberiërs = russ. Sibirjaki (groep van 
arctische volkeren) 

Simson Simson = Samson = hebr. Šimšôn = gr. Sampson (Σαμψων) (Isr.) 
(bijb. fig.) 

Śiva Śiva (1) = Rudra (1) (Ind.) (god) (lit.)                [Shiva, Shiwa, Siva] 

naṭarāja Śiva (1): ‘Naṭarāja’ (Ind.) (god)                                      [Nataraja] 

Sophocles Sophocles = gr. Sophokles (Σοφοκλης) (Gr.) (auteur) 

Šu Šu = eg. šw (Eg.) (god)                                                  [Shu, Sjoe] 

Suriname Suriname (Am.) (land), Surinaams, Surinamer 

Syrië Syrië = arab. Sūriyā (Azië-Syr.) (land), Syrisch, Syriër         [Suriya] 

god Tane Tane = hawaïaans Kane (Cookeilanden) (god) 

Tereno-indianen Tereno = Terêna = Etelena = Txane = Xâne = Kopernoti = Têrnoe  
(Am.) (volk, Brazilië)                                                       [Terena] 

Tiamat Tiamat = gr. (Berossus) Thalatte (Θαλαττη) (Mes.) (godin) 
                                                           [Ti’amat, Tiāmat, Ti-amat] 

Tibet Tibet = tib. Bod = chin. Xīzàng (Azië-Tib.) (hist. streeks, nu deel 
van China), Tibetaans, Tibetaan                                        [Xizang] 

Timagoras Timagoras (Τιμαγορας) (Gr.) (myth. fig., minnaar van Meles of 
Melitos) 

Togo Togo = voorh. Togoland  (Afr.) (land), Togolees 

Toradja Toraja, Tana; = Torajaland (Indon.) (gebied, op Zuid-Celebes 
(Sulawesi)), Torajanees, Torajanees                                [Toradja] 

Trobriand Trobriand-eilanden = Kiriwina-eilanden (Papoea-Nieuw-Guinea) 
(eilandengroep, uiterste ZO van het land, Milne Bay) 

Tylor Tylor, Edward Burnett (auteur) 

Usener Usener, Hermann Carl (auteur) 
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Varro Varro, Marcus (7) Terentius = Varro Reatinus (L/R) (auteur) 
                                                               [Marcus Terentius Varro] 

Vaticaan Vaticaanstad = lat. Status Civitatis Vaticanae (Eur.) (land, gelegen 
in Rome) 

Vāyu Vāyu (2) (Ind.) (god) (lit.), Vāyavīya (lit.)             [Vayu, Vayaviya] 

 Vesta [voorafgegaan door een spatie] Vesta (L/R) (godin) 

Kṛṣṇa Viṣṇu: Kṛṣṇa, avatāra (Ind.) (held-god) (alg.)     

                                       [Krsna, Krisna, Krshna, Krishna, avatara] 

Waropen-papoea’s Waropen (Indon.) (regentschap, aan de oostzijde van de 
Geelvinkbaai, prov. Papua (westelijk Nieuw Guinea)) 

Windelband Windelband, Wilhelm (auteur) 

Xenophanes Xenophanes van Colophon = gr. Xenophanes ho Kolophonios 
(Ξενοφανης ό Κολοφωνιος) (Gr.) (auteur/filosoof)       [Xenofanes] 

Xipe Xipe Totec = nahuatl Xīpe Totēc (Azt.) (god)                 [Xipetotec] 

Yemayá Yemayá (Cuba) = Iemanjá (Brazilië) = Yemọja (Nigeria)  (Afr.-Am.) 

(godin)                                [Yemaya, Iemanja, Yemanja, Yemoja] 

Zagreus Zagreus (Ζαγρευς) = (de ‘eerste’) Dionysus (1) (latere ident.) (Gr.) 
(oorspr. god van de onderwereld) 

Zarathustra Zarathustra = av. Zaraθustra = gr. Zoroastres (Σωροαστρης) = 
Zoroaster (Ir.) (profeet) 

Zeus Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god) 

Zuid-Afrika Zuid-Afrika = afr. Suid-Afrika = eng. South Africa = zoeloe 
Ningizimu Afrika = xhosa Mzantsi Afrika (Afr.) (land), Zuid-
Afrikaans, Zuid-Afrikaan 

Zuid-Soedan Zuid-Soedan = eng. South Sudan (Afr.) (land) 

Zuni Zuñi = zuni ’A:shiwi (Am.) (volk)                                          [Zuni] 
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2. Index van categorieën en termen 
 

groeve Aardformatie: aardgroeve: offerput (aardketel) 

grotten Aardformatie: grot 

spleten Aardformatie: kloof, gaping 

ploegvoor Aardformatie: ploegvoor 

heuvel Aardhoogte (alg.) 

bergen van de oostelijke en westelijke Aardhoogte: berg van de oostelijke en westelijke horizon van 
Egypte (Eg.) 

bergen van zonsopgang en –ondergang Aardhoogte: berg van de oostelijke en westelijke horizon van 
Mesopotamië (Mes.) 

geboorteberg van een god Aardhoogte: berg, geboorte- (van een god) 

Meru [+ spatie] Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.-
B.) + (Tib.) 

Sumeru Aardhoogte: berg, mythische: ‘Meru ‘= ‘Sumeru’ (3) (Ind.) + (Ind.-
B.) + (Tib.) 

wereldberg Aardhoogte: berg, wereld- (kosmische -) 

 dam [voorafgegaan door een spatie] Aardhoogte: dijk (dam) 

eerste drooggevallen stuk land Aardhoogte: hoogte (eerste stuk land) na de overstroming 

rots Aardhoogte: rots 

oerheuvel Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel) 

scheppingsheuvel Aardhoogte: scheppingsheuvel (mythische oerheuvel) 

steenhoop Aardhoogte: steenhoop 

Hermes, ‘hij van de steenhoop’ Aardhoogte: steenhoop: term: έρμα (Gr.) 

gouden Aardmaterie: goud(en) 

 leem [voorafgegaan door een spatie] Aardmaterie: klei (leem) 

materialistische Aardmaterie: materie 

materie Aardmaterie: materie 

stof Aardmaterie: materie 

offermaterie Aardmaterie: materie: offermaterie 

materie die geofferd Aardmaterie: materie: offermaterie 

 teer [voorafgegaan door een spatie] Aardmaterie: teer 

adem Adem 

psyche Adem: term: ψυχη (Gr.) 

begin Begin 

concept van het eerste begin Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 
tempore) 

In den beginne Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 
tempore) 

mythische oergebeurtenissen Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 
tempore) 

oertijd Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 
tempore) 

begintijd Begin: ~ van de tijd (mythische oertijd, in den beginne, in eo 
tempore) 

zonder begin Begin: beginloosheid 

Beginpunten van de dag Begin: beginpunten van de dag 

Beginpunten van het jaar Begin: beginpunten van het jaar 

eerste kokospalm Begin: eerste/oudste kokospalm 

oorspronkelijke wezens Begin: eerste/oudste levende wezen (oerwezen) 

eerste dode (vermoorde) Begin: eerste/oudste moord (dood, dode) 

eerste dood Begin: eerste/oudste moord (dood, dode) 

eerste) moord Begin: eerste/oudste moord (dood, dode) 

eerste offeraars Begin: eerste/oudste offeraar 

woorden als eerste Begin: eerste/oudste schepselen: woord, het magische 

eerste die uit de dood verrezen is Begin: eerste/oudste verrezene uit de dood 

werd echter nieuw leven geboren Begin: eerste/oudste verrijzenis van het leven 

eerste voorouder Begin: eerste/oudste voorouder 
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zonder einde Begin: eindeloosheid 

ontstaan van de cultus der wrekende Begin: oorsprong van de cultus der wrekende wederliefde 

Ontstaan van de mens en de cultuur Begin: oorsprong van de cultuur 

Oorsprong van de Eleusis-mysteriën Begin: oorsprong van de Eleusis-mysteriën (Gr.) 

ontstaan mensen Begin: oorsprong van de mens 

ontstaan van de mens Begin: oorsprong van de mens 

ontstaan van een mythe Begin: oorsprong van de mythologie (mythogenesis) 

oorsprong van de mythologie Begin: oorsprong van de mythologie (mythogenesis) 

het ontstaan ervan Begin: oorsprong van de religie 

ontstaan van de godsdienst Begin: oorsprong van de religie 

eed die de Romeinse soldaat Begin: oorsprong van de term ‘sacrament’ 

begin van de wereld Begin: oorsprong van de wereld 

ontstaan van de wereld Begin: oorsprong van de wereld 

zedelijke orde afkomstig is van de goden Begin: oorsprong van de zedelijke orde 

ontstaan van de zielsvoorstelling Begin: oorsprong van de zielsvoorstellingen 

Oorsprong der zielsvoorstellingen Begin: oorsprong van de zielsvoorstellingen 

eerste huis Begin: oorsprong van het eerste huis 

van het kwaad. Begin: oorsprong van het kwaad 

oorsprong van het vuur Begin: oorsprong van het vuur 

goddelijke oorsprong Begin: oorsprong, goddelijke (van god afkomstig) 

van de goden afkomstig Begin: oorsprong, goddelijke (van god afkomstig) 

oorspronkelijke eenheid van de Begin: oorspronkelijke eenheid van de goddelijke orde 

oorspronkelijke ene goddelijke orde Begin: oorspronkelijke eenheid van de goddelijke orde 

smeden Beroep en functie: ambachtsman: smid 

smid Beroep en functie: ambachtsman: smid 

ambtelijke Beroep en functie: ambtenaar 

bedrieger Beroep en functie: bedrieg(st)er 

beroep Beroep en functie: beroep 

danser Beroep en functie: danser 

Śiva als naṭarāja, de koning der dans Beroep en functie: danser, kosmische 

dieven Beroep en functie: dief, rover 

dienaar Beroep en functie: dienaar 

slaaf Beroep en functie: dienaar: slaaf 

slaven Beroep en functie: dienaar: slaaf 

drager Beroep en functie: drager 

arbeidsverdeling Beroep en functie: functie 

functie Beroep en functie: functie 

gast [+ spatie] Beroep en functie: gast 

gastheer Beroep en functie: gastheer 

genezer Beroep en functie: genezer, menselijke 

medicijnman Beroep en functie: genezer: medicijnman (toverdokter) 

Krijgsgevangenen Beroep en functie: gevangene 

brengt de zaden van de cultuurplanten Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

brengt het vuur Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

cultuurgoederen brachten Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

zond de mensen jachtbuit Beroep en functie: gever (schenker) (god of mens) 

Pandora Beroep en functie: gever: term: δωρα, Παν- (‘schenkster van alle 
dingen’) (godinnennaam) (Gr.) 

gezanten Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

middelaar Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

bemiddelen Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar 
(boodschapper, heraut, gezant) 

Begeleider van de zielen naar het Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: psychopomp 

jager Beroep en functie: jager 

eedafleggers Beroep en functie: jur.: eedaflegger 
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landbouwculturen Beroep en functie: landbouwer 

martelaren Beroep en functie: martelaar 

ontvanger van het offer Beroep en functie: ontvanger van het offer 

regenmaakster Beroep en functie: regenmaker (-maakster) 

Regenmaker Beroep en functie: regenmaker (-maakster) 

Bodhisattva’s Beroep en functie: rel. persoon: bodhisattva (toekomstige 
Boeddha) (Ind.-B.) 

aanhangers Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

gelovigen Beroep en functie: rel. persoon: gelovige 

de stichter is meestal onbekend Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter 

godsdienststichter Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter 

Stichters van godsdiensten Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter 

reformator Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter: reformator 
(hervormer, vernieuwer) 

vernieuwer Beroep en functie: rel. persoon: godsdienststichter: reformator 
(hervormer, vernieuwer) 

de heilige; Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

heilig persoon Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

heilige mensen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

heiligen Beroep en functie: rel. persoon: heilige 

hiërofant Beroep en functie: rel. persoon: hiërofant, leider der wijdingen 
bij de Eleusis-mysteriën (Gr.) 

ingewijden Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde 
(noviet, initiant, myste) 

myste Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde 
(noviet, initiant, myste) 

novieten Beroep en functie: rel. persoon: inwijding: inwijdeling, ingewijde 
(noviet, initiant, myste) 

luipaardmannen Beroep en functie: rel. persoon: luipaardman 

monnik Beroep en functie: rel. persoon: monnik 

mysticus Beroep en functie: rel. persoon: mysticus 

offeraar Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het 
offer 

pelgrims Beroep en functie: rel. persoon: pelgrim 

sjamaan Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan 

toehoorders Beroep en functie: rel. persoon: Toehoorder (Man.) 

volmaakten Beroep en functie: rel. persoon: Volmaakte (Man.) 

waarzegger Beroep en functie: rel. persoon: ziener (waarzegger) 

zieners Beroep en functie: rel. persoon: ziener (waarzegger) 

zeelieden Beroep en functie: schepeling (bemanning, zeeman) 

soldaat Beroep en functie: strijder 

discipelen Beroep en functie: studie: leerling 

magiër Beroep en functie: tovenaar (magiër, wonderdoener) 

heks Beroep en functie: tovenares (heks) 

Verdrijver van storm en onweer Beroep en functie: verdrijver van storm en onweer 

vriend Beroep en functie: vriend 

zondige Beroep en functie: zondaar 

bezit Bezit en roof: bezit 

roof van het beeld van Pallas Athena Bezit en roof: diefstal van het beeld van Pallas Athena (Gr.) 

gestolen uit handen van de goden Bezit en roof: diefstal van het vuur 

Maui ontsteelt het geheim van het vuur Bezit en roof: diefstal van het vuur 

steelt het vuur Bezit en roof: diefstal van het vuur 

brengt de regen Bezit en roof: gave 

 gave [voorafgegaan door een spatie] Bezit en roof: gave 

offergave Bezit en roof: gave 

wedergave Bezit en roof: gave 

geef Bezit en roof: gave 
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gegeven uit Bezit en roof: gave 

goden gegeven Bezit en roof: gave 

geschenk Bezit en roof: gave 

geven – nemen Bezit en roof: gave 

geven en Bezit en roof: gave 

geven de mens Bezit en roof: gave 

doorgeven Bezit en roof: gave 

kan geven Bezit en roof: gave 

geven de handelende Bezit en roof: gave 

grafgiften Bezit en roof: gave 

kreeg hij van de god Bezit en roof: gave 

schenk Bezit en roof: gave 

teruggegeven Bezit en roof: gave, terug- 

tegengeschenk Bezit en roof: gave: betaling 

terugschenking   Bezit en roof: gave: betaling 

wedergave Bezit en roof: gave: betaling 

omkoping Bezit en roof: gave: betaling 

beide aspecten verenigd Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

geven en nemen Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

ook de dodende moeder Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

uit haar voort en keert naar haar terug Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

uit wie het leven is voortgekomen Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

voedt en verslindt Bezit en roof: geven en nemen, principe van 

verliest het vloeken zijn kracht Bezit en roof: verlies van kracht 

kracht verloor Bezit en roof: verlies van kracht 

krijgt Bezit en roof: verwerving 

ontvangen Bezit en roof: verwerving 

vergaard Bezit en roof: verwerving 

vergaren Bezit en roof: verwerving 

verkrijging Bezit en roof: verwerving 

verwerving Bezit en roof: verwerving 

een wederdienst van de god (do ut des) Bezit en roof: verwerving van een wederdienst van een god: frase: 
‘do ut des’ (L/R) 

roof van Demeters dochter Kore door Bezit en roof: wegvoering naar het dodenrijk 

afgewezen Bezit en roof: weigering, afwijzing 

Afwijzing Bezit en roof: weigering, afwijzing 

geweigerd Bezit en roof: weigering, afwijzing 

bloed Bloed 

bloed van een god Bloed: godenbloed 

bloed (of wijn) van de offerdieren Bloed: offerbloed 

bomen Boom 

boom Boom 

olijftak Boom: boomtak: olijftak 

Levensboom Boom: levensboom 

meiboom Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meiboom 

eiresione werd met wol omwondenen Boom: losse, als symbool gebruikte ~ of tak: meitak: term: 
ειρεσιωνη (Gr.) 

olijf Boom: olijfboom 

kokospalm Boom: palmboom: kokospalm 

wereldboom Boom: wereldboom 

Yggdrasil Boom: wereldboom: Yggdrasil (Germ.) 

boot Boot 

scheepjes Boot 

varend in zijn boot Boot: zonneboot 

zonneboot Boot: zonneboot 

zeven muren Bouwwerk: afscheiding: muur, mythische of kosmische 

het bouwen Bouwwerk: bouw 
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tempelbouw Bouwwerk: bouw 

bouwoffer Bouwwerk: bouw 

brug Bouwwerk: brug 

dorp Bouwwerk: dorp 

huis Bouwwerk: huis 

mannenhuis Bouwwerk: huis, mannen- 

hut Bouwwerk: hut 

deurposten Bouwwerk: pyloon (deurpost) 

stad Bouwwerk: stad 

tentdak Bouwwerk: tent 

torens Bouwwerk: toren 

keuken Bouwwerk: vertrek: keuken 

wapenkamer Bouwwerk: vertrek: wapenkamer 

vlechtwerk Bouwwerk: vlechtwerk 

paal [+ spatie] Bouwwerk: zuil (paal) 

palen aan Bouwwerk: zuil (paal) 

zuil Bouwwerk: zuil (paal) 

hemelzuilen Bouwwerk: zuil, steun-; hemeldragende niet-centrale (een van de 
vier aan het uiteinde van de wereld) 

paal of boom (wereldboom) die Bouwwerk: zuil: paal of boom ter beklimming 

heilige paal Bouwwerk: zuil: paal, heilige 

wezens Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen dat Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen zich Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen; Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen (dema) Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen aan Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

gemeenschapswezen Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

wezen is Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen 

dema Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen, scheppings- (dema) 
(god, heros, dier, plant) 

Acculturatie Cultureel aspect: acculturatie (overnemen van vreemde 
cultuurelementen) 

belang Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

waarde Cultureel aspect: belang (betekenis, waarde) 

conservatief Cultureel aspect: conservatisme 

conservatisme Cultureel aspect: conservatisme 

gecultiveerd Cultureel aspect: cultivering 

fundamentalisme Cultureel aspect: fundamentalisme 

hervorming Cultureel aspect: herleving, revival, hervorming 

revival Cultureel aspect: herleving, revival, hervorming 

Beeldenstorm Cultureel aspect: iconoclasme: beeldenstorm 

invloed Cultureel aspect: invloed 

wisselwerking Cultureel aspect: invloed 

ontwikkeling Cultureel aspect: ontwikkeling 

orthodoxen Cultureel aspect: orthodoxie (orthodox) 

tradionele Cultureel aspect: traditionalisme 

verspreid Cultureel aspect: verbreiding (verspreiding) 

degeneratie Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie) 

degenererende Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie) 

verval Cultureel aspect: verval, cultureel (desintegratie, degeneratie) 

Cultische Cultus (verering, aanbidding, eredienst) 

cultus Cultus (verering, aanbidding, eredienst) 

eredienst Cultus (verering, aanbidding, eredienst) 

verering Cultus (verering, aanbidding, eredienst) 

Cargo-cults Cultus: Cargo-cult 

dierenverering Cultus: dierenverering 
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dierverering Cultus: dierenverering 

Verering van de beer Cultus: dierenverering: berencultus 

Verering van de kat Cultus: dierenverering: kattencultus 

vereren de stier Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus 

Verering van de stier Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus 

cultus van Sarapis Cultus: dierenverering: rundercultus: stierencultus (Eg.): Sarapis-
cultus 

Dionysos-cultus Cultus: Dionysos (1)-cultus (Gr.) 

collectieve dodenfeesten Cultus: dodencultus 

doden te kunnen eren Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

Voorouderverering Cultus: dodencultus (voorouderverering) 

heroëncultus Cultus: dodencultus: heroëncultus 

zwarte mis Cultus: geogr./rel.: Christelijke ~: mis, zwarte 

Gnostische cultus Cultus: geogr./rel.: Gnostische ~ 

cultus van de moedergodin Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

verering van de moedergodin Cultus: godencultus: godinnencultus: moedergodin 

die van de vadergod Cultus: godencultus: vadergod 

die van de zoongod Cultus: godencultus: zoongod 

heiligencultus Cultus: heiligencultus 

Verering van heilige bergen Cultus: natuurcultus: berg, verering van een 

zonnecultus Cultus: natuurcultus: zonnecultus 

zonneverering Cultus: natuurcultus: zonnecultus 

Aton, die werd vereerd Cultus: natuurcultus: zonnecultus: Aton (Eg.) 

familiecultus Cultus: subj.: familiecultus (sibberite) 

Voodoo-cultus Cultus: Voodoo-cultus (Am.) 

Vruchtbaarheidscultus Cultus: vruchtbaarheidscultus 

cultus der wrekende Cultus: wrekende wederliefde, ~ der 

culturele Cultuur 

culturen Cultuur 

cultuur Cultuur 

jagersculturen Cultuur: jagers- en/of verzamelaarscultuur 

landbouwculturen Cultuur: landbouwcultuur 

matriarchaat Cultuur: matriarchale ~ (matriarchaat) 

matriarchale Cultuur: matriarchale ~ (matriarchaat) 

primitieve cultuur Cultuur: primitieve ~ 

primitieve culturen Cultuur: primitieve ~ 

dier Dier 

aapje Dier: aap 

apenweg Dier: aap 

 beer [voorafgegaan door een spatie] Dier: beer 

ezel’ Dier: ezel 

Heilige dieren Dier: heilig ~ 

totem Dier: heilig ~: totem 

insect Dier: insect 

kat: Dier: kat 

kat [+ spatie] Dier: kat 

kattenweg Dier: kat 

katje Dier: kat 

kikkers Dier: kikker 

offerdieren Dier: offerdier 

pad steelt Dier: pad 

Coyote Dier: prairiewolf = coyote 

schaap Dier: schaap 

lammeren Dier: schaap: lam 

slak Dier: slak 

tijgerin Dier: tijgerin 

veestapel Dier: vee 
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prairiewolf Dier: wolf 

wolf Dier: wolf 

wolven Dier: wolf 

klein, mysterieus dier Dier: zielendier 

zielendieren Dier: zielendier 

varken Dier: zwijn (varken) 

dodenrijk Dodenrijk 

Het land zonder terugkeer Dodenrijk: ‘Land Zonder Terugkeer’ (Mes.) 

Sjeool Dodenrijk: ‘Sjeool’ (Isr.) 

stad waar alle straten links lopen Dodenrijk: ‘Stad waar alle straten links lopen’ (Mexico) 

onderwereld Dodenrijk: loc.: onderwereld 

 hel [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

hel: Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel (alg.) 

Schimmenrijk Dodenrijk: loc.: onderwereld: schimmenrijk 

doden en levenden Dood en leven: afgestorvene 

doden te Dood en leven: afgestorvene 

der doden Dood en leven: afgestorvene 

de doden Dood en leven: afgestorvene 

doden die Dood en leven: afgestorvene 

doden op Dood en leven: afgestorvene 

gedode wezen Dood en leven: afgestorvene 

overledene Dood en leven: afgestorvene 

het lijk Dood en leven: afgestorvene: lijk 

bestaan Dood en leven: bestaan (leven, zijn) 

bloei Dood en leven: bloei 

dood Dood en leven: dood 

sterft Dood en leven: dood 

sterven Dood en leven: dood 

dood van de god Dood en leven: dood: dood van de god 

doods- en levensaspect Dood en leven: doodsaspect 

doodsaspect Dood en leven: doodsaspect 

 baart [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

geboorte Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

leven voortbrengen Dood en leven: geboorte (baren, bevalling) 

Eersteling Dood en leven: geboorte: eerstgeboren (eersteling) 

maagdelijke geboorte Dood en leven: geboorte: parthenogenesis 

groei Dood en leven: groei 

 leef [voorafgegaan door een spatie] Dood en leven: leven 

herleef Dood en leven: leven 

leven Dood en leven: leven 

natuur Dood en leven: leven der aarde (natuur) 

leefde en herleefde de mens Dood en leven: leven van de mens 

leven van de mens Dood en leven: leven van de mens 

levensgang van de mens Dood en leven: leven van de mens 

mensenleven Dood en leven: leven van de mens 

eeuwige leven Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk 

levenden Dood en leven: levend wezen 

nèfesh Dood en leven: levend wezen: term: nepeš (Isr.) 

levensprincipe Dood en leven: levensbeginsel 

levensaspect Dood en leven: levensgebied (levensaspect) 

onsterfelijk Dood en leven: onsterfelijkheid 

sterfelijk Dood en leven: sterfelijkheid 

dodende Dood en leven: vernietiging 

doodt Dood en leven: vernietiging 

gedood Dood en leven: vernietiging 

het doden; Dood en leven: vernietiging 
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doden is Dood en leven: vernietiging 

doden als schuld Dood en leven: vernietiging 

doden om Dood en leven: vernietiging 

doden en eten Dood en leven: vernietiging 

mannen moesten doden Dood en leven: vernietiging 

teloorgang Dood en leven: vernietiging 

vergaan Dood en leven: vernietiging 

vernietig Dood en leven: vernietiging 

verwoest Dood en leven: vernietiging 

rijkdom en de vernietiging ervan Dood en leven: vernietiging van heil (rijkdom e.d.) 

rijkdom wordt vernietigd Dood en leven: vernietiging van heil (rijkdom e.d.) 

vernietiging van die rijkdom Dood en leven: vernietiging van heil (rijkdom e.d.) 

vernietigd door de vogels Dood en leven: vernietiging van heil (rijkdom e.d.) 

doodgestampt Dood en leven: vernietiging: doodstampen met paal 

doodgetrapt Dood en leven: vernietiging: doodtrappen 

hart uit de borst te snijden Dood en leven: vernietiging: hart uit de borst snijden 

rituele hongerdood Dood en leven: vernietiging: hongerdood 

endura Dood en leven: vernietiging: hongerdood: endura (bij Katharen) 

doodt Osiris Dood en leven: vernietiging: moord 

moord Dood en leven: vernietiging: moord 

rituele koningsmoord Dood en leven: vernietiging: moord, konings- (regicide) 

gesnelde kop Dood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen) 

Koppensnellen Dood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen) 

onthoofd Dood en leven: vernietiging: onthoofding (en koppensnellen) 

vernietigde daarop de Titanen met vuur Dood en leven: vernietiging: verbranding 

van zijn leven te beroven Dood en leven: vernietiging: via het lot van een voorwerp 

zelfmoord Dood en leven: vernietiging: zelfdoding 

handelingen van de Eleusis-mysteriën Drama: mysteriespel 

mystieke drama Drama: mysteriespel 

Sacramenteel drama Drama: mysteriespel 

pantomime Drama: pantomime 

spel; Drama: spel 

spelen leden Drama: spel 

toneelspel Drama: toneelstuk 

 drie [voorafgegaan door een spatie] Drie 

(drie Drie 

driedeling Drie 

‘drie Drie 

Tripiṭaka (‘driekorf’) Drie: term: tri (Ind.) 

 eed [voorafgegaan door een spatie] Eed 

eedafleggers Eed 

Belofte Eed: belofte 

meineed Eed: meineed 

eed die de Romeinse soldaat Eed: object: vaandel, ~ op het 

vloek Eed: vervloeking (vloek) 

zelfvervloeking Eed: vervloeking, zelf- 

één Eén 

Assimilatie Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

geassimileerd Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

samensmeltingsproces Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

versmelten Eén: assimilatie (absorbtie, samensmelting) 

één geheel Eén: eenheid 

eenheid Eén: eenheid 

unio Eén: eenheid: term: unio (L/R) 

eenmalig Eén: eenmaligheid 

overeenstemming Eén: harmonie (overeenstemming) 

samenwerkende Eén: harmonie (overeenstemming) 
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samenwerking Eén: harmonie (overeenstemming) 

eenwording Eén: identificatie 

Identificatie Eén: identificatie 

identiek Eén: identiteit 

identiteit Eén: identiteit 

menselijk ik Eén: individualiteit 

persoon Eén: individualiteit 

Enkeling Eén: individualiteit (individu, individueel, afzonderlijk) 

individu Eén: individualiteit (individu, individueel, afzonderlijk) 

integratie Eén: integratie 

Monisme Eén: monisme 

monistisch Eén: monisme 

contact Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap) 

omgang Eén: verbinding (contact, omgang, gemeenschap) 

ineenvloeiing Eén: vereniging 

verenig Eén: vereniging 

unio Eén: vereniging: term: unio (L/R) 

hiëroglyfenschrift Eg. hiëroglief (hiërogliefenschrift) 

ba is iemands ziel Eg. termen: ba 

Bastet ‘meesteres van Bubastis’ Eg. termen: Bastet 

ka is iemands ‘persoon’ of ‘zelf’ Eg. termen: kꜣ 
eten en drinken Eten en drinken 

brood Eten en drinken: brood 

hostie Eten en drinken: brood: hostie (Chr.) 

alcohol Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en  narcotica) 

narcotica Eten en drinken: drank, roesopwekkende (en  narcotica) 

drinken Eten en drinken: dronk 

 aten [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten (voedselopname) 

 eten [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten (voedselopname) 

opgegeten Eten en drinken: eten (voedselopname) 

smullen Eten en drinken: eten (voedselopname) 

 maal [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: eten: maaltijd 

verslind Eten en drinken: eten: verzwelgen (verslinden) 

gemaakt van de soma-plant Eten en drinken: mede: term: soma: amṛta (Ind.) 

eten de beer Eten en drinken: vlees: beer 

voedsel Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs) 

geeft zich als voedsel Eten en drinken: voedselvoorziening 

voedt Eten en drinken: voedselvoorziening 

 wijn [voorafgegaan door een spatie] Eten en drinken: wijn 

Ethiek Ethiek 

ethisch Ethiek 

ethos Ethiek 

zedelijk Ethiek 

collisie van plichten Ethiek: collisie van plichten 

deugd Ethiek: deugd 

gebod Ethiek: gebod 

gebod van overtreding Ethiek: gebod van overtreding 

gebod van de geweldloosheid Ethiek: gebod: ahiṃsā-doctrine van geweldloosheid (Ind.) 

Tien Geboden Ethiek: gebod: Tien Geboden (Isr.) 

geweten Ethiek: geweten 

goede daden Ethiek: goede daad 

goed Ethiek: goedheid, het goede 

moraal Ethiek: moraal 

omkering van de waarden Ethiek: omkering van waarden 

Omkering van waarden Ethiek: omkering van waarden 

van waarden ten aanzien van het doden Ethiek: omkering van waarden t.a.v. het doden van mensen 

zodat wreedheid als Ethiek: omkering van waarden t.a.v. het doden van mensen 
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van waarden ten aanzien van het kwaad Ethiek: omkering van waarden t.a.v. het kwaad 

ten aanzien van het geslachtsleven Ethiek: omkering van waarden t.a.v. seksualiteit 

beoordeeld Ethiek: oordeel: beoordeling 

beoordelen Ethiek: oordeel: beoordeling 

lager aangeslagen Ethiek: oordeel: beoordeling 

verwijten Ethiek: oordeel: beschuldiging 

rechtvaardig Ethiek: rechtvaardigheid 

gerechtigheid Ethiek: rechtvaardigheid (gerechtigheid) 

schuld Ethiek: schuld 

stiefmoeder (de zg. ‘slechte Ethiek: slechte persoon: ‘slechte moeder’ 

boze Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

het kwade Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

kwaad Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

slecht Ethiek: slechtheid (het kwade, kwaadheid) 

straf Ethiek: straf (straffen) 

boetedoening Ethiek: straf: boetedoening 

Bloedwraak Ethiek: straf: wraak  

vergelding Ethiek: straf: wraak  

wrekende Ethiek: straf: wraak  

gebonden acht Ethiek: streven en verplichting 

plicht Ethiek: streven en verplichting 

verbod Ethiek: verbod 

categorisch verbod Ethiek: verbod op het afbeelden van goden (aniconisme) 

mag de mens niet vrij doden Ethiek: verbod op het doden van mensen 

mocht niets dragen dat bindt Ethiek: verbod op het dragen van iets dat bindt 

slaaf mocht diens haar niet scheren Ethiek: verbod op het knippen van haar door een slaaf 

verboden voedsel Ethiek: verbod op het nuttigen van bep. voedsel 

mocht geen eed zweren Ethiek: verbod op het zweren van een eed 

taboe Ethiek: verbod: taboe 

taboe-regels Ethiek: verbod: taboe 

tijdelijk gelijk Ethiek: waardigheid, gelijk- (gelijkheid) 

overtreden Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

overtreding Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

 zonde [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

 zonden [voorafgegaan door een spatie] Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

zonden en Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

zonde in Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

zondig Ethiek: zonde (zondigen, zondigheid, overtreding)  

heiligschennis Ethiek: zonde: heiligschennis 

wandaden Ethiek: zonde: misdadigheid (misdaad) 

verwantschap Familierelaties (verwantschap) 

broers Familierelaties: broeder 

dochter Familierelaties: dochter 

familie Familierelaties: familie 

Ptolemaeïsche Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ptolemaeën’ (Gr.-Eg.) 

gemeenschap van de leeftijdsgroep Familierelaties: geslacht (generatie) 

kind Familierelaties: kind 

moeder Familierelaties: moeder 

vrouwen die in het kraambed Familierelaties: moeder: kraamvrouw 

ouders Familierelaties: ouders 

stiefmoeder Familierelaties: stiefmoeder 

vader Familierelaties: vader 

voorouder Familierelaties: voorouder 

zoon Familierelaties: zoon 

zuster Familierelaties: zuster 

feest Feest 
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Plechtigheden Feest 

Anthesterion-feest Feest: ‘Anthesteria’ (Ανθεστηρια) (Gr.) 

dag van de wijnmaten Feest: ‘Anthesteria’: ‘Choës’ (Χοες) (dag van de wijnmaten) (Gr.) 

Anthesteria Feest: 1. naam: Anthesteria (Ανθεστηρια) (Gr.) 

Chytroi: dag der potten Feest: 1. naam: Anthesteria: Chytroi (Χυτροι) (dag van de potten) 
(Gr.) 

vatopening Feest: 1. naam: Anthesteria: Pithoigia (Πιθοιγια) (dag van de 
vatopening) (Gr.) 

feest was gewijd aan Dionysos Feest: 2. pers.: Dionysos (1)-feest (Gr.) 

feesttijden Feest: 3. tijd 

Carnaval Feest: 5. type: carnaval 

chthonisch feest Feest: 5. type: chthonisch ~ 

kermis Feest: 5. type: kermis 

potlach-feesten Feest: 5. type: potlach-feest (Am.) 

filosofie Filosofie 

Wijsbegeerte Filosofie 

wijsgerige Filosofie 

abstracte Filosofie: abstractie 

Concrete Filosofie: concreetheid 

formele Filosofie: formalisme (formalisering, formeel) 

aards tranendal Filosofie: idee van de aarde als plaats van lijden 

Tegenstelling tussen ziel en lichaam Filosofie: idee van de tegenstelling tussen de ziel en het zondige 
lichaam als gescheiden grootheden 

Soma  sèma Filosofie: idee van de tegenstelling tussen de ziel en het zondige 
lichaam als gescheiden grootheden: term: σωμα σημα (Gr.) 

centrale idee van hun religie Filosofie: idee van het leven uit de dood 

filosofie die van het leven uit de dood Filosofie: idee van het leven uit de dood 

mythische voorstelling van het leven Filosofie: idee van het leven uit de dood 

thema is dat van het leven uit de dood Filosofie: idee van het leven uit de dood 

uit de dood ontstonden de kiemen van Filosofie: idee van het leven uit de dood 

Voorstellingen over leven en dood Filosofie: idee van het leven uit de dood 

van het mysterie van dood en leven Filosofie: idee van het leven uit de dood 

kennis Filosofie: kennis 

Via negativa (‘de ontkennende weg’) Filosofie: kennis van God: term: via negativa (‘de ontkennende 
weg’) (Chr.-L/R) 

‘Ken uzelf’ (U bent geen god) Filosofie: kennis, zelf-: frase: ‘γνωθι σεαυτον’ (‘Ken uzelf’) (Gr.) 

geheim Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid; 
verborgenheid) 

mysterieus Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid; 
verborgenheid) 

raadsel Filosofie: kennis: geheim (raadsel(achtigheid); heimelijkheid; 
verborgenheid) 

mysterie Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven 

mysterium tremendum Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven: term: 
mysterium tremendum (L/R) 

gnosis Filosofie: kennis: term: γνωσις (Gr.) 

wijsheid Filosofie: kennis: wijsheid 

‘niets’ Filosofie: niets 

Übernichts Filosofie: niets: term: nichts, Über- (‘bovenniets’) (aanduiding van 
het karakter van God) (Chr.) 

principe Filosofie: principe (wezen of grond der dingen) 

principiële Filosofie: principe (wezen of grond der dingen) 

wereldprincipe Filosofie: principe, wereld- 

Brahman Filosofie: principe, wereld-:  Absolute: term: Brahman = ātman 
(Ind.) 

het absolute Filosofie: principe, wereld-: Absolute, al-ene, het 

probleem van de dierenverering Filosofie: probleem van de dierenverering 

probleem van de iconografie Filosofie: probleem van de iconografie 
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Probleem van de terminologie van de ziel Filosofie: probleem van de terminologie van de ziel 

probleem van de tolerantie in de religie Filosofie: probleem van de tolerantie in de religie 

verhouding tussen mythe en rite Filosofie: probleem van de verhouding tussen mythe en rite 

vraagstuk van het juiste ethische gedrag Filosofie: probleem van het juiste ethische gedrag 

probleem van het oermonotheïsme Filosofie: probleem van het oermonotheïsme 

oorzaken van de verwarring rond taboe Filosofie: probleem van het taboe 

theologie Filosofie: theologie 

theologische Filosofie: theologie 

dogmatiek Filosofie: theologie: dogmatiek 

theodicee Filosofie: theologie: theodicee (rechtvaardiging Gods) 

de astrale oorsprong van de mythologie Filosofie: theorie over de astrale oorsprong van de mythologie 

Theorieën over de mythe Filosofie: theorie over de mythe 

dynamische Filosofie: theorie over een geloof in een onpersoonlijke macht, 
mana (dynamisme) zie ook Macht 

Dynamisme Filosofie: theorie over een geloof in een onpersoonlijke macht, 
mana (dynamisme) zie ook Macht 

bovennatuurlijke macht (mana) Filosofie: theorie over een geloof in een onpersoonlijke macht, 
mana (dynamisme) zie ook Macht 

Tylors theorie Filosofie: theorie over het animisme (Tylor) 

Bachofens theorie van het matriarchaat Filosofie: theorie over het matriarchaat (Bachofen) 

theorie van het oermonotheïsme Filosofie: theorie over het oermonotheïsme 

theorieën over magie Filosofie: theorie over magie 

theorie van Usener Filosofie: theorie over Sondergötter (Usener) 

transcendente Filosofie: transcendentie 

 leer [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem, 
priesterschool, leer, doctrine) 

orthodox Islamitische scholen Filosofie: type (school, filosofische richting, systeem, 
priesterschool, leer, doctrine) 

agnosticisme Filosofie: type: agnosticisme (agnosticus) 

eschatologie Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 

Eschatologisch Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 

leer der laatste dingen Filosofie: type: eschatologie (leer der laatste dingen) 

Wijsbegeerte van de godsdienst Filosofie: type: godsdienst, ~ van de 

Griekse filosofie Filosofie: type: Griekse ~ (Gr.) 

ideaal Filosofie: type: idealisme (ideaal) 

idealisme Filosofie: type: idealisme (ideaal) 

gerationaliseerd Filosofie: type: rationalisme 

realisme Filosofie: type: realisme 

realistische Filosofie: type: realisme 

Sāṃkhya Filosofie: type: Sāṃkhya-Yoga (Ind.) 

Scheiding tussen staat en godsdienst Filosofie: type: secularisme (niet-religieuze, wereldlijke 
gerichtheid, secularisatie) 

Secularisatie Filosofie: type: secularisme (niet-religieuze, wereldlijke 
gerichtheid, secularisatie) 

wereldlijke Filosofie: type: secularisme (niet-religieuze, wereldlijke 
gerichtheid, secularisatie) 

Vedānta Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.) 

Vedāntische Filosofie: type: Vedānta = Uttara Mīmāṃsā (Ind.) 

beschouwing van de kosmos Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld) 

geordend beeld van de wereld Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld) 

wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld) 

wereldbeschouwing Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld) 

Babylonische wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld): Babylon (Mes.) 

Egyptische wereldbeeld Filosofie: wereldbeschouwing (wereldbeeld): Egypte (Eg.) 

contact met de materie vermijden Filosofie: wereldverzaking 

aspect Filosofisch aspect: aspect 

betekenis Filosofisch aspect: betekenis 

Definiëring Filosofisch aspect: betekenis 
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Definitie Filosofisch aspect: betekenis 

Commentaar Filosofisch aspect: commentaar 

voorstelling Filosofisch aspect: denkbeeld (voorstelling) 

zienswijzen Filosofisch aspect: denkbeeld (voorstelling) 

doel Filosofisch aspect: doel 

zinvol Filosofisch aspect: doel 

gebonden aan Filosofisch aspect: gebondenheid, vaste relatie 

hecht men zich Filosofisch aspect: gebondenheid, vaste relatie 

gevolg Filosofisch aspect: gevolg (resultaat) 

resultaten Filosofisch aspect: gevolg (resultaat) 

concept Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

idee Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

opvatting Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

mythische beelden Filosofisch aspect: idee (concept, denkbeeld, (mythische) 
voorstelling) 

exegese Filosofisch aspect: interpretatie 

geïnterpreteerd Filosofisch aspect: interpretatie 

interpretatie Filosofisch aspect: interpretatie 

uitleg Filosofisch aspect: interpretatie 

verklaart Filosofisch aspect: interpretatie 

verklaring Filosofisch aspect: interpretatie 

Kritiek Filosofisch aspect: kritiek 

kritiseren Filosofisch aspect: kritiek 

Verwerping Filosofisch aspect: kritiek 

wordt gezien Filosofisch aspect: mening 

gezien als Filosofisch aspect: mening 

absoluut gezien Filosofisch aspect: mening 

juist gezien Filosofisch aspect: mening 

wezens werden gezien Filosofisch aspect: mening 

identiek gezien Filosofisch aspect: mening 

ziet haar Filosofisch aspect: mening 

ziet zichzelf Filosofisch aspect: mening 

object Filosofisch aspect: object 

ontkennende Filosofisch aspect: ontkenning 

ontkenning Filosofisch aspect: ontkenning 

oorzaak Filosofisch aspect: oorzaak 

oorzaken Filosofisch aspect: oorzaak 

Overeenkomst Filosofisch aspect: overeenkomst 

paradoxen Filosofisch aspect: paradox (tegenspraak) 

tegenspraken Filosofisch aspect: paradox (tegenspraak) 

tegenstrijdig Filosofisch aspect: paradox (tegenspraak) 

 reden [voorafgegaan door een spatie] Filosofisch aspect: reden 

Beweegreden Filosofisch aspect: reden 

Conclusie Filosofisch aspect: redenering: conclusie 

gesystematiseerd Filosofisch aspect: systematiek 

categorie Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema) 

categorisch Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema) 

driedeling Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema) 

verdeling van de wereld Filosofisch aspect: systematiek (classificatie, categorie, indeling, 
schema) 

contrast Filosofisch aspect: tegenstelling 

tegengestelde Filosofisch aspect: tegenstelling 
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tegenstelling Filosofisch aspect: tegenstelling 

theorie Filosofisch aspect: theorie 

verband Filosofisch aspect: verband (relatie) 

samenhang Filosofisch aspect: verband (relatie) 

verhouding Filosofisch aspect: verband (relatie) 

associaties Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

geassocieerd Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

verbonden Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie) 

onderscheid Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verschil Filosofisch aspect: verschil (onderscheid) 

verwant aan Filosofisch aspect: verwantschap 

geest Geest 

Goede Geest Geest: ‘Goede Geest’ (Am.) 

Satan Geest: ‘Tegenstander’ (Satan, Śāṭān) (NW-Sem.) + (Chr.) 

Pleiaden Geest: ‘Vrouwen van overvloed’ (Πλειαδες) (Gr.) 

archonten Geest: archont 

boom-, water- en berggeesten Geest: berggeest 

beschermgeest Geest: beschermgeest 

kabouters Geest: beschermgeest van het huis: kobold (kabouter) (Germ.) 

boze geesten Geest: demon (kwade geest, duivel, afgod) 

demon Geest: demon (kwade geest, duivel, afgod) 

afgoden Geest: demon (kwade geest, duivel, afgod) 

duivel Geest: demon (kwade geest, duivel, afgod) 

kwade geesten Geest: demon (kwade geest, duivel, afgod) 

dubbelganger Geest: dubbelganger 

homunculus Geest: dubbelganger: homunculus (L/R) 

tonoana Geest: dubbelganger: tonoana (Indon.) 

geestelijk Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke of stoffelijke) 

spiritueel Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke of stoffelijke) 

hypostasen Geest: hypostase 

engelen Geest: hypostase: engel 

engel des doods Geest: hypostase: engel des doods 

natuurgeesten Geest: natuurgeest 

boom-, water- en berggeesten Geest: natuurgeest: boomgeest 

Marsalai Geest: natuurgeest: marsalai (Paoea) 

Pleiaden Geest: nimf: hemelnimf: Pleiade (Πλειαδες (alleen pl.), ‘(vrouwen 
van) overvloed’) (Gr.) 

Sirenen Geest: nimf: waternimf: σειρην (‘sirene’) (Gr.) 

boom-, water- en berggeesten Geest: watergeest 

hogere wezens Geest: wezen, heilig 

weerwolf Geest: wolfdemon: weerwolf 

zelf van de mens Geest: zelf 

‘zelf’ Geest: zelf 

 ka [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geest: zelf: term: ka (Eg.) 

puruṣa’s Geest: zelf: term: puruṣa (Ind.) 

ziel Geest: ziel 

ons eigen innerlijk Geest: ziel 

psychisch Geest: ziel 

ziel is het leven van de mens Geest: ziel als leven van de mens 

als ziel een zuil in zijn hart Geest: ziel als zuil in het hart 

orgaanzielen Geest: ziel, orgaan- 

bezield Geest: ziel: bezieling, bezield zijn 

dodengeesten Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

geesten van de overleden mannen Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

Vooroudergeesten Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 

zielen der doden Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene) 
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geesten van jonge kinderen Geest: ziel: dodengeest van een kind 

vrouwen die in het kraambed gestorven Geest: ziel: dodengeest van een kraamvrouw 

pontianak Geest: ziel: dodengeest van een kraamvrouw: term: pontianak 
(Indon.) 

geesten van vermoorden en Geest: ziel: dodengeest van een vermoorde 

levensgeest Geest: ziel: levensgeest 

anima Geest: ziel: term: anima (L/R) 

 ba [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geest: ziel: term: ba (Eg.) 

external soul Geest: ziel: term: external soul 

Kra [+ spatie] Geest: ziel: term: kra (Afr.) 

nèfesh Geest: ziel: term: nepeš (Isr.) 

psyche Geest: ziel: term: ψυχη (Gr.) 

ziel verbonden voorstellingen Geest: zielsvoorstelling 

zielsvoorstelling Geest: zielsvoorstelling 

enkelvoudige zielsvoorstelling Geest: zielsvoorstelling, enkelvoudige 

tweevoudige zielsvoorstelling Geest: zielsvoorstelling, tweevoudige 

veelheid der zielen Geest: zielsvoorstelling, veelvoudige 

eenheid der ziel Geest: zielsvoorstelling: eenheid der ziel 

geluid der bromhouten Geluid: bromhouten, ~ der 

geluid dat de ganzen maakten Geluid: gakken van ganzen 

geluid van goden of geesten Geluid: goden of geesten, ~ van 

luiden van klokken Geluid: klokkengelui 

brullende Geluid: loeien van het rund 

ruisen Geluid: ruisen 

 stem [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geluid: stem 

stilte Geluid: stilte (zwijgzaamheid) 

onuitgesproken Geluid: stilte (zwijgzaamheid) 

Zwijgen Geluid: stilte (zwijgzaamheid) 

Anwendung Germ. termen: Anwendung 

Ausdruck Germ. termen: Ausdruck 

diesseitig Germ. termen: diesseitig 

external soul Germ. termen: external soul 

Ferien vom ich Germ. termen: Ferien vom ich 

high god Germ. termen: high god 

jenseitig Germ. termen: jenseitig 

just so stories Germ. termen: just so stories 

Übernichts Germ. termen: Übernichts 

Urheber Germ. termen: Urheber 

Yggdrasil Germ. termen: Yggdrasil 

gebeurtenissen Geschiedenis (gebeurtenis) 

geschiedenis Geschiedenis (gebeurtenis) 

historische Geschiedenis (gebeurtenis) 

antieke volken Geschiedenis: Antieke periode 

laat-antieke Geschiedenis: Antieke periode, laat- 

archaïsche Geschiedenis: Archaïsche periode (Gr.) 

Griekse oudheid Geschiedenis: Archaïsche periode (Gr.) 

Grieks-Romeinse Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode (Gr.-L/R) 

zoals bij de laat- Geschiedenis: laat-Egyptische periode (Eg.) 

Middeleeuwse Geschiedenis: Middeleeuwen 

prehistorische Geschiedenis: prehistorie 

Ptolemaeïsche periode Geschiedenis: Ptolemaeïsche periode (Eg.) 

renaissance Geschiedenis: Renaissance 

Oude Steentijd Geschiedenis: Steentijd: Paleolithicum 

levensbeschrijving van de heilandfiguur Geschiedenis: type: biografie, schema van de verlosser- 

religieuze geschiedenis Geschiedenis: type: religieuze ~ 
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Godsdienstgeschiedenis Geschiedenis: type: religieuze ~ 

jongeling Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

jongen Geslacht en rijpheid: jonge man, jongen 

kind Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

pasgeborene Geslacht en rijpheid: kind, zuigeling 

leeftijd Geslacht en rijpheid: leeftijd 

maagd Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

meisje Geslacht en rijpheid: maagd, meisje 

Kore [+ spatie] Geslacht en rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) 
(Gr.) 

Kore) Geslacht en rijpheid: maagd: term: κορη (tevens godinnennaam) 
(Gr.) 

 man [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Geslacht en rijpheid: man 

manne Geslacht en rijpheid: man 

volwassenwording Geslacht en rijpheid: volwassenheid 

vrouw Geslacht en rijpheid: vrouw 

oneindig groot aantal Getal: aantal, oneindig groot 

veelheid Getal: aantal: groot aantal, menigvuldigheid 

collectieve Getal: collectiviteit 

 9e  [voorafgegaan door een spatie] Getal: negen 

negen Getal: negen 

sefiroth Getal: optelling: term: sĕfirâ (pl. sĕfirôt) (Isr.) 

sefiroth Getal: term: sĕfirâ (pl. sĕfirôt) (Isr.) 

tien Getal: tien 

twaalf Getal: twaalf 

vier Getal: vier 

vijf Getal: vijf 

zeven Getal: zeven 

god God 

Šaddai God: ‘Almachtige’ (Šaddai) (conventionele vert.) NW-Sem.) 

Proteus (‘Eerste’ God: ‘Eerste’ (Πρωτευς) (Gr.) 

Xipe, de gevilde God: ‘Gevilde’ (Xipe) (Mex.) 

Christus God: ‘Gezalfde’ (Μεσσιας) (Chr.-Gr.) + (Māšîaḥ) (Isr.) + (Χριστος) 

(Chr.-Gr.) 

God [hoofdletter] God: ‘God’ (’Ēl) (Isr.) + (Chr.) 

Allah God: ‘God’ (Allah) (Isl.) 

‘goede god’ God: ‘Goede god’ (Eg.) 

‘grote god’ God: ‘Grote god’ (Eg.) 

god en de godin der dieren God: ‘Heer der dieren’ (alg.) 

heer der dieren God: ‘Heer der dieren’ (alg.) 

Heer en de Meesteres der dieren God: ‘Heer der dieren’ (alg.) 

godin der dieren God: ‘Heerseres der dieren’ (alg.) 

heerseres over de wilde dieren God: ‘Heerseres der dieren’ (alg.) 

Meesteres der dieren God: ‘Heerseres der dieren’ (alg.) 

potnia theroon God: ‘Heerseres der dieren’ (ποτνια θηρων) (Gr.) 

Bhagavad God: ‘Heilige’ (Brahmā, Bhagavān, Bhagavat, Bhagavad) (Ind.) 

naṭarāja God: ‘Koning der dans’ (Naṭarāja) (Ind.) 

Kore [+ spatie] God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.) 

Kore) God: ‘Maagd’ (Κορη) (Gr.) 

Moeder Gods God: ‘Moeder Gods’ (Chr.-Isr.) 

Durgā God: ‘Ongenaakbare’ (Durgā) (Ind.) 

Parjanya God: ‘Regenwolk’ (Parjanya) (Ind.) 

Pandora God: ‘Schenker van alle goede gaven’ (Πανδωρα) (Gr.) 

Nyame houdt verband met ‘pracht God: ‘Schitterende’ (Nyame) (Afr.) 

Hermes God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.) 

Stella Maris God: ‘Ster der zee’ (Stella Maris) (Eg.) 
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‘uit de rots geboren’ God: ‘Uit de rots geboren’ (Petra genetrix) (L/R) 

‘Uit zichzelf ontstaan’ God: ‘Uit zichzelf ontstaan’ (Eg.) 

Mylitta God: ‘Vrouwe van de wind’ (Mulliltu, Mullissu, Mylitta) (Mes.) 

Agni God: ‘Vuur’ (Agni) (Ind.) 

Śiva God: ‘Welgezind’ (Śiva) (Ind.) 

Ahura Mazdā God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.) 

Ormuzd God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.) 

Vāyu God: ‘Wind’ (Vāyu, Vāta) (Ind.) 

Bastet God: ‘Zij van het zalfpotje’ (Bastet) (Eg.) 

Kālī God: ‘Zwarte’ (Kālī) (Ind.) 

Kṛṣṇa God: ‘Zwarte’ (Kṛṣṇa) (Ind.) 

god van de dood God: aardgod 

god van het dodenrijk God: aardgod 

koning van de onderwereld God: aardgod 

aardgoden God: aardgod (chtonische god) 

chthonische machten God: aardgod (chtonische god) 

Geb, de aarde God: aardgod (chtonische god) 

onderaardse godin God: aardgodin (chtonische godin) 

één god God: algod  

ene god Kwoth God: algod  

ene god. God: algod  

almoeder God: algodin 

goddelijke bedrieger God: bedriegergod 

aan de zg. goddelijke God: bedriegergod 

goddelijke domkop God: bedriegergod: goddelijke domkop 

goddelijke grappenmaker God: bedriegergod: goddelijke grappenmaker (trickster) 

grappenmaker God: bedriegergod: goddelijke grappenmaker (trickster) 

trickster God: bedriegergod: goddelijke grappenmaker (trickster) 

beschermer God: beschermgod 

beschermt God: beschermgod 

beschermvrouwe God: beschermgodin 

god der dieven God: dieven, ~ der 

goddelijk fluïdum God: fluïdum, goddelijke 

godin van de huiselijke haard God: haard, godin van de ~ 

heiland God: heiland 

hemelgod God: hemelgod 

Nut, de hemel God: hemelgodin 

high god God: hoogste ~ 

hoogste god God: hoogste ~ 

Hoogste wezens God: hoogste ~ 

Urheber God: hoogste ~ 

bode en bemiddelaar God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut) 

god van de keuken God: keuken, ~ van de 

korenmoeder God: korengodin 

lagere goden God: lagere ~ 

lentegod God: lentegod 

godin van de liefde God: liefdesgodin 

maangod God: maangod 

maangod of –godin God: maangodin 

maangodin God: maangodin 

Moeder Gods God: moeder der goden 

aardmoeder God: moedergodin 

goddelijke moeder God: moedergodin 

moedergodin God: moedergodin 

Fortuna, het blinde noodlot God: noodlot, godin van het 

Goden met een onpersoonlijk karakter God: onpersoonlijke ~ 

onpersoonlijke god God: onpersoonlijke ~ 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap 

godin van de liefde en van de strijd God: oorlogsgodin 

god met een persoonlijk karakter God: persoonlijke ~ 

persoonlijke god God: persoonlijke ~ 

schepper God: schepper 

scheppergodin God: scheppergodin 

Sondergötter God: Sondergott 

god van de wind God: stormgod (windgod) 

trekgod God: trekgod 

goddelijke vader God: vadergod 

vadergod God: vadergod 

ontregelt en afbreekt God: vernietiger 

god van de vruchtbaarheid God: vruchtbaarheidsgod 

geboortegodin God: vruchtbaarheidsgodin: godin van de vrouwelijke 
vruchtbaarheid (bevruchting, geboorte, voortplanting) 

vuurgod God: vuurgod 

god die ordent en opbouwt God: waarborger, onderhouder 

god van het water God: watergod 

zeegoden God: watergod: zeegod 

Godinnen van het water God: watergodin 

godin der zee God: watergodin: zeegodin 

zonnegod God: zonnegod 

zoongod God: zoon van ~ 

Tweelinggoden Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: broederpaar: tweelinggoden 
(dioscuren, dioscurische goden) (alg.) 

Drieëenheid Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Christelijke (= Drieëenheid, 
Triniteit) (Chr.) 

Triniteit Godenstelsel: godengroep: 03. triade, Christelijke (= Drieëenheid, 
Triniteit) (Chr.) 

Titanen Godenstelsel: godengroep: 12. dodecade: ‘Titanen’ (masc. 
Τιτανες, fem. Τιτανιδες) (Gr.) 

graf Graf 

‘Ken uzelf’ (U bent geen god) Griekse termen: ‘γνωθι σεαυτον’ 

Soma  sèma Griekse termen: ‘σωμα σημα’ 

Anthesterion-feest Griekse termen: Ανθεστηρια 

gnosis Griekse termen: γνωσις 

dromena Griekse termen: δρωμενα 

eiresione Griekse termen: ειρεσιωνη 

Epopteia Griekse termen: Εποπτεια 

Hermes, ‘hij van de steenhoop’ Griekse termen: Έρμης 

legomena Griekse termen: λεγομενα 

Pithoigia Griekse termen: Πιθοιγια 

potnia theroon Griekse termen: Ποτνια θηρων 

Pythia Griekse termen: Πυθια 

Choes Griekse termen: Χοες 

Chytroi Griekse termen: χυτρος: Χυτροι 

psyche Griekse termen: ψυχη 

heroën Halfgod: heros 

cultuurheros Halfgod: heros, cultuur- 

heerst Heerschappij (heersen, regering) 

regering Heerschappij (heersen, regering) 

aanzien Heerschappij: eer (aanzien) 

gezaghebbende instantie Heerschappij: gezag: autoriteit 

onderworpen is aan de macht der Heerschappij: onderwerping: aan de macht der archonten 

ten dienste van Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid 

slavernij Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid: slavernij 

hiërarchische Heerschappij: rangorde (hiërarchie) 

gezagsverhoudingen Heerschappij: rangorde: goddelijke hiërarchie 
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staats Heerschappij: vorm: staat 

de staat: Heerschappij: vorm: staat 

staat en Heerschappij: vorm: staat 

staat gebonden Heerschappij: vorm: staat 

koninkrijk Heerschappij: vorm: staat: koninkrijk 

god en de godin der dieren Heerser: heer der dieren 

heer der dieren Heerser: heer der dieren 

Heer en de Meesteres der dieren Heerser: heer der dieren 

hoofd der familie Heerser: heer, huis-: familiehoofd 

godin der dieren Heerser: heerseres der dieren 

heerseres over de wilde dieren Heerser: heerseres der dieren 

Meesteres der dieren Heerser: heerseres der dieren 

potnia theroon Heerser: heerseres der dieren: term: ποτνια θηρων (Gr.) 

keizers Heerser: keizer 

koning Heerser: koning 

naṭarāja Heerser: koning der dans: term: naṭarāja (Ind.) 

Egyptische koning Heerser: koning: farao (Eg.) 

farao Heerser: koning: farao (Eg.) 

Koningin Heerser: koningin 

koningin(moeder) Heerser: koningin-moeder 

koningin-moeder Heerser: koningin-moeder 

heerser Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

gezagspatroon Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

 heer [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

leider Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

Meesters Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer) 

pater familias Heerser: leider, familie-: term: pater familias (alg. term) 

paus Heerser: leider, religieus: paus 

stamoudste Heerser: leider, volks- (stamoudste) 

leidster Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres) 

meesteres Heerser: leidster (vrouwe, meesteres, heerseres) 

opperbevelhebster Heerser: leidster, militaire 

prins Heerser: prins 

heiligdommen Heiligdom 

Ka’aba, het centrale heiligdom van de Heiligdom: naam: Ka’aba-heiligdom te Mekka  (Isl.) 

staatshaard Heiligdom: tempel van Vesta te Rome (L/R) 

stamheiligdom Heiligdom: type: ~, stam- 

tempel Heiligdom: type: tempel 

Egyptische tempel Heiligdom: type: tempel, Egyptische (Eg.) 

graf en tempel Heiligdom: type: tempel: graftempel 

elk had een tempel Heiligdom: type: tempel: maantempel 

tempelcomplex Heiligdom: type: tempel: tempelcomplex 

Tibetaans tempelcomplex Heiligdom: type: tempel: tempelcomplex, Tibetaanse (Tib.) 

elk had een tempel Heiligdom: type: tempel: zonnetempel 

hemellichamen Hemellichaam 

planeten Hemellichaam: planeet 

Venus, de ster van Ištar Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3) 

avondster Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): avondster 

morgen- en avondster Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): morgenster 

astrale Hemellichaam: ster 

 ster [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Hemellichaam: ster 

‘ster Hemellichaam: ster 

sterren Hemellichaam: ster 

Stella Maris Hemellichaam: ster: term: stella maris (‘ster der zee’) (bijnaam 
van Isis) (L/R) 
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sterrenbeeld Hemellichaam: sterrenbeeld 

sterrenbeeld de Pleiaden Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Zevengesternte’: ‘Pleiaden’ (Gr.) 

hoofden Hoofd 

hoofd; Hoofd 

onthoofd Hoofd 

gelaatstrekken Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

gezichten Hoofd: deel: gezicht (aangezicht) 

schedel Hoofd: deel: schedel 

dierenkop Hoofd: dierenkop 

veelhoofdigheid Hoofd: koppig, veel-  (meer dan drie) 

mensenhoofd Hoofd: mensenhoofd 

slak die zijn horens Hoorn: horens van de slak 

haar huid Huid: mensenhuid 

huid van het slachtoffer Huid: mensenhuid 

huwelijk Huwelijk 

huwt Huwelijk 

huwelijksritueel Huwelijk 

zuster mocht huwen Huwelijk: endogamie: broer-zusterhuwelijk 

exogamie Huwelijk: exogamie 

minnaars Huwelijk: gemaal 

Bruid Huwelijk: gemalin 

geliefde Huwelijk: gemalin 

vrouw van Huwelijk: gemalin 

heilig huwelijk Huwelijk: heilig ~ 

m.n. het Heilig Huwelijk: heilig ~ 

kosmische huwelijk tussen Huwelijk: heilig ~: kosmisch ~ tussen hemel(god) en aarde 
(aardgodin) 

ambt Instelling en organisatie: ambt 

koningschap Instelling en organisatie: ambt: koningschap (monarchie) 

god op aarde Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal 

sacrale koning Instelling en organisatie: ambt: koningschap, sacraal 

dynastieën Instelling en organisatie: dynastie 

instellingen van de oertijd Instelling en organisatie: instelling van god 

god heeft het offer ingesteld Instelling en organisatie: instelling van het offer 

kastenstelsel Instelling en organisatie: kastenstelsel (varna, kaste) (Ind.) 

organisatie Instelling en organisatie: organisatie 

status Instelling en organisatie: status 

goden de orde vestigden Instelling en organisatie: stichting van de wereldorde 

godsdienst is eens gesticht Instelling en organisatie: stichting van een godsdienst 

na de tijd van de stichting Instelling en organisatie: stichting van een godsdienst 

stichting van de godsdienst Instelling en organisatie: stichting van een godsdienst 

gestichte religie Instelling en organisatie: stichting van een godsdienst 

Stichting van heiligdommen Instelling en organisatie: stichting van een heiligdom 

bestuurs- en rechtssysteem Instelling en organisatie: systeem, bestuurs- 

jaloers Karakter en gedrag: afgunst (jaloezie) 

jaloezie Karakter en gedrag: afgunst (jaloezie) 

angst Karakter en gedrag: angst 

afschrikwekkend Karakter en gedrag: angstaanjagendheid 

om de tuin geleid Karakter en gedrag: bedrog, list 

begeerten Karakter en gedrag: begeerte 

verlangen Karakter en gedrag: begeerte 

behulpzame Karakter en gedrag: behulpzaamheid 

vreugde Karakter en gedrag: blijdschap (vreugde) 

charismatisch Karakter en gedrag: charisma 

eenzaamheid Karakter en gedrag: eenzaamheid 

eerbied Karakter en gedrag: eerbied 

ernst Karakter en gedrag: ernst 
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exactheid Karakter en gedrag: exactheid 

gastvrijheid Karakter en gedrag: gastvrijheid 

gedrag Karakter en gedrag: gedrag 

populair Karakter en gedrag: geliefdheid, populariteit 

zalig Karakter en gedrag: gelukzaligheid (zaligheid) 

geweldloosheid Karakter en gedrag: geweldloosheid 

ahimsa Karakter en gedrag: geweldloosheid: term: ahiṃsā (Ind.) 

kwaliteit Karakter en gedrag: karakter 

gekenmerkt Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

karakter Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

Kenmerken Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

polytheïstische trekken Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

trekken overnemen Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

trekken van de scheppergod Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

kosmische trekken. Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk) 

het wezen van de god Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk 

het wezen van de persoon Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk 

wezen van God Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk 

ambivalent Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie 

innerlijke tegenstrijdigheid Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie 

tweeslachtig Karakter en gedrag: karakter: dubbele natuur, ambivalentie, 
tweeslachtigheid 

sefiroth Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ (pl. 
sĕfirôt) (Isr.-Kabb.) 

kroon; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
01. ‘Keter’ (‘Kroon’) (Isr.-Kabb.) 

wijsheid; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
02. ‘Hokhma’ (‘Wijsheid’) (Isr.-Kabb.) 

intelligentie; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
03. ‘Bina’ (‘Begrip’) (Isr.-Kabb.) 

schoonheid; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
04. ‘Tif’eret’ (‘Schoonheid’) (Isr.-Kabb.) 

liefde; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
05. ‘Hesed’ (‘Liefde’) (Isr.-Kabb.) 

gerechtigheid; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
06. ‘Gevura’ (‘Gerechtigheid’) (Isr.-Kabb.) 

fundament; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
07. Ýesod’ (‘Fundament’) (Isr.-Kabb.) 

standvastigheid; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
08. ‘Netzach’ (‘Standvastigheid’) (Isr.-Kabb.) 

pracht; Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 
09. ‘Hod’ (‘Pracht’) (Isr.-Kabb.) 

koninkrijk. Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: sĕfirâ : 

10. ‘Malkûṯ’ (‘Koningschap’) (Isr.-Kabb.) 

Übernichts Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: Übernichts 
(Germ.) 

glimlach Karakter en gedrag: lach, glimlach 

liefde Karakter en gedrag: liefde 

liefhebben Karakter en gedrag: liefde 

wederliefde Karakter en gedrag: liefde, weder- 

medelijden Karakter en gedrag: medelijden 

 moed [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Karakter en gedrag: moed 

moed, Karakter en gedrag: moed 

moed. Karakter en gedrag: moed 

rust; Karakter en gedrag: onaangedaanheid, kalmte, rust 

rust. Karakter en gedrag: onaangedaanheid, kalmte, rust 

zondagsrust Karakter en gedrag: onaangedaanheid, kalmte, rust 
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gerust Karakter en gedrag: onaangedaanheid, kalmte, rust 

onfeilbaar Karakter en gedrag: onfeilbaarheid 

onpersoonlijk Karakter en gedrag: onpersoonlijk karakter 

ontevredenheid Karakter en gedrag: ontevredenheid 

ontzag Karakter en gedrag: ontzagwekkendheid, ontzag 

intolerant Karakter en gedrag: onverdraagzaamheid 

profane sfeer Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer) 

sacrale sfeer Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer) 

sfeer uitgroeien Karakter en gedrag: sfeer (stemming, levenssfeer) 

listig Karakter en gedrag: sluwheid 

standvastigheid Karakter en gedrag: standvastigheid 

troost Karakter en gedrag: troost 

tolerantie Karakter en gedrag: verdraagzaamheid 

verdraagzaamheid Karakter en gedrag: verdraagzaamheid 

rouwklacht Karakter en gedrag: verdriet 

verleidelijke Karakter en gedrag: verleidelijkheid 

vrome Karakter en gedrag: vroomheid 

vroomheid Karakter en gedrag: vroomheid 

genade Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade) 

gunstige Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade) 

welwillende Karakter en gedrag: welgezindheid (gunst, genade) 

 wil [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Karakter en gedrag: wil 

wil; Karakter en gedrag: wil 

wil: Karakter en gedrag: wil 

 willen [voorafgegaan door een spatie] Karakter en gedrag: wil 

wilden Karakter en gedrag: wil 

wreedheid Karakter en gedrag: wreedheid 

vertrouwen Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof) 

vertrouwt Karakter en gedrag: zekerheid, vertrouwen (geloof) 

Tir na n’Óg Kelt. termen: Tir na n’Óg 

kroon Kleding: hoofddeksel: kroon 

kroon in de vorm van het Kleding: hoofddeksel: kroon: mannenhuis, - in de vorm van 
(Nieuw-Guinea) 

naakte Kleding: naaktheid 

chthonisch Kosmografie en geografie: aarde 

 aarde [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: aarde 

aards Kosmografie en geografie: aarde 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.) 

Moeder Aarde Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’ 

‘almoeder Aarde’ Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: ‘Almoeder 
Aarde’ (Gr.) 

‘moeder der mensen’ Kosmografie en geografie: aarde: ‘Moeder Aarde’: ‘Moeder der 
mensen’ (Germ.) 

Gaia Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge = 
ga) (Gr.) 

centrale Kosmografie en geografie: centrum 

middelpunt Kosmografie en geografie: centrum 

midden Kosmografie en geografie: centrum 

centrum van de menselijke samenleving Kosmografie en geografie: centrum van de menselijke samenleving 
(zoals de haard) 

centrum en periferie Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos 

punt, het centrum zelf Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos 

centrale as van de hemel Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 
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navel der aarde Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

navel des lands Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

centrum van de wereld Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos 

geestelijk centrum van de schepping Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

wereld rond een middelpunt Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldpaal (wereldas, hemelzuil) 

wereldnavel Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: navel der aarde (wereldnavel) 

wereldspil Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de 
kosmos: wereldas (wereldpaal, hemelzuil, hemelas) ter 
ondersteuning van de hemel 

centrum van de spiraal Kosmografie en geografie: centrum van de spiraal 

centrum van het huis Kosmografie en geografie: centrum van het huis 

verplaatsbaar centrum Kosmografie en geografie: centrum, verplaatsbaar 

chaos Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos 

daarbuiten (chaos) Kosmografie en geografie: chaos i.t.t. kosmos 

eiland Kosmografie en geografie: eiland 

Eiland in het westen (Kelt. Tir na n’Óg) Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of 
gelukzakigen, westelijke - der: ‘Tír na n-óg’ = ‘Tír Tairngire’ = ‘Tír 
na m-béo’ = ‘Tír sorcha’ = ‘Mag Mell’ (Kelt.) 

poolstreken Kosmografie en geografie: gebied van de poolstreken 

tempelgebied Kosmografie en geografie: gebied, tempel- 

woongebied Kosmografie en geografie: gebied, woon- 

akker Kosmografie en geografie: gebied: akker 

vreemde Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd, 
allochtoon, uitheems) 

vreemdeling Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd, 
allochtoon, uitheems) 

vreemden Kosmografie en geografie: gebied: buitenland (vreemd, 
allochtoon, uitheems) 

continenten Kosmografie en geografie: gebied: continent 

grenzen Kosmografie en geografie: gebied: grens 

koudere streken Kosmografie en geografie: gebied: koudere streken 

hemel Kosmografie en geografie: hemel 

tegenhemel Kosmografie en geografie: hemel, tegen- (onderwereldhemel) 

hemelboog Kosmografie en geografie: hemelkoepel (hemelgewelf) 

hemelruimte Kosmografie en geografie: hemelruimte 

 land [voorafgegaan door een spatie] Kosmografie en geografie: land 

Heilige Land Kosmografie en geografie: Land, Heilige (Isr.) 

Eiland in het westen (Kelt. Tir na n’Óg) Kosmografie en geografie: land: term: tir na n’óg = tir inna n-óc 
(‘land van de jeugd’) (aards eilandparadijs) (Kelt.) 

landschap Kosmografie en geografie: landschap 

tussen hemel en aarde. Kosmografie en geografie: plaats van contact tussen hemel en 
aarde 

plaats van contact tussen Kosmografie en geografie: plaats van contact tussen mens en god 

contact met de goden, Kosmografie en geografie: plaats van contact tussen mens en god 

punten van contact tussen God en de Kosmografie en geografie: plaats van contact tussen mens en god 

plaats van het dodenrijk Kosmografie en geografie: plaats van het dodenrijk 

plaats waar de god of de geest Kosmografie en geografie: plaats van openbaring 

plaats waar de god zich geopenbaard Kosmografie en geografie: plaats van openbaring 

plaats van verering Kosmografie en geografie: plaats van verering 

heilige plaats Kosmografie en geografie: plaats, heilige 

plaats en tijd van het offer Kosmografie en geografie: plaats, offer- 

plaats van het offer Kosmografie en geografie: plaats, offer- 
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plaats waar de god of de geest Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

plaats waar de god woont of verschijnt Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

woning der goden Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

woonde in de zee Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

woonplaats Kosmografie en geografie: plaats, woon-  (verblijf-) 

wonen Kosmografie en geografie: plaats, woon- (verblijf-) 

achtergrond Kosmografie en geografie: plaats: achtergrond (lett. en fig.) 

luchtruim Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether) 

atmosfeer Kosmografie en geografie: ruim, lucht- (lucht, atmosfeer, ether) 

ruimte Kosmografie en geografie: ruimte 

ruimte daaromheen Kosmografie en geografie: ruimte rond het centrum 

heilige ruimte Kosmografie en geografie: ruimte, heilige 

profane ruimte Kosmografie en geografie: ruimte, profane 

coördinatenstelsel Kosmografie en geografie: ruimte: coördinatenstelsel 

oneindig Kosmografie en geografie: ruimte: oneindigheid 

sfeer der planeten Kosmografie en geografie: ruimte: sfeer 

maten der wereld Kosmografie en geografie: ruimte: vijf kosmische punten 

geordende deel van de wereld Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

kosmisch Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

kosmos Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

universele Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

universum Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

wereld Kosmografie en geografie: universum (kosmos) 

makrokosmos Kosmografie en geografie: universum: type: makrokosmos 

mikrokosmische Kosmografie en geografie: universum: type: mikrokosmos 

mikrokosmos Kosmografie en geografie: universum: type: mikrokosmos 

andere wereld Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld) 

andere werkelijkheid Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden 
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld) 

jenseitig Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: 
term: jenseitig (Germ.) 

op aarde Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen 
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld) 

diesseitig Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: 
diesseitig (Germ.) 

linker pad Kosmografie en geografie: weg (pad) 

Middenpad Kosmografie en geografie: weg (pad) 

juiste pad Kosmografie en geografie: weg (pad) 

de weg Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg naar Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg’ Kosmografie en geografie: weg (pad) 

apenweg Kosmografie en geografie: weg (pad) 

kattenweg Kosmografie en geografie: weg (pad) 

wegen [+ spatie] Kosmografie en geografie: weg (pad) 

weg van de maangodin langs de hemel Kosmografie en geografie: weg van de maangodin langs de hemel 

oost Kosmografie en geografie: windstreek: oosten 

west Kosmografie en geografie: windstreek: westen 

gunstige loop van de Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

beweging der hemellichamen Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

beweging van) de hemellichamen Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der 

hemellichamen krijgen hun baan Kringloop: hemel: hemellichamen, ~ der  

rad der wedergeboorten Kringloop: leven: eeuwige ~ van dood en leven (eeuwige 
wederkeer) 

rondgang rond het haardvuur Kringloop: rite: locale ~ 

processie Kringloop: rite: locale ~ 

amfidromie Kringloop: rite: locale ~: geboorterite: amfidromie (drievoudige 
rondgang rond het haardvuur) 
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verloop van de wereld volgens Kringloop: tijd: tijd (wereldtijdperken), ~ van de (cirkel van de 
tijd, kosmische kringloop) 

afbeeldingen Kunst en schrift: afbeelding 

portretten Kunst en schrift: afbeelding: portret 

tatoeages Kunst en schrift: afbeelding: tatoeage 

Beelden van geesten Kunst en schrift: beeld, geesten- 

die van geesten Kunst en schrift: beeld, geesten- 

figuur van Osiris Kunst en schrift: beeld, goden- 

godenbeeld Kunst en schrift: beeld, goden- 

beeld van Pallas Athena Kunst en schrift: beeld, goden-: Athena Parthenos (Αθηνα 
Παρθενος) (Gr.) 

bijl als symbool van de god Tane Kunst en schrift: beeld, goden-: bijl (Cookeilanden) 

palladium Kunst en schrift: beeld, goden-: term: palladium (L/R) 

beeld van Pallas Athena Kunst en schrift: beeld, goden-: term: palladium: Pallas Athena = 
Palladium (Gr.) 

voorwerpen als godenlichamen (Japan) Kunst en schrift: beeld, goden-: voorwerp als godenlichaam 
(Japan) 

grafbeeldjes Kunst en schrift: beeld, graf- 

koningsbeelden Kunst en schrift: beeld, konings- 

Spijkerbeelden Kunst en schrift: beeld, spijker- 

die van geesten en voorouders Kunst en schrift: beeld, voorouder- 

Voorouderbeelden Kunst en schrift: beeld, voorouder- 

kalebas Kunst en schrift: beeld, voorouder-: kalebas (Oost-Afrika) 

churinga Kunst en schrift: beeld, voorouder-: term: churinga (Austr.) 

korwars Kunst en schrift: beeld, voorouder-: term: korwar (Nieuw-Guinea) 

 pop [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Kunst en schrift: beeld: pop 

modellen Kunst en schrift: compositie: model 

zuilen als omhoogrijzende vegetatie Kunst en schrift: compositie: zuil(vorm) 

pracht Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

schoonheid Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid  

kunst Kunst en schrift: kunst 

Aniconische Kunst en schrift: kunst: aniconisme 

aniconisme Kunst en schrift: kunst: aniconisme 

afbeelden Kunst en schrift: kunst: iconografie 

beeltenis Kunst en schrift: kunst: iconografie 

iconografie Kunst en schrift: kunst: iconografie 

iconografisch Kunst en schrift: kunst: iconografie 

uit te beelden Kunst en schrift: kunst: iconografie 

geschreven Kunst en schrift: schrift (schrijven) 

schrijfkunst Kunst en schrift: schrift (schrijven) 

beeldende Kunst en schrift: voorstelling, specifieke 

in beelden Kunst en schrift: voorstelling, specifieke 

voorstelling van twee bergen waartussen Kunst en schrift: voorstelling: bergen, twee; waartussen de zon 
opgaat en ondergaat 

tekens van de dierenriem Kunst en schrift: voorstelling: dierenriem, tekens van de (twaalf 
huizen van de zon) 

twaalf huizen van de Kunst en schrift: voorstelling: dierenriem, tekens van de (twaalf 
huizen van de zon) 

archaïsche glimlach Kunst en schrift: voorstelling: glimlach, archaïsche; op godenbeeld 

weergave van goden met dierenkop Kunst en schrift: voorstelling: god met dierenkop 

hemelse voorstellingen op het plafond Kunst en schrift: voorstelling: hemel 

afbeeldingen van het dieren- en Kunst en schrift: voorstelling: leven der natuur 

weergegeven door concentrische cirkels Kunst en schrift: voorstelling: regenboogslang, concentrische 
cirkels en spiralen ter weergave van de 

bol van hemel, aarde en onderwereld Kunst en schrift: voorstelling: universum als twee halve bollen 

valk Kunst en schrift: voorstelling: zon als valk 

varend in zijn boot Kunst en schrift: voorstelling: zon varend in zijn boot 
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similia similibus, ‘gelijke (resultaten) Latijnse termen: ‘similia similibus’ 

‘de stem die gesproken heeft’ Latijnse termen: Aius locutius 

anima Latijnse termen: anima 

homunculus Latijnse termen: homunculus 

mysterium tremendum Latijnse termen: mysterium tremendum 

numen ‘goddelijke macht’ Latijnse termen: numen 

omina, tekens waaruit het lot blijkt Latijnse termen: omen 

palladium Latijnse termen: palladium 

pars pro toto Latijnse termen: pars pro toto 

pater familias Latijnse termen: pater familias 

Regalia Latijnse termen: regalia 

Stella Maris, ‘ster der zee’ Latijnse termen: Stella Maris 

unio mystica (‘mystieke eenwording’) Latijnse termen: unio mystica 

Via negativa (‘de ontkennende weg’) Latijnse termen: via negativa 

fysiek Lichaam 

lichaam Lichaam 

lichamelijke Lichaam 

armen Lichaam: arm 

veelarmigheid Lichaam: arm: veelarmigheid 

moederschoot Lichaam: baarmoeder 

schoot Lichaam: baarmoeder 

de vier poten Lichaam: been (poot): koeienpoot 

borst Lichaam: borst 

botten Lichaam: bot (been) 

gebeente Lichaam: bot (been) 

kiemen Lichaam: ei (kiem) 

wereldei Lichaam: ei (kiem, zaad): oerkiem, wereldei 

paaseieren Lichaam: ei: paasei 

gebedshouding Lichaam: gestalte: gebedshouding 

voorovergebogen Lichaam: gestalte: gebogen 

zithouding Lichaam: gestalte: zittende houding 

diens haar Lichaam: haar 

haar en nagels Lichaam: haar 

zijn haar Lichaam: haar 

 wol [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lichaam: haar: wol 

hand [+ spatie] Lichaam: hand 

hand. Lichaam: hand 

handen Lichaam: hand 

hart Lichaam: hart 

godenlichamen Lichaam: lichaam, goddelijk (hemels -) 

lichaamsdeel Lichaam: lichaamsdeel 

zijn delen Lichaam: lichaamsdeel 

speeksel Lichaam: lichaamssap: speeksel 

mond Lichaam: mond 

nagels Lichaam: nagel 

pupil Lichaam: oog: pupil 

orgaan Lichaam: orgaan 

Soma  sèma Lichaam: term: σωμα (Gr.) 

 tong [voorafgegaan door een spatie] Lichaam: tong 

struisveer Lichaam: veer: struisvogelveer 

gevleugelde Lichaam: vleugel 

voeten Lichaam: voet 

zintuiglijke Lichaam: zintuig 

donker Licht en duisternis: duisternis (zwart) 

zwarte Licht en duisternis: duisternis (zwart) 
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Kālī Licht en duisternis: duisternis: term: kāla (of mahākāla; fem. kālī 
of mahākālī, de ‘grote zwarte’) (adj.) (godennaam) (Ind.) 

 licht [voorafgegaan door een spatie] Licht en duisternis: licht 

geheimzinnig licht Licht en duisternis: licht, maan- 

stralen van de zon Licht en duisternis: licht, zon- (zonnestralen) 

nacht Licht en duisternis: nacht 

schaduw Licht en duisternis: schaduw 

helderheid Licht en duisternis: schittering, schijnen 

schitterende Licht en duisternis: schittering, schijnen 

Nyame houdt verband met ‘pracht Licht en duisternis: schittering: term: nyame (tevens godennaam 
)(Afr.) 

literair Literatuur 

literatuur Literatuur 

‘Antigone’ Literatuur: Antigone (door Sophocles) (Gr.) 

Avesta Literatuur: Avesta (Ir.) 

Bijbel Literatuur: Bijbel (Isr.) 

Genesis Literatuur: Bijbel: Genesis (Isr.) 

Jesaja Literatuur: Bijbel: Jesaja (Isr.) 

Openbaringen Literatuur: Bijbel: Openbaringen (Chr.) 

(OT) Literatuur: Bijbel: Oude Testament (Isr.) 

Psalm Literatuur: Bijbel: Psalmen (Isr.) 

Richteren Literatuur: Bijbel: Richteren (Isr.) 

Romeinen 6: 3 – 4 Literatuur: Bijbel: Romeinen (Chr.) 

Samuel Literatuur: Bijbel: Samuel I (Isr.) 

Boetepsalmen uit Babylon Literatuur: boetepsalmen (Mes.) 

Danaïden Literatuur: Danaïden (Gr.) (door Aeschylus)  

Dionysiaca Literatuur: Dionysiaca (door Nonnos van Panopolis) (Gr.) 

Egyptisch dodenboek Literatuur: Dodenboek (Eg.) 

Tibetaans dodenboek Literatuur: Dodenboek (Tib.) 

droom van Ptolemaeus Literatuur: Droom van Ptolemaeus (Eg.) (stichtingslegende) 

Edda Literatuur: Edda, Poëtische (Germ.) 

Enūma eliš Literatuur: Enūma eliš (Mes.)                                    [Enuma elish] 

Gilgameš-epos Literatuur: Epos van Gilgameš (Mes.) 

Faust Literatuur: Faust (Du.) (door Goethe) 

De gouden ezel Literatuur: gouden ezel, De (door Apuleius) (L/R) 

Hymne aan de maangod Sîn Literatuur: Hymne aan de maangod Sîn (Mes.) 

Ilias Literatuur: Ilias (Gr.) (door Homeros) 

‘Isis en Osiris’ Literatuur: Isis en Osiris (Gr.) (door Plutarchus) 

Kalevala Literatuur: Kalevala (Finl.) 

‘Babylonische Job’ Literatuur: Klacht van Ṭābi-utul-Enlil = Làl-úr-alim-ma  (Mes.) 

Koran Literatuur: Koran (Isl.) 

Bhagavad Gītā Literatuur: Mahābhārata: Parvan 06: Bhīṣma P.: Bhagavad Gītā 

(Ind.) 

Shabaka-tekst Literatuur: Shabaka-tekst (Eg.) 

Sibyllijnse Voorspellingen Literatuur: Sibyllijnse Voorspellingen (Gr.) 

Hesiodus (Theogonie) Literatuur: Theogonie (Θεογονια) (door Hesiodus) (Gr.) 

Tripiṭaka Literatuur: Tripiṭaka (Ind.-B.) 

Griekse literatuur Literatuur: type: Griekse ~ (Gr.) 

Veda’s Literatuur: Veda (alg.) (Ind.), Vedisch 

 lot [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Lot 

lot; Lot 

verbonden is met en opgeborgen is in Lot: lotsvoorwerp, verbonden met iemands leven en external soul 

verbonden was met een stuk hout Lot: lotsvoorwerp, verbonden met iemands leven en external soul 

mens, dat samenhangt met het lot Lot: mensen, ~ der 

noodlot Lot: noodlot (noodlotsmacht) 

omina Lot: voorteken: term: omen (L/R) 
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lunaire Maan 

 maan [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Maan 

 maan. [voorafgegaan door een spatie] Maan 

 maan: [voorafgegaan door een spatie] Maan 

maan, Maan 

maangod Maan 

maansymbool Maan 

maansymbolen Maan 

afnemende maan Maan: maanfase: afnemende ~ 

schijngestalten van de maan Maan: maanfase: vier fasen van de ~ (schijngestalten) 

macht op de achtergrond Macht en kracht: achtergrond, macht op de 

Šaddai Macht en kracht: almacht: term: šaddai (subst. adj.) (god) (Isr.) 

macht der archonten der planeten Macht en kracht: archonten, macht der 

machteloos Macht en kracht: aspect: onmacht (machteloosheid) 

Onmacht Macht en kracht: aspect: onmacht (machteloosheid) 

machten der duisternis Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de 

chthonische machten Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de [zie ook Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand] 

machten van het noodlot Macht en kracht: dood (duisternis, onderwereld, kwaad), macht 
van de [zie ook Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand] 

machten van de andere wereld Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht 

numineuze Macht en kracht: goddelijke (hemelse, hogere, numineuze) macht 

numen Macht en kracht: goddelijke macht: term: numen (L/R) 

sacrale potentie Macht en kracht: heilige kracht 

kracht van het koren Macht en kracht: koren, kracht van het 

kracht Macht en kracht: kracht (sterk) 

vernieuwende kracht van het leven Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende 

kracht van vruchtbaarheid Macht en kracht: leven en vruchtbaarheid, kracht (macht) van 

energie Macht en kracht: levenskracht 

wortels van het leven en zijn Macht en kracht: levenskracht 

levenskracht Macht en kracht: levenskracht 

Kra [+ spatie] Macht en kracht: levenskracht: term: kra (Afr.) 

kracht verloor Macht en kracht: lichaamskracht 

macht Macht en kracht: macht 

mana Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

toverkracht Macht en kracht: magische kracht (toverkracht, mana) 

mana Macht en kracht: magische kracht: term: mana (adj.) (Melan.) 

Natuurkrachten Macht en kracht: natuurkracht 

macht, m.n. het verrichten Macht en kracht: object: wonderen te verrichten, macht om  

sacrale potentie Macht en kracht: offer, kracht van het 

onpersoonlijke, bovennatuurlijke Macht en kracht: onpersoonlijke macht 

onpersoonlijke macht Macht en kracht: onpersoonlijke macht 

vermogens die hij later verloor Macht en kracht: oorspronkelijke kracht van de mens 

scheppende macht Macht en kracht: scheppende macht 

scheppende kracht Macht en kracht: scheppingskracht 

herinnert aan de scheppende Macht en kracht: scheppingskracht 

creativiteit Macht en kracht: scheppingskracht 

woorden die van zichzelf macht hebben Macht en kracht: zelfstandige macht 

zelfstandige macht Macht en kracht: zelfstandige macht 

kracht van dit lichaamsdeel Macht en kracht: ziels kracht 

kracht van de zon Macht en kracht: zon, kracht van de 

Magie Magie en mantiek: magie (betovering, tovenarij) 

magisch Magie en mantiek: magie (betovering, tovenarij) 

tovenarij Magie en mantiek: magie (betovering, tovenarij) 

regenmagie Magie en mantiek: magie: doel: regen 
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Methoden van magie Magie en mantiek: magie: methode 

contagieuze magie Magie en mantiek: magie: methode: contagieuze magie 

imitatieve of homeopatische magie Magie en mantiek: magie: methode: imitatieve of homeopatische 
magie 

similia similibus, ‘gelijke (resultaten) Magie en mantiek: magie: methode: imitatieve of homeopatische 
magie: frase: ‘similia similibus’ (L/R) 

Primitieve magie Magie en mantiek: magie: type: primitieve - 

wonder Magie en mantiek: magische handeling: wonderdoening 

mantiek Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

orakelen Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

toekomstvoorspellen Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

voorspelling Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

waarzeggerij Magie en mantiek: mantiek (orakel, voorspelling, waarzeggerij) 

orakels van hemel en aarde Magie en mantiek: mantiek, type: aardorakel 

orakels van hemel Magie en mantiek: mantiek, type: hemelorakel 

droom of visioen Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van droom of visioen 

godsoordeel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een godsoordeel 

omina, tekens waaruit het lot blijkt Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen 

ruisen van de wind Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
beluisteren van het ruisen van de wind 

astrologie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van de sterren (astroscopie, astrologie) 

kennis van de sterrenhemel Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van de sterren (astroscopie, astrologie) 

wind en de vlucht van Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een omen: 
bestudering van het gedrag van dieren: vlucht en stemgeluid van 
vogels: term: auspicium = augurium = nl. vogelwichelarij (L/R) 

gooien van het lot Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling: gooien van het lot 

technische handeling Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische 
handeling 

lange studie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van lange studie 

religieuze functionaris Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van religieuze 
functionaris 

Pythia te Delphi Magie en mantiek: mantiek: spec.: Delphi, orakel van (Pythische 
Orakel)(Gr.) 

Fa-orakel Magie en mantiek: mantiek: spec.: Fa-orakel (Afr.) 

mens Mens 

goddelijke oermens Mens: goddelijke oermens (hemelse mens) 

hemelse mens Mens: goddelijke oermens (hemelse mens) 

primitieve en antieke volken Mens: primitieve ~ 

primitieve samenlevingen Mens: primitieve ~ 

primitieve stammen Mens: primitieve ~ 

primitieve volken Mens: primitieve ~ 

primitieve volkeren Mens: primitieve ~ 

primitieven Mens: primitieve ~ 

homunculus Mens: term: homunculus (‘mensje’) (dubbelganger) (L/R) 

 stam [voorafgegaan door een spatie] Mens: volk (stam) 

-stam Mens: volk (stam) 

(stam Mens: volk (stam) 

volk Mens: volk (stam) 

herders- en jagersvolkeren Mens: volk, herders- 

herdersvolk Mens: volk, herders- 

jagersvolkeren Mens: volk, jagers- 

nomadisch Mens: volk, nomadisch (nomade) 

verzamelaarvolkeren Mens: volk, verzamelaar- 

bromhout Muziek en dans: bromhout 

dans Muziek en dans: dans 
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kringdans Muziek en dans: dans, kring- 

maskerdans Muziek en dans: dans, masker- 

oorlogsdansen Muziek en dans: dans, oorlogs- 

spiraaldans Muziek en dans: dans, spiraal- 

zonnedans Muziek en dans: dans, zonne- 

gongs Muziek en dans: gong 

klokken Muziek en dans: klok 

muziek Muziek en dans: muziek 

ritme Muziek en dans: ritme 

heilige verhalen Mythe 

mythe Mythe 

mythische Mythe 

de monnik en de drie geboden Mythe: De monnik en de drie geboden (legende) (Tib. Boeddh.) 

mythe van de prins en de tijgerin Mythe: De prins en de tijgerin (Ind.-B.) 

de roof van het beeld van Pallas Athena Mythe: De roof van het beeld van Pallas Athena (Gr.) 

mythe van Demeter Mythe: Demeters zoektocht naar Persephone (Gr.) 

Een pad steelt het vuur Mythe: Diefstal van het vuur door een pad (Zuid-Amerika) 

Een specht steelt het vuur Mythe: Diefstal van het vuur door een specht (Malakka) 

mythe van Dionysos-Zagreus Mythe: Dionysos-Zagreus (Gr.) 

mythe van Dionysos en de Titanen Mythe: Dionysos-Zagreus (Gr.) 

De moord op het meisje Hainuwele Mythe: Hainuwele (Indon.) 

van Hainuwele Mythe: Hainuwele (Indon.) 

mythe van Isis en Osiris Mythe: Isis en Osiris (Eg.) 

Osiris-mythe Mythe: Isis en Osiris (Eg.) 

Maui ontsteelt het geheim van het vuur Mythe: Maui’s diefstal van het vuur (Polynesië) 

mythe van Meleager Mythe: Meleager (Gr.) 

mythe van Meles en Timagoras Mythe: Meles en Timagoras (Gr.) 

mythe van Narcissus Mythe: Narcissus (Gr.) 

mythe van Prometheus en Pandora Mythe: Prometheus en Pandora (Gr.) 

geluid dat de ganzen maakten om te Mythe: Redding van het Capitool door de ganzen (L/R) 

mythologie Mythologie 

Mythologisch Mythologie 

Mythologisch motief Mythologie: motief, mythologisch 

god die de slangen i.p.v. de mensen het Mythologie: motief: slangen krijgen eeuwig leven i.p.v. mensen 

zondvloedverhaal Mythologie: thema: zondvloed~ 

etiologische mythe Mythologie: type: etiologische ~ (just so stories) 

mythe over de oorsprong van de Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 

oertijdmythe Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 

Oorsprongs- of oertijdmythe Mythologie: type: oorsprongs~ (oertijd~) 

het verhaal wel aantasten Mythologie: wetenschap: ontmythologisering 

ontmythologiseert Mythologie: wetenschap: ontmythologisering 

natuurverschijnsel Natuurverschijnsel 

verschijnselen in de atmosfeer Natuurverschijnsel 

bliksem Natuurverschijnsel: bliksem (flits, schicht) 

 donder [voorafgegaan door een spatie] Natuurverschijnsel: donder 

onweer Natuurverschijnsel: donder 

droogte Natuurverschijnsel: droogte 

regenboog Natuurverschijnsel: regenboog 

 rook [voorafgegaan door een spatie] Natuurverschijnsel: rook (offer-) 

totem Natuurverschijnsel: totem 

storm Natuurverschijnsel: wind (storm) 

wind Natuurverschijnsel: wind (storm) 

Vāyu, de god van de wind Natuurverschijnsel: wind: term: vāyu (god) (Ind.) 

Raechabieten NW-Sem. termen: bêt hārēkābîm 

dabar 1. ‘woord’, 2. ‘ding’ NW-Sem. termen: dābār 

nèfesh NW-Sem. termen: nepeš 

Šaddai NW-Sem. termen: šaddai 
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sefiroth NW-Sem. termen: sĕfirâ  

naam Simson hangt samen met ‘zon’ NW-Sem. termen: Šimšôn 

offer Offer 

slachting van dieren Offer: ~ aan de doden (dodenoffer) 

drankoffers aan de doden Offer: ~ aan de doden (dodenoffer) 

Offers aan de doden Offer: ~ aan de doden (dodenoffer) 

offers aan de aardgoden Offer: ~ aan de goden van de onderwereld (aardgoden) 

rituele slachting Offer: asp.: slachtoffer 

slachtoffer Offer: asp.: slachtoffer 

Offers ter instandhouding van de Offer: doel: wereldorde, ~ voor de 

concrete, materialistische offer Offer: kar.: concreet, materialistisch ~ 

elke offergave vertegenwoordigt de mens Offer: kar.: plaatsvervangend ~ 

plaatsvervangend offer Offer: kar.: plaatsvervangend ~ 

Vervanging van het mensenoffer door een Offer: kar.: plaatsvervangend ~ 

pars pro toto Offer: kar.: plaatsvervangend ~: term: pars pro toto (‘deel voor 
het geheel’) (L/R) 

offergave Offer: obj. (offergave) 

dieren- en mensenoffers Offer: obj.: dierenoffer 

dierenoffer Offer: obj.: dierenoffer 

Offer van kleine kinderen, dieren Offer: obj.: dierenoffer 

offering van een dier Offer: obj.: dierenoffer 

komkommer i.p.v. een os Offer: obj.: dierenoffer: runderoffer: ossenoffer 

drankoffers Offer: obj.: drankoffer 

god zelf wordt geofferd Offer: obj.: god, ~ van de (sacramenteel ~) 

offer van de god Offer: obj.: god, ~ van de (sacramenteel ~) 

misoffer Offer: obj.: god, ~ van de: misoffer (Chr.) 

laten stromen van bloed Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: bloedoffer 

haarlokken Offer: obj.: lichaamsdelen, ~ van: haaroffer 

doodgestampt Offer: obj.: mensenoffer 

mensenoffer Offer: obj.: mensenoffer 

Offer van kleine kinderen Offer: obj.: mensenoffer 

ritueel gedood Offer: obj.: mensenoffer 

slachting van dieren of mensen Offer: obj.: mensenoffer 

Eerstelingenoffers Offer: obj.: mensenoffer: eerstelingenoffer 

Reukoffer Offer: obj.: reukoffer 

Branden van wierook Offer: obj.: reukoffer: wierookoffer 

spijsoffers Offer: obj.: spijsoffer 

komkommer i.p.v. een os Offer: obj.: vegetatieoffer: komkommeroffer 

afbeeldingen, modellen en grafbeeldjes Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: afbeeldingen, modellen en 
grafbeeldjes als ~ 

gebroken vaatwerk Offer: obj.: voorwerpen, ~ van: vaatwerkoffer 

zelfoffer Offer: obj.: zelfoffer 

bouwoffer Offer: rel.: bouwoffer 

gaveoffer Offer: type: gaveoffer 

Geestelijk offer Offer: type: geestelijk (spiritueel)~ 

spiritueel offer Offer: type: geestelijk (spiritueel)~ 

geestelijke offers van prijs, lof en dank Offer: type: geestelijk (spiritueel)~ van dank 

geestelijke offers van prijs, lof en dank Offer: type: geestelijk (spiritueel)~ van lof (prijs) 

wijze van offeren Offer: wijze, offer- (offermethode) 

brandoffers Offer: wijze: brandoffer (vuuroffer) 

endura Overige IE termen: endura 

rites de passage Overige IE termen: rite de passage 

talisman Overige IE termen: talisman 

churinga Overige niet-IE termen: churinga 

dema Overige niet-IE termen: dema 

fetisj Overige niet-IE termen: fetisj 

korwars Overige niet-IE termen: korwar 
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Kra [+ spatie] Overige niet-IE termen: kra 

lama Overige niet-IE termen: lama 

mana Overige niet-IE termen: mana 

Nyame houdt verband met ‘pracht Overige niet-IE termen: Nyame 

pontianak Overige niet-IE termen: pontianak 

pusata Overige niet-IE termen: pusata 

taboe Overige niet-IE termen: tapu (taboe) 

taro Overige niet-IE termen: taro 

tonoana Overige niet-IE termen: tonoana 

totem Overige niet-IE termen: totem 

Xipe, de gevilde Overige niet-IE termen: Xipe 

 yam [voorafgegaan door een spatie] Overige niet-IE termen: yam 

gestalte van het heil Paradijs (heilsvoorstelling, -toestand) 

heilstoestand Paradijs (heilsvoorstelling, -toestand) 

heilsvoorstelling Paradijs (heilsvoorstelling, -toestand) 

paradijs Paradijs (heilsvoorstelling, -toestand) 

Ealu- (of: Earu-)velden Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, earu- of Rietveld(en) of Velden der 
gelukzaligen) (Eg.) 

nirvāṇa Paradijs: ‘Nirvāṇa’ (Ind.-B.) 

verloren paradijs Paradijs: algemeen: verloren ~ 

deuren Poort (deur) 

poorten Poort (deur) 

priester Priester 

religieuze functionaris Priester 

Brahmanen Priester: groep: ‘Brahmanen’(Ind.) 

Salii Priester: groep: ‘Salii’ (Saliërs) (L/R) 

Vestaalse maagden Priester: groep: ‘Vestaalse maagden’ (L/R) (vuurpriesteressen van 
Vesta) 

priesterschap Priester: priesterschap 

Pythia Priester: spec. god: Apollo-priesteres (Gr.) 

flamen dialis Priester: spec. god: Jupiter-priester (L/R) 

flamen dialis Priester: term: flamen dialis (L/R) (Jupiter-priester) 

lama Priester: term: lama (Tib.) 

pater familias Priester: term: pater familias (L/R) (huispriester) 

Pythia Priester: term: Πυθια = Pythia (Gr.) (priesteres) 

Psychologie Psychologie 

psychologische Psychologie 

bewusteloosheid Psychologie: bewusteloosheid 

besef Psychologie: bewustzijn 

bewust Psychologie: bewustzijn 

zelfbewustzijn Psychologie: bewustzijn, zelf- 

dromen: Psychologie: droom 

dromen [+ spatie] Psychologie: droom 

droom Psychologie: droom 

beleefd Psychologie: ervaring (beleving) 

beleeft Psychologie: ervaring (beleving) 

Beleving Psychologie: ervaring (beleving) 

openbaringservaring Psychologie: ervaring van een openbaring 

heilig beleeft Psychologie: ervaring van het heilige 

beleving van het heilige en het profane Psychologie: ervaring van het heilige en het profane 

ervaart het heilige en het profane Psychologie: ervaring van het heilige en het profane 

Extase Psychologie: extase (trance, roes) 

extatische Psychologie: extase (trance, roes) 

roes Psychologie: extase (trance, roes) 

trance Psychologie: extase (trance, roes) 

unio mystica (‘mystieke eenwording’) Psychologie: extase: mystieke eenwording: term: unio mystica 
(L/R) 
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dacht Psychologie: gedachte, denken 

gedachte Psychologie: gedachte, denken 

nadenken Psychologie: gedachte, denken 

herinnerd Psychologie: gedachte: herinnering (geheugen, in herinnering 
roepen, herdenken) 

meditatie Psychologie: gedachte: meditatie 

gemoedstoestand Psychologie: gevoel (emotie) 

gevoelens Psychologie: gevoel (emotie) 

gevoelsmatig Psychologie: gevoel (emotie) 

Psychologie van de godsdienst Psychologie: godsdienst, ~ van de 

Homunculus-motie Psychologie: homunculus-motie 

Houding van de levenden t.o.v. de doden Psychologie: houding t.o.v. de dood 

Houding t.o.v. het dier Psychologie: houding t.o.v. het dier 

inspiratie Psychologie: inspiratie 

Ausdruck Psychologie: inspiratie: term: Ausdruck (nl. van religie) 

als derde: geest Psychologie: intellect (geest) 

intellectuele Psychologie: intellect (geest) 

verbroken geest Psychologie: intellect (geest) 

verstandelijk Psychologie: intellect (geest) 

intelligentie Psychologie: intelligentie 

irrationeel Psychologie: irrationaliteit 

levenslust Psychologie: lust, levens- 

ontwaakt Psychologie: ontwaken (wekken) 

ontwaken Psychologie: ontwaken (wekken) 

Nirvāṇa is het ‘uitgeblust worden’ Psychologie: opheffing (uitdoving) van de geest: term: nirvāṇa 

(Ind.) 

depersonalisatie Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 
en depersonalisatie 

individualiteit verliest Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 
en depersonalisatie 

waarbij alle individualiteit verloren gaat Psychologie: opheffing (uitdoving) van het ego (de individualiteit) 
en depersonalisatie 

parapsychologische Psychologie: parapsychologie 

symbolisch sterven en wedergeboren Psychologie: psychologische wedergeboorte 

slaap Psychologie: slaap 

slapen Psychologie: slaap 

vergeten Psychologie: vergeten 

bezetenheid Psychologie: waanzin, bezetenheid 

zelfbeeld Psychologie: zelfbeeld 

zelfverwerkelijking Psychologie: zelfverwerkelijking 

zijn verwezenlijking Psychologie: zelfverwerkelijking 

besmetten Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging) 

bezoedeling Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging) 

verontreiniging Reiniging en verzorging: onreinheid: besmetting (verontreiniging) 

 rein [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid 

reiner Reiniging en verzorging: reinheid, zuiverheid 

 Reiniging [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Reiniging en verzorging: reiniging(srite) 

doop Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, water- 

reinigingsmiddel Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel 

wierook Reiniging en verzorging: reinigingsmiddel: wierook 

wassing Reiniging en verzorging: wassing, bad 

reis Reis 

reis van de sjamaan Reis: andere wereld, ~ naar de (in sjamanisme) 

reis naar de hemel en de onderwereld Reis: hel, ~ naar de 

hemelreis Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart) 
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pelgrimage naar de hemel Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart) 

reis naar de hemel Reis: hemel, ~ naar de (hemelvaart) 

beklimmen van de berg Reis: klimmen: berg 

tocht van de dode Reis: metempsychosis: naar de andere wereld 

afdaalde Reis: nederdaling 

daalt neer Reis: nederdaling 

pelgrimage Reis: pelgrimage (bedevaart) 

keert ze terug Reis: terugkeer 

terug te keren Reis: terugkeer 

terugkeer Reis: terugkeer 

terugkeren Reis: terugkeer 

bevaart Reis: varen 

 vaart [voorafgegaan door een spatie] Reis: varen 

varend Reis: varen 

zeevaart Reis: varen 

ligt, te treden Reis: vertrekken (achterlaten) 

verlaat Reis: vertrekken (achterlaten) 

vertrekt Reis: vertrekken (achterlaten) 

vlucht van Reis: vliegen 

vlucht. Reis: vluchten 

vlucht in Reis: vluchten 

vlucht uit Reis: vluchten 

vluchten Reis: vluchten 

zwerftocht Reis: zoektocht (queeste) 

omzwervingen Reis: zwerven 

godsdienst Religie 

religie Religie 

religie van de Akran Religie: Akran, ~ van de (Ghana) 

Amida-Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Amida- (Chin.-Jap.-B.) 

Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist (Ind.-B.) 

Boeddhisten Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist (Ind.-B.) 

Boeddhistische Religie: Boeddhisme, Boeddhistisch, Boeddhist (Ind.-B.) 

Chinees en Japans Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Chinees (Chin.-B.) 

Japans Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Japans (Jap.-B.) 

Mahāyāna-Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Mahāyāna- (Ind.-B.) 

Tibetaans Boeddhisme Religie: Boeddhisme, Tibetaans (Tib.-B.) 

Tibetaans, Chinees en Japans Religie: Boeddhisme, Tibetaans (Tib.-B.) 

Chinese godsdienst Religie: China, ~ van (Chin.) 

Christelijke Religie: Christendom, Christelijk, Christen (Chr.) 

Christendom Religie: Christendom, Christelijk, Christen (Chr.) 

gnosticus Religie: Christendom: Gnosticisme (Chr.) 

Gnostiek Religie: Christendom: Gnosticisme (Chr.) 

Gnostische Religie: Christendom: Gnosticisme (Chr.) 

Protestantisme Religie: Christendom: Protestantisme (Chr.) 

Rooms-Katholicisme Religie: Christendom: Rooms-Katholicisme (Chr.), Katholiek 

geloof Religie: geloof 

godsdienstige overtuiging Religie: geloof 

bijgeloof Religie: geloof, bij- 

in God gelooft Religie: geloof, gods- 

afgoderij Religie: geloof: ongeloof (afgoderij, goddeloosheid, heidendom, 
heiden) 

goddeloosheid Religie: geloof: ongeloof (afgoderij, goddeloosheid, heidendom, 
heiden) 

ongeloof Religie: geloof: ongeloof (afgoderij, goddeloosheid, heidendom, 
heiden) 

‘Ghost-dance’- religie Religie: Ghost-dance- religie 

Griekse godsdienst Religie: Griekse ~ (Gr.) 
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Orfische Religie: Griekse ~: Orfisme (Gr.) 

Orfisme Religie: Griekse ~: Orfisme (Gr.) 

Haouka Religie: Haouka-~ (W-Afrika) 

Hindoeïsme Religie: Hindoeïsme, Hindoeïstisch, Hindoe (Ind.) 

Hindoeïstische Religie: Hindoeïsme, Hindoeïstisch, Hindoe (Ind.) 

Bhakti-religie Religie: Hindoeïsme: Bhakti-beweging (Ind.) 

Manicheïsme Religie: Iran, ~ van: Manicheïsme (Ir.) 

Mazdeïsme Religie: Iran, ~ van: Mazdeïsme = Zoroastrisme (Ir.) 

Zoroastrisme Religie: Iran, ~ van: Mazdeïsme = Zoroastrisme (Ir.) 

Islam Religie: Islam, Islamitisch, Islamiet (Isl.) 

Joden Religie: Israël, ~ van: Judaïsme (Isr.), joods, jood (Isr.) 

Joodse Religie: Israël, ~ van: Judaïsme (Isr.), joods, jood (Isr.) 

Judaïsme Religie: Israël, ~ van: Judaïsme (Isr.), joods, jood (Isr.) 

Raechabieten Religie: Israël, ~ van: Oud-Israëlitische ~: Rechabieten (Isr.) 

Katharen Religie: Katharen (Chr.) + (Man.) 

animisme Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden) 

geloof in geesten Religie: type: animisme (geloof in en de verering van de doden) 

boekreligie Religie: type: boekreligie 

deïsme Religie: type: deïsme (17e – 18e eeuw) 

monotheïsme Religie: type: monotheïsme 

mysteriegodsdienst Religie: type: mysteriegodsdienst 

mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst 

Attis (Klein-Azië) Religie: type: mysteriegodsdienst: Attis-mysteriën (Klein-Azië) 

Attis-dienst Religie: type: mysteriegodsdienst: Attis-mysteriën (Klein-Azië) 

Eleusinische mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Eleusis-mysteriën (Gr.) 

Eleusis-mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Eleusis-mysteriën (Gr.) 

Isis (Egypte) Religie: type: mysteriegodsdienst: Isis-mysteriën (Eg.) 

Mithras (Rome) Religie: type: mysteriegodsdienst: Mithra-mysteriën (L/R) 

Mithras-mysteriën Religie: type: mysteriegodsdienst: Mithra-mysteriën (L/R) 

Sabazios (Thrac.-Phryg.-Lyd.) Religie: type: mysteriegodsdienst: Sabazios-mysteriën (Thrac.-
Phryg.-Lyd.) 

natuurgodsdienst Religie: type: natuurgodsdienst 

pantheïsme Religie: type: pantheïsme 

polytheïstische Religie: type: polytheïsme 

primitieve godsdiensten Religie: type: primitieve ~ 

profetisme Religie: type: profetisme 

sjamanisme Religie: type: sjamanisme 

staatsgodsdienst Religie: type: staatsgodsdienst 

tritheïstisch Religie: type: theïsme, tri- 

Totemisme Religie: type: totemisme 

totemistische Religie: type: totemisme 

Cultisch totemisme Religie: type: totemisme: cultisch totemisme 

nagualisme Religie: type: totemisme: persoonlijk - (nagualisme) 

Persoonlijk totemisme Religie: type: totemisme: persoonlijk - (nagualisme) 

Sociaal totemisme Religie: type: totemisme: sociaal totemisme 

stam- of volksreligie Religie: type: volksgeloof (volksgodsdienst) 

godsdienst der West-Afrikaanse negers Religie: West-Afrikaanse negers, ~ der 

religieus verschijnsel Religieus fenomeen 

religieuze verschijnselen Religieus fenomeen 

absolutie Religieus fenomeen: absolutie 

ascese Religieus fenomeen: ascese 

ascetische Religieus fenomeen: ascese 

lichamelijke pijniging Religieus fenomeen: ascese: lichamelijke pijniging 

vasten Religieus fenomeen: ascese: onthouding van voedsel: vasten 

biecht Religieus fenomeen: biecht 

gans andere Religieus fenomeen: heiligheid 

heilig Religieus fenomeen: heiligheid 



Inleiding tot de godsdienstwetenschap 

numineuze Religieus fenomeen: heiligheid 

sacraal Religieus fenomeen: heiligheid 

sacrale Religieus fenomeen: heiligheid 

sacraliteit Religieus fenomeen: heiligheid 

Heiligheid van plaats en ruimte Religieus fenomeen: heiligheid van plaats 

Heilige tijd Religieus fenomeen: heiligheid van tijd 

taboe Religieus fenomeen: heiligheid: term: taboe (tapu) (Polyn.) 

mystiek Religieus fenomeen: mystiek 

mystiek van de overtreding Religieus fenomeen: mystiek van de overtreding 

worden in de mystiek van Religieus fenomeen: mystiek van het kwaad 

Bruidsmystiek Religieus fenomeen: mystiek, bruids- 

Christelijke mystiek Religieus fenomeen: mystiek, Christelijke (Chr.) 

Identiteitsmystiek Religieus fenomeen: mystiek, identiteits- 

profaan Religieus fenomeen: profaniteit 

profane Religieus fenomeen: profaniteit 

beroepen Religieus fenomeen: roeping (beroepen worden) 

geroepenheid Religieus fenomeen: roeping (beroepen worden) 

roeping Religieus fenomeen: roeping (beroepen worden) 

ook uit de religieuze Religieus voorwerp 

altaar Religieus voorwerp: altaar 

Amuletten Religieus voorwerp: amulet 

fetisj Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

heilig voorwerp Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

Heilige voorwerpen Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

sacrale voorwerpen Religieus voorwerp: fetisj (object of dier waar heilige kracht van 
uitgaat) 

talismans Religieus voorwerp: talisman 

Šaddai Religieus voorwerp: talisman: ‘Šaddai’-formulier (Isr.) 

pusata Religieus voorwerp: term: pusata (Indon.) 

koningsheiligdom Religieus voorwerp: term: regalia (‘koningsheiligdommen’) (pl.) 
(L/R) 

Regalia Religieus voorwerp: term: regalia (‘koningsheiligdommen’) (pl.) 
(L/R) 

rijksappel Religieus voorwerp: term: regalia: rijksappel 

Rijkszwaard Religieus voorwerp: term: regalia: rijkszwaard 

totem Religieus voorwerp: totem 

ceremonie Rite 

rite [+ spatie] Rite 

rite: Rite 

rite. Rite 

rites Rite 

riten Rite 

ritueel Rite 

begrafenis Rite: behandeling van de dode: begrafenis 

begraven Rite: behandeling van de dode: begrafenis 

Balsemen van het lichaam Rite: behandeling van de dode: conserveren: balsemen van het 
lichaam 

verbranding Rite: behandeling van de dode: lijkverbranding 

legden hun doden op torens Rite: behandeling van de dode: neerlegging van de dode op een 
toren (Ir.) 

rite van de mondopening Rite: behandeling van de dode: rite van de mondopening 

Bereidheidsriten Rite: bereidheidsrite 

handelingen zijn ook geheim Rite: geheime ~ 

Geruststellingsriten Rite: geruststellingsrite 

consecratie Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 
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ingewijd Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

initiatie Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

wijding Rite: initiatierite (inwijdingsrite, wijding) 

Epopteia Rite: initiatierite: mysteriewijding: Εποπτεια (‘aanschouwing’), 
tweede wijding in de Eleusis-mysteriën (Gr.) 

overgangsriten Rite: overgangsrite 

beginriten Rite: overgangsrite: begin, ~ van het 

Riten van het begin Rite: overgangsrite: begin, ~ van het 

ritueel van het begin Rite: overgangsrite: begin, ~ van het 

Defloratieriten Rite: overgangsrite: begin, ~ van het: defloratierite 

trekken van de eerste ploegvoor Rite: overgangsrite: begin, ~ van het: trekken van de eerste 
ploegvoor 

geboorteriten Rite: overgangsrite: geboorterite 

mannenkraambed Rite: overgangsrite: geboorterite: mannenkraambed (couvade) 

naamgeving van de pasgeborene Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene 

vader neemt het kind op van de aarde Rite: overgangsrite: geboorterite: opneming van de aarde 

met kind door vijf bamboepoorten Rite: overgangsrite: geboorterite: processie met kind door vijf 
bamboepoorten (Chin.) 

rites de passage Rite: overgangsrite: term: rite de passage (Frankr.) 

riten van de volwassenwording Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de 

besnijdenis Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: besnijdenis 

symbolische dood Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding:  
symbolische dood en wederopstanding 

riten bevatten beproevingen Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
beproevingen 

inwijdingstijd is een leertijd Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

ingewijd in de geheimen van de stam Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

novieten leerden Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
inwijding in de geheimen van de stam en onderricht 

rituele dood Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

rituele wederopstanding Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

symbolisch sterven en wedergeboren Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

Symbolische dood en wederopstanding Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
symbolische dood en wederopstanding 

Ze worden van hun moeder losgemaakt Rite: overgangsrite: volwassenwording, ~ van de: mannenwijding: 
wegvoering uit de oude, profane wereld 

Rituele begrafenis van haar en nagels Rite: rituele begrafenis van haar en nagels 

cultushandelingen Rite: rituele handeling 

handelingen van de Eleusis-mysteriën Rite: rituele handeling 

heilige handeling Rite: rituele handeling 

priester met haar huid Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

huid van het slachtoffer om zich heen Rite: rituele handeling: op een dierenhuid gaan zitten of zich erin 
hullen 

sacrament Rite: rituele handeling: sacrament (heilige levenshandeling) 

sacrament van het brood Rite: rituele handeling: sacrament van het brood 

heilig maal Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal 

heilige maaltijden Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal 

kannibalisme Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: kannibalisme 

theofagie Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: theofagie 

transsubstantiatie van de hostie Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: theofagie 

verslinden van de god Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: theofagie 
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eucharistie Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: theofagie: 
eucharistie (Chr.) 

dromena Rite: rituele handeling: term: δρωμενα (pl.) (Gr.) 

Religieuze stierengevechten Rite: rituele stierenspel 

slachtingsritueel Rite: slachtingsritueel (geen echt offer) 

gebruiken Rite: volksgebruik 

gewoonten Rite: volksgebruik 

folklore Rite: volksgebruik (folklore) 

folkloristisch Rite: volksgebruik (folklore) 

akkerceremoniën Rite: vruchtbaarheidsrite: landbouwrite 

karbouw Rund: buffel, water- (karbouw) 

stier Rund: stier 

 os; [voorafgegaan door een spatie] Rund: stier: os 

ahimsa Sansk. termen: ahiṃsā 

māyā Sansk. termen: māyā (2) 

naṭarāja Sansk. termen: naṭarāja 

nirvāṇa Sansk. termen: nirvāṇa 

Tripiṭaka (‘driekorf’) Sansk. termen: tri 

Tripiṭaka (‘driekorf’) Sansk. termen: Tripiṭaka 

geschapen Schepping 

scheppend Schepping 

schepping Schepping 

schept Schepping 

voortbrengende Schepping 

wordt hij geschapen Schepping: antropogenie (mens, ~ van de) 

van hun resten ontstond de mens Schepping: antropogenie: uit de rook van de resten van de Titanen 
(Gr.) 

leem der aarde en het bloed van een god Schepping: antropogenie: uit klei en het bloed van een god 

schepping van nieuw leven Schepping: biogenese 

nieuwe dieren gevormd Schepping: dieren, ~ van: uit botten 

kosmogonie Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

Schepping en ordening van de wereld Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

daarna de schepping van de Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

wereld geschapen Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

wereld hebben geschapen Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

wereldschepping Schepping: kosmogonie (wereldschepping) 

hemel huwt de aarde Schepping: kosmogonie: als geboorte uit een godin na bevruchting 
door een gemaal 

ordening van de wereld Schepping: kosmogonie: ordening van de wereld 

plaatselijke schepping Schepping: kosmogonie: plaatselijke ~ (transformatie) 

Transformatie Schepping: kosmogonie: plaatselijke ~ (transformatie) 

uit het kielzog van de boot Schepping: kosmogonie: plaatselijke ~ (transformatie): uit het 
kielzog van een boot 

kosmos ontvouwt zich vanuit een kiem Schepping: kosmogonie: uit een kosmisch ei 

Marduk bestrijdt Tiamat en vormt uit Schepping: kosmogonie: uit het lichaam van een godin door 
ontleding 

schepping door gedachte en woord Schepping: methode: gedachte en woord, (geestelijke) ~ door 

ongeschapen Schepping: ongeschapenheid of eeuwigheid 

schepsel Schepping: schepsel 

Schepping der goden Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

theogonie Schepping: theogonie (goden, ~ van de) 

zelfschepping Schepping: theogonie: zelfschepping 

vindingen Schepping: uitvinding 

actualisering Schepping: verwerkelijken 

gerealiseerd Schepping: verwerkelijken 

tot werkelijkheid maakt Schepping: verwerkelijken 

geslachtsleven Seksualiteit 
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seksuele Seksualiteit 

aseksueel Seksualiteit: aseksualitiet 

fallus Seksualiteit: fallus 

fallus van een godenbeeld Seksualiteit: fallus: term: liṅga (van Śiva) (Ind.) 

tweegeslachtelijkheid Seksualiteit: geslachtelijkheid, twee-(hermafroditisme, 
androgynie) 

vereniging in liefde met een seksueel Seksualiteit: geslachtsdaad, seks. vereniging 

Incest Seksualiteit: incest 

celibaat Seksualiteit: onthouding, seksuele (celibaat) 

seksuele onthouding Seksualiteit: onthouding, seksuele (celibaat) 

Defloratie Seksualiteit: ontmaagding (defloratie) 

orgiën Seksualiteit: orgie 

promiscuïteit Seksualiteit: promiscuïteit 

prostitutie Seksualiteit: prostitutie 

tempelprostitutie Seksualiteit: prostitutie, tempel- 

bevrucht Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

zwanger Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap 

‘Geef regen, hemel Seksualiteit: zaad van de hemelgod 

zaad van de hemel Seksualiteit: zaad van de hemelgod 

zijn zaad Seksualiteit: zaad van de hemelgod 

sieraden Sieraad 

slangen Slang 

regenboogslang Slang: slangengod: regenboogslang (Austr.) 

Sociologie Sociologie 

sociologisch Sociologie 

afgescheiden zijn van de rest van het Sociologie: afzondering (geïsoleerdheid) 

gemeenschap Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

genootschap Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

groep Sociologie: gemeenschap (groep, genootschap) 

gemeenschap van de beroepsgroep Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep 

Genootschappen van smeden Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep:  genootschap van 
smeden 

Middeleeuwse gilden Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep:  gilde, 
middeleeuws-christelijk (Germ.) 

gemeenschap van de staat Sociologie: gemeenschap van de staat 

van het geheime genootschap Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap 

heksen Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: heksen 
(Europa) 

luipaardmannen Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: 
luipaardmannen (West-Afrika) 

mysteriegenootschap Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: 
mysteriegenootschap 

gemeenschap van het huwelijk Sociologie: gemeenschap van het huwelijk 

cultusgemeenschap Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-) 

religieuze gemeenschap Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-) 

secte Sociologie: gemeenschap, religieuze (cultus-, geloofs-; secte) 

Jesuïeten Sociologie: gemeenschap, religieuze: Jesuïeten (Chr.) 

priestergenootschap Sociologie: gemeenschap, religieuze: priestergemeenschap (groep, 
familie) 

Sociologie van de godsdienst Sociologie: godsdienst, ~ van de 

maatschappelijke Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

maatschappij Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

samenleving Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

sociaal Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

sociale Sociologie: maatschappij (samenleving, sociaal) 

aanvaard als kind des huizes Sociologie: relatie tussen individu en gemeenschap 

aanvaarding van een nieuw lid van de Sociologie: relatie tussen individu en gemeenschap 
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aanvaarding van een persoon in een Sociologie: relatie tussen individu en gemeenschap 

aanvaardt het kind als zijn wettig kind Sociologie: relatie tussen individu en gemeenschap 

niet goed past in de religieuze Sociologie: relatie tussen individu en gemeenschap 

riten van de volwassenwording Sociologie: relatie tussen individu en gemeenschap 

brengen tussen mensen onderling Sociologie: relatie, menselijke 

verhouding tussen de mensen onderling Sociologie: relatie, menselijke 

contact met die hogere wezens Sociologie: relatie, religieuze 

gemeenschap tussen god en mensen Sociologie: relatie, religieuze 

gemeenschap met de god Sociologie: relatie, religieuze 

gemeenschap met God Sociologie: relatie, religieuze 

mens definieert zichzelf als schepsel Sociologie: relatie, religieuze 

relatie van de mens met de goddelijke Sociologie: relatie, religieuze 

tussen mensen en goden Sociologie: relatie, religieuze 

van de enkeling t.a.v. zijn god Sociologie: relatie, religieuze 

de mens tegenoverover hogere wezens Sociologie: relatie, religieuze 

Sociale chaos, d.i. sacrale vrijheid Sociologie: sociale chaos of sacrale vrijheid 

Ferien vom ich Sociologie: sociale chaos of sacrale vrijheid: term: Ferien vom ich 
(Germ.) 

terugschenking   Sociologie: wederzijdsheid 

wederdienst Sociologie: wederzijdsheid 

wedergave Sociologie: wederzijdsheid 

wederzijdsheid Sociologie: wederzijdsheid 

steen Steen 

stenen Steen 

Geboortestenen Steen: geboortesteen 

Hermen Steen: heilige opgerichte ~: herme = Hermessteen (έρμα) (Gr.) 

steenkringen Steen: heilige opgerichte ~: steenkring 

labyrint Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint 

Meteoorstenen Steen: meteoorsteen 

Plaats bepalende stenen Steen: plaats bepalende steen 

vijandig Strijd en vrede: antagonisme 

aartsvijand Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand 

de duivel Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand 

goddelijke vijand Strijd en vrede: antagonisme: aartsvijand 

monster Strijd en vrede: antagonisme: monster 

bedreigt Strijd en vrede: bedreiging 

beschermende Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

bescherming Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

bewaakt voor uitdoving Strijd en vrede: beschermen (bewaken tegen) 

Verdrijver Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

verjaagt Strijd en vrede: drijven (verdrijven, verjagen, vervolgen) 

afdwingen Strijd en vrede: dwingen  

Dwang Strijd en vrede: dwingen  

dwingende Strijd en vrede: dwingen  

gedwongen Strijd en vrede: dwingen  

gebonden, niet vrij Strijd en vrede: gebondenheid, onvrijheid 

gewelddadige Strijd en vrede: geweld (gewelddadigheid, agressie) 

interventie Strijd en vrede: interventie 

overwint Strijd en vrede: overwinning 

triomfeert Strijd en vrede: overwinning 

zelfoverwinning Strijd en vrede: overwinning, zelf- 

in opstand komen Strijd en vrede: rebellie 

opstandige Strijd en vrede: rebellie 

oorlog Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

strijd Strijd en vrede: strijd (oorlog) 

Beiden strijden met elkaar Strijd en vrede: strijd tussen goed en kwaad (licht en duisternis) 

strijd tegen de machten der duisternis Strijd en vrede: strijd tussen goed en kwaad (licht en duisternis) 
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Drinkwedstrijden Strijd en vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd 

verzoenen Strijd en vrede: verzoening 

 vrede [voorafgegaan door een spatie] Strijd en vrede: vrede 

vreedzame Strijd en vrede: vreedzaamheid 

symbolen Symboliek 

symbolische Symboliek 

gelijkenis van de apenweg Symboliek: beeldspraak: gelijkenis van de apenweg (Ind.) 

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

beeldspraak Symboliek: beeldspraak: metafoor 

allegorisch Symboliek: beeldspraak: metafoor: allegorie 

pars pro toto Symboliek: beeldspraak: metonymia: pars pro toto 

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

churinga, een symbolische weergave Symboliek: churinga als symbool van de eerste voorouder 
(Australië) 

Nut, voorovergebogen op handen en Symboliek: godheid [voorovergebogen] als symbool van de hemel 

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

horens van de koe als maansymbool Symboliek: hoorns van de koe als symbool van de maan 

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

hut verblijven, die een monster Symboliek: hut als symbool van een monster 

koe, waarvan de vier poten Symboliek: koe als symbool van de hemel 

labyrint Symboliek: labyrint als het symbool van de schoot van Moeder 
Aarde en het dodenrijk 

rijkdom en de vernietiging ervan wordt Symboliek: levensboom als symbool van rijkdom en de vernietiging 
ervan 

lotusbloem (symbool van het zich Symboliek: lotus als symbool van verrijzenis 

maan zelf is het symbool van de Symboliek: maan [wassen en afnemen van de] als symbool van 
wedergeboorte (wisseling van dood en leven) 

maan zelf is het symbool van het ritme Symboliek: maan als het symbool van het ritme van het leven 

wereld, opgevat als menselijk lichaam Symboliek: menselijk lichaam als symbool van de wereld 

oceaan waarlangs de zonneboot vaart Symboliek: oceaan met zonneboot als symbool van de hemel 

gepersonifieerd Symboliek: personificatie als symbool 

Vegetatie als het symbool van de Symboliek: plant als symbool van de vernieuwende kracht van het 
leven 

ploeg is vaak de fallus van de hemelgod Symboliek: ploeg als symbool van de fallus van de hemelgod 

Ze zijn het symbool van de kosmos Symboliek: poort [vijf] als symbool van de kosmos 

teken van het verbond tussen God en Symboliek: regenboog als het symbool (teken) van het verbond 
tussen God en mens (OT) 

als regenboogslang Symboliek: regenboog als symbool van de regenboogslang (Austr.) 

slak die zijn horens Symboliek: slak die zijn horens intrekt en uitsteekt als symbool 
van de maan 

symboliek van het opstijgen ten hemel Symboliek: symboliek van de hemelvaart 

hemelbeelden Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~) 

kosmische symboliek Symboliek: symboliek van de kosmos (astrale ~) 

maansymbool Symboliek: symboliek van de kosmos: maansymboliek 

Symboliek van de maan Symboliek: symboliek van de kosmos: maansymboliek 

Vegetatie als het symbool Symboliek: symboliek van de plant 

religieus symbool Symboliek: symboliek van de religie 

religieuze symbool Symboliek: symboliek van de religie 

Symboliek van het centrum Symboliek: symboliek van het centrum 

symboliek betreft het thema van het Symboliek: symboliek van het mysterie van dood en leven 
(wedergeboorte) 

symbolisme Symboliek: symbolisme 

emblemen Symboliek: teken (merk, embleem) 

merkteken Symboliek: teken (merk, embleem) 

teken des doods Symboliek: teken des doods 

een uiterlijk teken zijn Symboliek: teken van heil (afkomstig van god) 

teken van de heilstoestand Symboliek: teken van heil (afkomstig van god) 
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sèma Symboliek: teken, graf-: term: σημα (Gr.) 

totem Symboliek: teken, sibbe-: term: totem (odoodem) (object dat de 
god of geest van de familie vertegenwoordigt) 

taboe-teken Symboliek: teken, taboe- 

symbool van de oerheuvel Symboliek: tempel als symbool van de heilige aardhoogte of trap 

tempel zelf is het symbool van de kosmos Symboliek: tempel als symbool van de kosmos 

en is dus het symbool van de Symboliek: tempelgebied als symbool van de wereld 

tentdak op vier palen Symboliek: tentdak op vier palen als symbool van de hemel 

Ma’ats symbool van de struisveer Symboliek: veer [struis-] als symbool van Ma’at bij het 
dodengericht 

monster van vlechtwerk dat tevens de Symboliek: vlechtwerk als symbool van een monster en kosmische 
moederschoot 

Water is het symbool van Symboliek: water als symbool van dood en wederopstanding 

het dodengericht wordt afgewogen Symboliek: weegschaal als symbool van de kosmische orde, het 
onvergankelijk leven 

heilig wiel dat de schepping symboliseert Symboliek: wiel [draaiend] (of een cirkelende dynamiek) als 
symbool van de kringloop van leven en dood en van de tijd 

wijnkruiken zijn een symbool van de Symboliek: wijnkruik als symbool van de onderwereld 

zuilen als omhoogrijzende vegetatie Symboliek: zuil als symbool van verrijzende vegetatie 

symbool van de berg Sumeru Symbool: tempel als symbool van de berg Sumeru (Tib.) 
 taal [voorafgegaan door een spatie] Taal 

god opdracht Taal: bevel (machtswoord) 

Goddelijke bevelen Taal: bevel (machtswoord) 

goddelijke woord Taal: bevel (machtswoord) 

Gods bevelen Taal: bevel (machtswoord) 

Wegzending Taal: bevel: wegzending van de dodengeesten 

canonieke Taal: canon 

Codificatie Taal: codificatie 

 dank [voorafgegaan door een spatie] Taal: dankzegging 

stichtingslegenden Taal: epiek: legende, stichtings- 

sprookje Taal: epiek: sprookje 

relaas Taal: epiek: verhaal 

verhaal Taal: epiek: verhaal 

verhalen Taal: epiek: verhaal 

volksverhalen Taal: epiek: verhaal, volks- 

Wonderverhalen Taal: epiek: verhaal, wonder- 

bidden Taal: gebed (aanroeping) 

bidt Taal: gebed (aanroeping) 

gebed Taal: gebed (aanroeping) 

formuliergebeden Taal: gebed: formuliergebed 

formuliergebeden Taal: gebedsformulier 

klaagt Taal: klacht 

rouwklacht Taal: klacht 

bezongen Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 

Hymne Taal: lied, lof- (hymne, lofprijzing, prijslied, gebedshymne) 

prijs, lof Taal: lofprijzing 

naam Taal: naam (noemen) (alg.) 

namen Taal: naam (noemen) (alg.) 

godennamen Taal: naam, goden- 

epitheton Taal: naam, persoons-: bijnaam (epitheton) 

raadpleging Taal: raad(geving, -pleging) 

communiceert Taal: spraak (spreken) 

gesproken Taal: spraak (spreken) 

spreken Taal: spraak (spreken) 

formules Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

Spreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

Toverformules Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 
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toverspreuk Taal: spreuk (tover-, offer-, formule) 

teksten Taal: tekst 

boek Taal: tekst: boek (document, manuscript, handschrift, codex, 
geschrift, schrijftafel) 

blasfemie Taal: uitspraak: laster: blasfemie (godslastering) 

heilsboodschap Taal: uitspraak: prediking 

vertaald Taal: vertaling 

 woord [voorafgegaan door een spatie] Taal: woord 

woord en Taal: woord 

‘woord Taal: woord 

-woorden Taal: woord 

heilige woorden Taal: woord, heilig 

dabar Taal: woord: term: dābār (Isr.) 

legomena Taal: woord: term: λεγομενα (pl.) (Gr.) 

zang Taal: zang (zingen) 

Zegen Taal: zegening 

 tijd [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd 

Tijd en plaats Tijd 

tijden [+ spatie] Tijd 

tijden, Tijd 

feesttijden. Tijd 

 dag [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: dag(indeling) 

dag: Tijd: dag(indeling) 

dag, Tijd: dag(indeling) 

kortste dag Tijd: dag, kortste 

langste dag Tijd: dag, langste 

Derde dag: Chytroi: dag der potten Tijd: dag, offer- 

Eerste dag: Pithoigia: de vatopening Tijd: dag, offer- 

Tweede dag: Choes: dag van de Tijd: dag, offer- 

avond Tijd: dag: avond 

ochtend Tijd: dag: ochtend 

droomtijd Tijd: droomtijd 

jaar [+ spatie] Tijd: jaar(indeling) 

jaar. Tijd: jaar(indeling) 

jaar: Tijd: jaar(indeling) 

jaaarlijkse Tijd: jaar, elk (jaarlijks) 

herfst Tijd: jaargetijde: herfst 

lente Tijd: jaargetijde: lente 

winter Tijd: jaargetijde: winter 

zomer Tijd: jaargetijde: zomer 

maankalender Tijd: kalender, maan- 

maantijdrekening Tijd: kalender, maan- 

zonnekalender Tijd: kalender, zonne- 

maand Tijd: maand 

Anthesterion ≈ februari Tijd: maand (Gr.): Anthesterion ≈ februari 

Ramadan Tijd: maand (Isl.): Ramadan 

februari Tijd: maand (mod.): februari 

Tijd en plaats van het offer Tijd: offer, ~ van het 

tijd van het offer Tijd: offer, ~ van het 

opleidingstijd Tijd: opleidingstijd (studietijd) 

driedaagse Tijd: periode: drie dagen 

eeuwige Tijd: temporaliteit: eeuwigheid 

 heden [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: heden 

hiernamaals Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

leven na de dood Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 
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na de dood Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

eindtijd Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

 oud [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

 oude [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oude, Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oude) Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oude en primitieve godsdiensten Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oude mythen Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oude oosten Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

 ouder [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

oudste Tijd: temporaliteit: hiernamaals (leven na de dood) 

ouderdom Tijd: temporaliteit: ouderdom (absolute en relatieve chronologie) 

tijdelijk Tijd: temporaliteit: tijdelijkheid (enige tijd, eindigheid) 

toekomst Tijd: temporaliteit: toekomst 

 verleden [voorafgegaan door een spatie] Tijd: temporaliteit: verleden 

middaguur Tijd: uur: middaguur 

middernacht Tijd: uur: middernacht 

wereldtijdperken Tijd: wereldtijdperk  (kosmisch tijdperk) 

compleet Totaliteit: compleetheid 

besef van een kosmische Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als 

totaliteit van het heilige en het profane Totaliteit: omvatting van twee tegenstellingen, ~ als 

volmaaktheid Totaliteit: volmaaktheid, samenvatting 

Troon van de Asjanti Troon: Asjanti, ~ van de (Afr.) 

twee Twee 

dualisme Twee: dualisme 

dualistisch Twee: dualisme 

dubbelzinnige Twee: dualisme 

herhaald Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling) 

herhaling Twee: dualiteit (dubbelheid, herhaling) 

polair Twee: polariteit 

polariteit Twee: polariteit 

afgesplitst Twee: splitsing 

scheiding Twee: splitsing 

splitsing Twee: splitsing 

splitste Twee: splitsing 

verdeeld Twee: splitsing 

verdeelt Twee: splitsing 

tweeëenheid Twee: tweeëenheid 

vaatwerk Vat 

vatopening Vat 

Chytroi: dag der potten Vat: kookpot: term: χυτροι (pl.) (‘potten’) (dag van het 
Anthesterion-feest) (Gr.) 

kruiken Vat: kruik 

Choes: dag van de wijnmaten Vat: maatvat: term: Χοες (pl.) (dag van het Anthesterion-feest) 
(Gr.) 

potten Vat: pot 

wijnkruiken Vat: wijnkruik 

landbouwgewassen Vegetatie 

plant Vegetatie 

vegetatie Vegetatie 

 loof [voorafgegaan door een spatie] Vegetatie 

lotusbloem Vegetatie: bloem: lotus (alg.) 

braambos Vegetatie: braamstruik 

gras Vegetatie: gras 
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bamboe Vegetatie: gras: bamboe 

hout Vegetatie: hout 

kalebas Vegetatie: kalebas 

knol Vegetatie: knol 

aardappel Vegetatie: knol: aardappel 

taro Vegetatie: knol: term: taro (Am.) 

 yam [voorafgegaan door een spatie] Vegetatie: knol: term: yam (Am.) 

graan Vegetatie: koren (graan) 

koren Vegetatie: koren (graan) 

korenaar Vegetatie: korenaar 

schoof koren Vegetatie: korenschoof 

maïs Vegetatie: maïs 

heilige plant Vegetatie: plant, heilige 

totem Vegetatie: plant, heilige: totem 

rijst Vegetatie: rijst 

soma-plant Vegetatie: soma (Ind.) 

levenskruid Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

verjongingskruid Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid) 

 vrucht [voorafgegaan en gevolgd door 
een spatie] 

Vegetatie: vrucht 

vruchten Vegetatie: vrucht 

komkommer Vegetatie: vrucht: komkommer 

wijnstok Vegetatie: wijnstok 

zaad. Ook hier Vegetatie: zaad 

zaden van de cultuurplanten Vegetatie: zaad 

bevrijding Verlossing 

verlos Verlossing 

doven van de eigen begeerten Verlossing: separ.: begeerten 

opheffing der begeerten Verlossing: separ.: begeerten 

af te weren Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

afwering van kwade geesten Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

verdrijving van boze geesten Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

demonenverdrijving Verlossing: separ.: demonen ((magische) demonenverdrijving of 
afwering van kwade invloeden) 

kwaad van het lichaam en de materie Verlossing: separ.: kwaad van het lichaam en de materie 

bevrijding uit deze macht der slavernij Verlossing: separ.: macht der archonten der planeten 

bevrijding van de machten van het Verlossing: separ.: machten van het noodlot 

ontdaan van de zondige materie Verlossing: separ.: zonden (vergiffenis) 

genezen Verlossing: type: genezing 

genezing Verlossing: type: genezing 

gered Verlossing: type: redding 

redden Verlossing: type: redding 

redding Verlossing: type: redding 

vrijheid Verlossing: vrijheid (onafhankelijkheid) 

weg naar verlossing Verlossing: weg naar ~ 

wegen naar verlossing Verlossing: weg naar ~ 

verlossing ligt in het begaan van alle Verlossing: weg naar ~: begaan van alle zonden (begeerten) 

weg der verlossing via het linker pad der Verlossing: weg naar ~: begaan van alle zonden (begeerten): 
linkerpad (Ind.–B.) 

goede daden en genade als wegen naar Verlossing: weg naar ~: genade 

goede daden en genade als wegen naar Verlossing: weg naar ~: goede daden 

verwerven van heilbrengende kennis Verlossing: weg naar ~: kennis, verwerving van heilbrengende  

de verwerving van het inzicht Verlossing: weg naar ~: kennis, verwerving van heilbrengende  

Meditatie kan dus tot bevrijding leiden Verlossing: weg naar ~: meditatie 

Meditatie leidt ook Verlossing: weg naar ~: meditatie 
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Middenpad Verlossing: weg naar ~: Middenweg (Ind.-B.) 

mysteriegodsdienst als weg naar Verlossing: weg naar ~: mysteriegodsdienst 

reiniging en boetedoening in de Verlossing: weg naar ~: reiniging en boetedoening in de 
onderwereld 

zichzelf te verlossen Verlossing: zelfverlossing 

nieuw leven Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

restitutie van de heilige oertijd Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

vernieuwd Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

vernieuwende kracht van het leven Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

vernieuwingsdrang Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

zich vernieuwende leven Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing, herstel 

opwekken van nieuw leven uit de dood Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken 

omhoogrijzen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

opstijgen Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

stijgt Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang) 

gedode wezen (dema) werd echter nieuw Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

herboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

herleefde Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

herleeft Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

herrezen Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

opnieuw geboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

opstaan tot nieuw leven Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

reïncarnatie Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

verrezen Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wedergeboren Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wederopstaan Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

wederopstanding Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

weer opstaat Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte 

abstracte gedaante Verschijning: abstracte gedaante 

gedaante Verschijning: alg. verschijningsvorm 

uiterlijke verschijning Verschijning: alg. verschijningsvorm 

verschijningsvorm Verschijning: alg. verschijningsvorm 

antropomorf Verschijning: antropomorfisme 

Heiland als mens Verschijning: antropomorfisme 

menselijk afgebeeld Verschijning: antropomorfisme 

gedaante van de maan Verschijning: astrale gedaante: maan 

Dubbelganger-motief Verschijning: dubbelganger 

elementvormige gedaante Verschijning: elementvormige gedaante 

water heeft geen vaste gestalte Verschijning: elementvormige gedaante 

verandert in een wijnstok Verschijning: gedaantewisseling 

combinaties van theriomorfe en Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk) 

mengvorm van beide Verschijning: hybride ~ (half menselijk, half dierlijk) 

dabar Verschijning: ideële gedaante: term: dābār (Isr.) 

zinsbegoocheling Verschijning: illusie 

vermomde Verschijning: illusie: imitatie 

personen stellen goden, geesten of Verschijning: illusie: imitatie (nagebootste gedaante, veinzen, 
voorwenden, doen alsof) 

māyā Verschijning: illusie: term: māyā (Ind.) 

geïncarneerd Verschijning: incarnatie 

incarnatie Verschijning: incarnatie 

gedaante van een levende persoon Verschijning: levende persoon, god als 

drager der openbaring Verschijning: medium (drager der openbaring) 

media Verschijning: medium (drager der openbaring) 

medium Verschijning: medium (drager der openbaring) 

gebreken Verschijning: misvormdheid (verminking, lichaamsgebrek) 

openbaren het leven Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 

openbaring Verschijning: openbaren (openbaring) (alg.) 
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god of de geest verschijnt Verschijning: openbaren, zich 

god zich geopenbaard heeft Verschijning: openbaren, zich 

manifesteert Verschijning: openbaren, zich 

openbaren zich Verschijning: openbaren, zich 

zich zou zou openbaren Verschijning: openbaren, zich 

overleden mannen verschijnen Verschijning: openbaren, zich 

plaats waar de god woont of verschijnt Verschijning: openbaren, zich 

verschijningen Verschijning: openbaren, zich 

openbaart Verschijning: openbaren, zich 

ontofanie Verschijning: openbaren, zich: ontofanie (openbaring van het 
zijnde) 

wijzen en Verschijning: openbaren: tonen 

plantvormige gedaante Verschijning: plantvormige gedaante 

verandert in een wijnstok Verschijning: plantvormige gedaante 

Verschuiving Verschijning: substitutie 

koningsmoord vervangen door een andere Verschijning: substitutie 

substitutie Verschijning: substitutie 

vervangen Verschijning: substitutie 

beschouwd als god op aarde Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

representeert Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordigde Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordigers Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

vertegenwoordigt Verschijning: substitutie: vertegenwoordiging 

als een klein, mysterieus dier Verschijning: theriomorfisme 

dema in de gedaante van een varken Verschijning: theriomorfisme 

gedaante van een dier Verschijning: theriomorfisme 

god in de gedaante van een stier Verschijning: theriomorfisme 

god zich in het dier Verschijning: theriomorfisme 

theriomorfe Verschijning: theriomorfisme 

wordt als zielenvogel Verschijning: theriomorfisme 

visioen Verschijning: visioen 

voorbeeld Verschijning: voorbeeld 

realiteit Verschijning: werkelijkheid 

werkelijk Verschijning: werkelijkheid 

vogel Vogel 

ganzen Vogel: gans 

specht Vogel: specht 

struis Vogel: struisvogel 

valk Vogel: valk, zonne- 

dodenvogel Vogel: zielenvogel (dodenvogel) 

zielenvogel Vogel: zielenvogel (dodenvogel) 

 ba [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Vogel: zielenvogel: ‘Ziel’ (ba) (Eg.) 

cultuurgoederen Voorwerp (voorwerp, goed, ding) 

 ding [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Voorwerp (voorwerp, goed, ding) 

‘ding’ Voorwerp (voorwerp, goed, ding) 

voorwerp Voorwerp (voorwerp, goed, ding) 

bindt Voorwerp: band 

mannenkraambed Voorwerp: bed, mannenkraam- 

spijkerbed Voorwerp: bed, spijker- 

bijl Voorwerp: bijl 

geneesmiddelen Voorwerp: geneesmiddel 

korenwan Voorwerp: korenwan 

Tripiṭaka Voorwerp: mand: term: piṭaka, tri- (‘driekorf’) (lit.) (Ind.-B.) 

masker Voorwerp: masker 

doodsmaskers Voorwerp: masker, doods- 
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parasol Voorwerp: parasol 

ploeg Voorwerp: ploeg 

utilitair apparaat Voorwerp: religie als werktuig 

werktuig Voorwerp: religie als werktuig 

Anwendung Voorwerp: religie als werktuig: Anwendung van religie 

schaar Voorwerp: schaar 

schommel Voorwerp: schommel 

spiegel Voorwerp: spiegel 

Spijker Voorwerp: spijker 

tafel Voorwerp: tafel 

telefoon Voorwerp: telefoon 

wenteltrap Voorwerp: trap, wentel- 

vaandel Voorwerp: vlag 

vliegtuig Voorwerp: vliegtuig 

 rad [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Voorwerp: wiel 

wiel Voorwerp: wiel 

vurige Vuur 

vuur Vuur 

Branden Vuur: branden (trans. en intrans.) 

brandende Vuur: branden (trans. en intrans.) 

verbranding Vuur: branden (trans. en intrans.) 

uitdoving Vuur: doven (trans. en intrans.) 

haard Vuur: haard 

kra [+ spatie] Vuur: levensvuur: term: kra (Afr.) 

haardvuur Vuur: offervuur: haardvuur 

goddelijke vonk Vuur: vonk, goddelijke 

waargenomen Waarneming 

waarneembare Waarneming 

waarneming Waarneming 

aanraking Waarneming: voelen: aanraking 

schouwen Waarneming: zien 

goden gezien Waarneming: zien 

 zien [voorafgegaan door een spatie] Waarneming: zien 

ziet slechts Waarneming: zien 

ziende Waarneming: zien 

blinde Waarneming: zien: blindheid 

inzicht Waarneming: zien: inzicht 

Epopteia Waarneming: zien: term: εποπτεια (Gr.) 

voorzienigheid Waarneming: zien: vooruitzien (voorzienigheid) 

zichtbaar Waarneming: zien: zichtbaarheid 

wagen Wagen 

donderhamer Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht 

zwaard Wapen: zwaard 

water Water 

heilig water Water: bronwater 

bron Wateren: bron 

Zamzam Wateren: bron, heilige; te Mekka (S.A.): ‘Zamzam’ (Isl.) 

zee [+ spatie] Wateren: oceaan (zee) 

zee’ Wateren: oceaan (zee) 

zee) Wateren: oceaan (zee) 

zeevaart Wateren: oceaan (zee) 

zeelieden Wateren: oceaan (zee) 

zeegoden Wateren: oceaan (zee) 

omgeven wordt door de oceaan Wateren: oceaan die de aarde omgeeft 

zee lijkt rond de landmassa Wateren: oceaan die de aarde omgeeft 

oceaan loopt ook onder de wereld Wateren: oerwateren 
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water des doods Wateren: oerwateren 

chaos tevoorschijn kwam Wateren: oerwateren 

overstroming Wateren: vloed, overstromingswateren 

zondvloed Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische 
overstroming) 

gevaar Welzijn en ziekte: gevaar 

geluk Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen 

heil [+ spatie] Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen 

heil; Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen 

honger Welzijn en ziekte: honger 

kinderloze Welzijn en ziekte: kinderloosheid 

lang leven Welzijn en ziekte: lang leven 

 lijden [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: lijden 

geseling Welzijn en ziekte: lijden 

onheil Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende 

crisistijden Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, crisis 

noodsituatie Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, crisis 

noodlot Welzijn en ziekte: onheil, rampspoed, ellende, crisis 

onvruchtbaar Welzijn en ziekte: onvruchtbaarheid 

rijkdom Welzijn en ziekte: rijkdom 

Rijke grafgiften Welzijn en ziekte: rijkdom 

welvaart Welzijn en ziekte: rijkdom (welvaart) 

kinderzegen Welzijn en ziekte: rijkdom der jeugd (nieuw nageslacht) 

Pleiaden Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: Πληιονη, Πλειαδες 
(‘vermeerdering, overvloed’) (namen van nimfen) (Gr.) 

succes Welzijn en ziekte: succes 

vruchtbaar Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

vruchtbare Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid 

welzijn Welzijn en ziekte: welzijn 

 ziek [voorafgegaan door een spatie] Welzijn en ziekte: ziekte 

activiteit Werkzaamheid (activiteit, daad) 

daad Werkzaamheid (activiteit, daad) 

handelen Werkzaamheid (activiteit, daad) 

handeling Werkzaamheid (activiteit, daad) 

werkzaamheid Werkzaamheid (activiteit, daad) 

bevorderen Werkzaamheid: aanzetten 

gemaand Werkzaamheid: aanzetten 

beproevingen Werkzaamheid: beproeven (proef, test) 

insectenproef Werkzaamheid: beproeven: insectenproef) 

gevild Werkzaamheid: bereiden: villen 

Xipe, de gevilde Werkzaamheid: bereiden: villen: term: xipe (subst. part.) 
(godennaam) (Mex.) 

voortgang Werkzaamheid: bewegen: voortgaan 

Heldendaden Werkzaamheid: daad, helden- 

levenshandeling Werkzaamheid: daad: levenshandeling (dagelijkse h.) 

karman Werkzaamheid: daad: term: karman (Ind.) 

landbouw Werkzaamheid: ec. ~: landbouw 

gemaaid Werkzaamheid: ec. ~: maaien 

 oogst [voorafgegaan door een spatie] Werkzaamheid: ec. ~: oogst 

beploegen Werkzaamheid: ec. ~: ploegen 

hulp Werkzaamheid: helpen (hulp) 

methode Werkzaamheid: methode (techniek, wijze) 

technische Werkzaamheid: methode (techniek, wijze) 

wijze [+ spatie] Werkzaamheid: methode (techniek, wijze) 

wijzen opgewekt Werkzaamheid: methode (techniek, wijze) 

onderhielden Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen 

onderhoud Werkzaamheid: onderhouden, verzorgen 
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vatopening Werkzaamheid: openen: term: πιθοιγια (‘vatopening’) (nom. act.) 
(naam van een feestdag) (Gr.) 

resten Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven) 

rest [+ spatie] Werkzaamheid: overblijven (resteren, achterblijven) 

besmeerd Werkzaamheid: smeren 

insmeren Werkzaamheid: smeren 

knippen Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 

scheren Werkzaamheid: snijden (scheren, knippen) 

stromen Werkzaamheid: stromen, vloeien 

stroomt Werkzaamheid: stromen, vloeien 

opgeborgen Werkzaamheid: verbergen 

gesteund door Shu Werkzaamheid: verheffen: hemelboog 

vier poten dienen als hemelzuilen Werkzaamheid: verheffen: hemelboog 

tilt de hemelboog op Werkzaamheid: verheffen: hemelboog 

verleiden Werkzaamheid: verleiden 

waarschuwen Werkzaamheid: waarschuwen 

waarschuwer Werkzaamheid: waarschuwen 

 orde [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: orde 

orde: Wet en orde: orde 

levensorde Wet en orde: orde 

wereldorde Wet en orde: orde 

geordend Wet en orde: orde 

wetten van zijn schepper Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

goddelijke orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische levensorde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmische orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

kosmisch-zedelijke orde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

wereldorde Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)- 

ma’at Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: Ma’at (Eg.) 

ṛta Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: ṛta (Ind.) 

tao Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: Tao (Chin.) 

moira Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)-: term: μοιρα (Gr.) 

Natuurorde Wet en orde: orde of wet, natuur- 

natuurwetten Wet en orde: orde of wet, natuur- 

Cultische orde Wet en orde: orde, cultische 

Culturele orde Wet en orde: orde, culturele 

geregeld Wet en orde: orde, geregelde 

Maatschappelijke orde Wet en orde: orde, maatschappelijke (sociale -) 

Rechtsorde Wet en orde: orde, rechts- 

zedelijke orde Wet en orde: orde, zedelijke 

fundament Wet en orde: orde: grondslag (fundament, basis) 

offerhandeling juist Wet en orde: orde: juiste (volg)orde of verrichting van het offer 

juist Wet en orde: orde: juistheid 

volgorde Wet en orde: orde: volgorde 

waarheid boven Wet en orde: orde: waarheid 

hoogste waarheid Wet en orde: orde: waarheid, kosmische 

vaste waarheid Wet en orde: orde: waarheid, kosmische 

universele waarheid Wet en orde: orde: waarheid, kosmische 

chaos Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

chaotische Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

ontregelt en afbreekt Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

Sociale chaos Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

verstoren Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

wanorde Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

verstoort Wet en orde: orde: wanorde, chaos i.t.t. orde 

eind der tijden Wet en orde: orde: wereldondergang 

volledige ondergang Wet en orde: orde: wereldondergang 
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wereldondergang Wet en orde: orde: wereldondergang 

crisis Wet en orde: orde: wereldondergang 

doorbreking van deze orde Wet en orde: orde: wereldondergang 

juridische Wet en orde: recht 

het recht Wet en orde: recht 

rechten Wet en orde: recht 

rechtssysteem Wet en orde: recht 

leven van de stam te Wet en orde: recht: waarborging van het blijvend leven van volk 
en familie 

justitieel apparaat Wet en orde: rechtspraak 

rechtszaken Wet en orde: rechtspraak 

dodengericht Wet en orde: rechtspraak: dodengericht 

rechtvaardiging Wet en orde: rechtvaardiging 

wetten Wet en orde: wet 

wettig Wet en orde: wet 

casuïstiek Wet en orde: wet: casuïstiek 

Huwelijkscontracten Wet en orde: wet: contract, huwelijks- 

verbond tussen God en mens Wet en orde: wet: contract: overeenkomst (verbond) tussen een 
bepaald volk en God 

contract Wet en orde: wet: contract: overeenkomst (verbond) tussen een 
bepaald volk en God 

praktische levenswijsheid Wet en orde: wet: praktische levenswet 

Taken Wet en orde: wet: taak (opdracht) 

code Wet en orde: wet: voorschrift  

 norm [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Wet en orde: wet: voorschrift  

normen Wet en orde: wet: voorschrift  

regels Wet en orde: wet: voorschrift  

voorschrift Wet en orde: wet: voorschrift  

beperkingen Wet en orde: wet: voorwaarde  

 eis [voorafgegaan door een spatie] Wet en orde: wet: voorwaarde  

voorwaarden Wet en orde: wet: voorwaarde  

wetenschap Wetenschap 

geneeskunde Wetenschap: geneeskunde 

godsdienstwetenschap Wetenschap: godsdienstwetenschap 

studie van de godsdienst Wetenschap: godsdienstwetenschap 

sociologische school Wetenschap: godsdienstwetenschap: school, sociologische en 
psychologische (Durkheim, Freud e.a.) 

fenomenologie van de godsdienst Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende 
godsdienstwetenschap 

typologie Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende 
godsdienstwetenschap 

Vergelijkende godsdienstwetenschap Wetenschap: godsdienstwetenschap: vergelijkende 
godsdienstwetenschap 

notariaat Wetenschap: notariaat 

doorgeven van heilige kennis Wetenschap: onderwijs, instructie 

onderricht Wetenschap: onderwijs, instructie 

onderwezen Wetenschap: onderwijs, instructie 

rechtsgeleerdheid Wetenschap: rechtsgeleerdheid 

leerden Wetenschap: studie (leren) 

leert Wetenschap: studie (leren) 

opleiding Wetenschap: studie (leren) 

studie Wetenschap: studie (leren) 

etymologie Wetenschap: taalkunde: etymologie 

nieuwe zin Wisseling: betekenisverandering 

cultuur verandert meestal sneller Wisseling: cultuurverandering 

overgang Wisseling: overgang 

levend organisme dat verandert Wisseling: religieuze verandering 
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ontwikkeling van het godendom Wisseling: religieuze verandering 

proces van vergeestelijking Wisseling: religieuze verandering 

religies veranderen Wisseling: religieuze verandering 

zendingsdrang Wisseling: religieuze verandering: bekering ((doen) overgaan tot 
een (andere) religie, missiewerk, zending) 

Verandering d.m.v. degeneratie en Wisseling: religieuze verandering: degeneratie (verval) van de 
religie 

Repristinatie Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: repristinatie (teruggrijpen op vroegere 
godsdienstige gebruiken) 

Syncretisme Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze elementen: syncretisme (overnemen  en samengaan van 
vreemde religieuze elementen) 

Verandering d.m.v. contacten met Wisseling: religieuze verandering: overnemen van vreemde 
religieuze of culturele elementen 

Verandering d.m.v. reactie in de religie Wisseling: religieuze verandering: reactie op andere overtuigingen 

verandering van beleving naar doeleind Wisseling: religieuze verandering: van Ausdruck naar Anwendung 

Verandering d.m.v. spiritualisering in de Wisseling: religieuze verandering: van concreet naar spiritueel 
(spiritualisering) 

Verandering d.m.v. degeneratie en Wisseling: religieuze verandering: vernieuwing (hervorming, 
revival) van de religie 

apotheose Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

Vergoddelijking Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

vergoddelijkte Wisseling: statusverandering: verheffing: vergoddelijking 
(apotheose) 

transsubstantiatie Wisseling: transsubstantiatie (van brood in lichaam en bloed) 

hemelse oceaan Wolk en regen: hemelse wateren 

hemelwateren Wolk en regen: hemelse wateren 

 regen [voorafgegaan door een spatie] Wolk en regen: regen 

Regen is het Wolk en regen: regen 

regenmaker Wolk en regen: regen 

 zon [voorafgegaan en gevolgd door een 
spatie] 

Zon 

 zon: Zon 

zon) Zon 

zon’ Zon 

zon. Zon 

zonne Zon 

zons Zon 

naam Simson hangt samen met ‘zon’ Zon: term: šimšôn (adj.) (held) (Isr.) 

zonneschijf met handen Zon: zonnewiel: zonneschijf met handen 

gevleugelde zonneschijf Zon: zonnewiel: zonneschijf met vleugels 

en –ondergang Zon: zonsondergang 

gaat onder Zon: zonsondergang 

zon opgaat en ondergaat Zon: zonsondergang 

komt op Zon: zonsopgang 

zon opgaat Zon: zonsopgang 

zonsopgang Zon: zonsopgang 
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