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Inleiding tot de goddelijke heraut en het woord van God

a. Algemeen:
De goddelijke heraut is bode en dienaar van de goden:
1. Hij is meester van het woord, maar treedt als dienaar niet erg op de voorgrond.
2. De voorstellingen van de heraut behoren tot de belangrijkste uit de religieuze geschiedenis
van de oudheid.
b. De klassiek Griekse voorstelling van de goddelijke heraut:
1. De heraut wordt gezien als een god zonder zelfstandige macht, zoals Hermes in Aeschylus’
Gebonden Prometheus, waarin Hermes op bevel van Zeus Prometheus moet toespreken.
Prometheus ziet wel in dat Hermes als Zeus’ vertegenwoordiger spreekt, maar beschouwt
hem als een slaaf.
2. De klassieke voorstelling is die van ontwikkelde sceptische schrijvers en niet die van het
volksgeloof.
3. In het volksgeloof had de verering van de bode der goden een plaats. Zijn religieuze
betekenis ligt dus in het volksgeloof.
c. De voorstelling van de heraut in andere antieke godsdiensten:
1. In andere antieke godsdiensten is weinig sprake van scepticisme en vrije dichtende fantasie,
maar slechts formalisering van het bestaande geloof.
2. Uitspraken over de dienaren der goden kunnen als vergelijkingsmateriaal vruchtbaar zijn
voor verheldering van de Griekse voorstellingen.
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Nairyō-saŋha, de bode van Ahura Mazdā in de Avesta

De goddelijke heraut en het woord van God – Nairyō-saŋha, de bode van Ahura Mazdā in de Avesta

2.1 Inleiding tot Nairyō-saŋha
a. Naamsbetekenissen:
1. De betekenis van Nairyō-saŋha:
i. ‘het mannelijk woord’;
ii. ‘mannen-taal’.
2. De betekenis van vyākhanō (vyākhanō):
i. Darmesteter:
’chef des assemblées’;
ii. Bartholomae:
’in der Versammlung sprechend, ihr Rat erteilend, beredt’.
3. Vendidad (een Avesta-boek) 19: 34:
Nairyō-saŋha is ašto ‘bode’ van Ahura Mazdā.
4. Commentaar:
i. ad a.1:
Bedoeld wordt het bevel zelve dat gehoorzaamheid afdwingt of de god of de geest van
het woord.
ii. ad a.2:
Vyāxanō werd ook de volksleider genoemd, die in de vergadering sprak.
Vyāxanō betekent ‘welsprekend’ in specifieke zin.
b. De betekenis van het welsprekende woord van de volksleider bij de antieke volken:
1. Als bijzaak: woordkunst als artistieke vaardigheid.
2. Als
i.
ii.
iii.

hoofdzaak: het gezag van het gesproken woord, gestoeld op wijsheid en macht:
Het gesproken woord van de volksleider werd als volstrekt geldig gezien.
Het gesproken woord openbaarde een levenswet.
Het gesproken woord was, evenals de levenswet, onweerstaanbaar en bleef na de
uitspraak doorwerken (maar als schone klank slechts een ogenblik).
iv. Het gesproken woord was een scheppende kracht die een nieuwe werkelijkheid creëert
(de doorwerking).
v. Het gesproken woord was levensenergie en bevatte het mysterie van schepping en
leven.
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2.2 De betekenis van het welsprekende woord in de Avesta
a. Het welsprekende woord in de Avesta:
1. Het woord van de volksleider:
i. In het welsprekende woord van de volksleider bevond zich ‘de goddelijke kracht van
het woord van God’.
ii. De volksleider was bezield door de god die het leven van het volk leidde, en
verkondigde de orde die leven betekent.
iii. Hij schiep een nieuwe levensgeest in het volk.
2. Het woord van de goddelijke heraut als scheppende kracht:
i. Het woord doet het leven opgaan.
ii. Het bracht (dus) genezing.
iii. Vergelijk het Bijbelboek Johannes: ‘in het woord was leven’.
3. Het heilige woord als goddelijke wezens:
Yašt 14: 46:
i. Vərəθraγna, de geest der overwinning, heette ‘de sterke en welsprekende (vyāxaine
(vyākhaine)), de zegevierende en genezende’.
ii. Goden konden eveneens dergelijke benamingen dragen (zie hierna).
b. Mithra als welsprekende god:
Yašt 10: 61:
1. Hij is ‘de sterke en welsprekende’ en schept door zijn woord leven in de wereld (regenval,
plantengroei enz.).
2. Hij is de strijdende god en vertegenwoordigt de zaak van Ahura Mazdā in de lichamelijke
wereld.
3. Hij heet Tanu-mąθra, ‘de belichaming van het heilige woord’, omdat het zich in de
lichamelijke wereld openbaart en realiseert.
c. Sraoša als welsprekende god:
1. Hij is een dubbelganger van Mithra.
2. Hij is eveneens Tanu-mąθra (zie b.3).
3. Hij overwint evenals Nairyō-saŋha (zie a.3) en Mithra (zie b.2) de vijanden van Ahura
Mazdā).
d. Nairyō-saŋha als middelaar:
1. Hij bezit zelfstandige macht en stelt die in dienst van zijn goddelijke heer.
2. Hij is de uitvoerder van de wil van Ahura Mazdā.
3. Hij is de middelaar tussen de onzichtbare en de zichtbare wereld.
4. Het woord is de middelaar.
e. Mąθra-Spəṇta als ‘bode’ van Ahura Mazdā (Kristensen schrijft ‘Spento-Mathro’):
Mąθra-Spəṇta is identiek aan de bode van Ahura Mazdā:
1. Vendidad 22: 7:
Mąθra-Spəṇta is ‘het heilige woord’ dat de bode op bevel van Ahura Mazdā in de wereld
moet zenden om het leven te redden.
2. Mąθra-Spəṇta wordt vertegenwoordigd door Airyaman, de typische mąθra (vergelijk Yašt
3:5).
3. Mąθra-Spəṇta en de bode zijn ašto ‘bode’ of ‘heraut’ van Ahura Mazdā.
4. Mąθra-Spəṇta als ‘heilig woord’ en Nairyō-saŋha als ‘mannentaal’ d.w.z. als het
gezaghebbende bevel betekenen hetzelfde.
f.

Nairyō-saŋha als genius der koningen:
1. Nairyō-saŋha openbaarde zich in de koning d.m.v. het gezaghebbende woord (Nairyōsaŋha).
2. Nairyō-saŋha, de goddelijke heraut, bezielde of inspireerde de koning, de volksleider.
3. Nairyō-saŋha verwerkelijkte door de koning de wil van Ahura Mazdā in de wereld.
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2.3 De werkzaamheid van de bode in ‘de lichamelijke wereld’
a. Algemene opmerkingen:
Yašt 13: 146:
1. De goddelijke heraut is werkzaam in de zichtbare wereld der mensen, ‘de lichamelijke
wereld’.
2. Mąθra-Spəṇta, het ‘heilige woord’ als bode van Ahura Mazdā, is aan deze wereld
toegewezen.
b. Astvaṱ-ərəta als ‘de belichaamde goddelijke orde’:
1. Hij is ašto.
2. Betekenis van de naam:
‘de belichaamde (of: vleesgeworden) goddelijke orde’.
3. Hij is de heiland die aan het eind der tijden het rijk van Mazda in de zichtbare wereld
verwerkelijkt:
i. Dit rijk is het goddelijk leven van de onzichtbare wereld, ‘de geestelijke wereld’ van
Ahura Mazdā.
ii. De heiland, de bode van Mazda, brengt dit goddelijk leven naar de zichtbare wereld
om hierin te worden verwerkelijkt.
c. Astvaṱ-ərəta als licht en leven:
1. De bode Astvaṱ-ərəta gebruikt niet het woord, maar het licht:
i. Hij verrijst uit de zee in het oosten.
ii. Hij richt ‘zijn ogen van wijsheid en voorspoed’ op de wereld:
(1) Wijsheid en voorspoed zijn kenmerken van Ahura Mazdā.
(2) Deze zullen aan de zichtbare wereld meegedeeld worden.
2. Het woord en het licht zijn identiek:
i. Ze zijn middelaars (zie c.1.ii en 2.2-d).
ii. Ze brengen het goddelijk leven naar deze wereld.
iii. Bijbelboek Johannes:
‘Het woord was leven en licht.’
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Apis, de heilige stier, als goddelijke heraut in Egypte

De goddelijke heraut en het woord van God – Apis, de heilige stier, als goddelijke heraut in Egypte

3.1 Inleiding tot Apis en Mnevis
a. De heilige stier in Egypte als brenger van leven uit de goddelijke naar onze wereld:
1. Apis en Mnevis zijn de twee heilige stieren in Egypte.
2. Verschillen:
i. Apis werd vereerd in Memphis.
ii. Mnevis werd vereerd in Heliopolis.
iii. Ze verschilden van kleur en andere kenmerken.
3. Overeenkomsten:
Ze stemmen overeen in wezen:
i. Ze heetten ‘heraut’.
ii. Ze komen samen voor.
b. Algemene karakterisering van Apis:
1. Apis is het levende beeld van de ‘gestorven’ mythische aardstier.
2. De mythische aardstier is bekend van:
i. de stier uit de godsdienst van Kreta:
(1) de god van de vegetatie;
(2) de vertegenwoordiger van het leven der aarde;
ii. afbeeldingen van Apis op tempelmuren in Egypte:
(1) mens met stierenkop;
(2) op zijn handen het vegetatieoffer: de voortbrengselen der aarde, vertegenwoordigd
door broden en koeken;
(3) Tekst:
‘het voedsel dat hij geschapen heeft’;
(4) neerlegging van het offer op de altaren der goden.

De goddelijke heraut en het woord van God – Apis, de heilige stier, als goddelijke heraut in Egypte

3.2 Verwantschappen van Apis
1. De verwantschap van Apis en Ptah:
a. Overeenkomsten:
i. Apis was de stier der vegetatie in Memphis.
ii. Ptah was:
(1) de hoofdgod van Memphis;
(2) de aardgod, schepper van de levensmiddelen, m.n. plantaardig voedsel;
(3) ‘de heer van de goddelijke voorraadschuur, waar het leven der twee delen van
Egypte ontstaat’.
iii. Beiden zijn (dus) aardgoden van het leven dat uit de aarde opgaat.
b. Verschillen:
i. Apis is:
(1) de zichtbare, ‘de levende stier der aarde’;
(2) het levende beeld van Ptah in deze wereld.
ii. Ptah is:
(1) de onzichtbare, als mummie afgebeelde, god van het dodenrijk, waar de bron des
levens is;
(2) de mythische aardstier, eveneens ‘stier der aarde’ genoemd.
2. De verwantschap van Apis en Osiris:
a. Ptah als verbindende factor:
i. Apis is:
(1) ‘het levende beeld van Osiris’;
(2) Plutarchus:
‘het schone beeld van de ziel van Osiris’.
ii. Ptah verbindt Apis en Osiris eveneens:
(1) Apis was ook zijn ‘levende beeld’.
(2) Ptah en Osiris waren verwante goden.
(3) In het bijzonder zijn ze aardgoden, de ‘gestorven’ goden van de vegetatie.
iii. Conclusie:
(1) Apis is de levende incarnatie van de onzichtbare god van het dodenrijk (Ptah of
Osiris).
(2) Zijn aanwezigheid op aarde was het thema van zijn verering.
b. Apis als levend beeld van Osiris, de ziel der vegetatie:
i. Het verhaal van de twee broeders Anubis en Bata (manuscript uit de 13e eeuw, nu
Brits Museum):
(1) Apis is de belichaming van de gestorven, maar herrezen god Ba-tau (Bata).
(2) Commentaar:
(a) Ba-tau betekent ‘ziel der broden’.
(b) Bedoeld wordt de god der vegetatie, Osiris.
(c) Apis is dus de incarnatie van de verborgen Osiris.
ii. Afbeelding te Philae:
(1) Een zielenvogel
(a) genaamd ‘de ziel van Osiris’
(b) staat boven planten afgebeeld.
(2) Commentaar:
De zielenvogel is Osiris, de ziel der vegetatie en dus de ‘ziel der broden’.
iii. Conclusie:
(1) Apis is de verschijning van de ziel van de gestorven Osiris in deze wereld.
(2) ad 2.a.i.(2):
Dit is het beeld, de incarnatie van de ziel der vegetatie (vergelijk afbeelding in
Philae).
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3.3 Apis als de goddelijke heraut van Ptah
a. Apis en de koning als op aarde verkerende herauten:
1. De mythe van de zoon van Hemel en Aarde:
i. Deze zoon is:
(1) de god die op aarde verschijnt;
(2) de zichtbare vertegenwoordiger (belichaming) van de onzichtbare vader.
ii. Apis is bovennatuurlijk verwekt door een hemels wezen bij de moederkoe.
2. De mythe van de bovennatuurlijke geboorte van de koning:
Antiek geloof:
i. De koning is de op aarde verschenen god:
(1) Dionysos als gemaal van de koningin.
(2) De Romeinse maagd bij het haardvuur wordt de moeder van de koning.
ii. De koning is de middelaar tussen deze en de andere wereld.
iii. De koning brengt het onvergankelijk leven in de vergankelijke wereld.
3. Conclusie:
i. Apis en de koning behoren tot dezelfde mythologische groep van goddelijke wezens.
ii. Apis en de koning zijn de levende vertegenwoordigers van de god van het absolute
leven.
iii. Avesta:
De goddelijke heraut heeft het koningsaspect.
b. Apis als berichtgever van Ptah:
De titels van Apis:
1. Wḥm n Ptḥ:
Betekenis:
i. Letterlijk:
’de herhaling (of: herhaler) van Ptah’;
ii. Erman:
(1) Wḥm is ‘berichtgeven’.
(2) Wḥm n Ptḥ is ‘de berichtgever, de heraut van Ptah’.
2. ‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’:
Betekenis:
‘Hij die verslag aan Ptah uitbrengt’.
3. Conclusie:
i. Beide titels drukken uit dat Apis de heraut van Ptah is.
ii. Een stier als heraut is opmerkelijk (zie hierna).
iii. ad b.1:
zie 3.5-b;
iv. ad b.2:
zie 3.5-c.
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3.4 Apis als heraut in stierengedaante (1)
a. Inleiding:
1. Kenmerken van de goddelijke heraut:
i. Hij is, zoals de naam aanduidt, geen gewone heraut, maar een goddelijke.
ii. Hij is de middelaar van het wezen van zijn heer.
iii. Hij is de uitvoerder van de goddelijke wil.
2. Apis als goddelijke heraut:
i. Als stier spreekt hij niet en is dus geen gewone heraut, maar een goddelijke: zijn heer
Pah hoort in het dodenrijk, waar de bron van het leven is.
ii. Apis openbaart Ptah’s goddelijke wil in de zichtbare wereld (de levensmiddelen in zijn
handen).
iii. Apis is de schepper van de levensmiddelen van Ptah: hij zet het onzichtbare goddelijk
leven om in het zichtbare leven der aarde.
iv. Apis is de vertegenwoordiger, middelaar van Ptah: hij is ‘de herhaling van Ptah’.
b. Apis als de brenger van het scheppende woord van God:
De betekenis van de goddelijke kracht van het woord in Egypte zoals meegedeeld in de
Shabaka-tekst (Memphis, Oude Rijk):
1. Over het goddelijk woord:
i. Het woord geeft aan de onwaarneembare wereld (de gedachte) een waarneembare
vorm (geluid).
ii. Het goddelijk woord geeft aan de onwaarneembare wereld (de goddelijke wereld) volle
werkelijkheid.
iii. Het goddelijk woord schiep de waarneembare wereld: God noemde ‘aller dingen naam’.
iv. het goddelijk woord bracht het leven in de wereld, omdat het zelf leven is.
v. Het goddelijk woord werkt door zijn kracht nog steeds in al het leven (mensen, planten,
dieren). Het is het leven der wereld.
2. Over de schepping van de levensmiddelen door het woord van Ptah:
i. Eerst werden de goden geschapen.
ii. Daarna werden van de waarneembare wereld eerst de levensmiddelen geschapen: ‘de
levensgeesten van alle voedingsmiddelen’.
iii. ‘Uit God kwamen (op zijn woord) alle dingen voort, de spijs en het voedsel, de spijs der
goden.’
3. Commentaar:
i. Het woord van Ptah bracht dus eerst het voedsel, in ’t bijzonder het brood, voort, dat
de zichtbare vorm van het goddelijk woord en het goddelijk leven is.
ii. De identiteit van het goddelijk woord en voedsel blijkt ook uit de betekenis van Hw:
(1) ‘levensmiddelen’;
(2) ‘het goddelijk bevel’, ‘het machtswoord van God’, d.i. het scheppende woord.
iii. Apis is werkelijk een heraut:
(1) Hij brengt de levensmiddelen, dus het woord van Ptah.
(2) Hij is de openbaarder, de spreker van Ptah, de God der levensmiddelen.
(3) Hij legt de offeranden (zie b.2.iii) op het altaar: het spijsoffer wordt als goddelijke
substantie opgevat; het is het leven der wereld.
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3.5 Apis als heraut in stierengedaante (2)
a. Apis als middelaar tussen God en wereld:
De titels van Apis (zie 3.3-b) tonen aan dat hij een middelaar is, die zich tussen God en wereld
heen en weer beweegt.
b. Het goddelijk woord dat komt uit de onzichtbare wereld:
Wḥm n Ptḥ, ‘de herhaler, de berichtgever van Ptah’:
1. Shabaka-tekst:
‘Het woord van de tong herhaalt (wḥm ) de gedachte van het hart.’
2. Commentaar:
i. Het woord is dus de gedachte in waarneembare vorm.
ii. ‘Herhalen’ is de herauttitel van Apis:
Apis ‘herhaalt’ de gedachte van Ptah, de god der levensmiddelen, door levensmiddelen
(het woord) te brengen.
iii. Apis draagt het woord van Ptah en is daarmee het woord zelf geworden, de incarnatie
van het woord.
iv. Het woord moet, om te kunnen openbaren, belichaamd worden. In Memphis gebeurt dat
door de Apis-stier, die het wezen (de gedachte) van Ptah in zich draagt.
c. Het goddelijk woord dat terugkeert naar de onzichtbare wereld:
‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’:
1. Erman:
Dit is Apis ‘die verslag uitbrengt aan Ptah’ over het leven op aarde. Hij is dus een gewone
berichtgever.
2. Kristensen:
Dit is Apis ‘die de werkelijkheid, het leven der wereld, vóór Ptah brengt’.
Argumenten:
i. In de cultus betekent ‘Ma’at doen opgaan’:
(1) ‘een offer brengen’;
(2) het verrichten van de heilige handelingen die het leven van Ptah doen opgaan.
ii. Ma’at betekent:
(1) waarheid;
(2) juistheid;
(3) recht;
(4) de vaste levensorde, namelijk van het onvergankelijk leven der aarde.
iii. Ma’at is een aardgodin (vgl. Themis).
3. Conclusie:
i. Het goddelijk leven, de ‘Ma’at’ die Apis aan Ptah brengt, is het offer dat hij op zijn
altaar legt:
(1) Het offer stelt de werkzaamheid van het leven van de god (Ptah) voor.
(2) De god (Ptah) leeft door het offer, want het is zijn leven.
(3) Apis verwerkelijkt dus het leven van Ptah.
ii. Het goddelijk leven is tevens het goddelijk woord:
(1) Apis is de God van het woord.
(2) Het goddelijk woord wordt verwerkelijkt in het leven der aarde.
(3) Het goddelijk leven, dus het leven der wereld, geeft Apis als offer aan Ptah.
d. Conclusie: Apis als middelaar:
Apis is middelaar tussen God en de wereld:
1. Hij brengt het woord (leven) van Ptah naar deze wereld.
2. In het offer brengt hij het terug.
3. Hij is de openbaarder en de openbaring van Ptah, namelijk van het mysterie van de
aardgod: Apis is ‘de ziel van Ptah, zijn blijvend leven’.
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3.6 Mnevis als goddelijke heraut van de zonnegod Atum

De goddelijke heraut en het woord van God – Apis, de heilige stier, als goddelijke heraut in Egypte - Mnevis als goddelijke
heraut van de zonnegod Atum

3.6.1 Inleiding tot Mnevis als goddelijke heraut van de zonnegod Atum
a. Het probleem van de tegenstelling zonnegod-aardgod:
1. De titels van Mnevis zijn:
i. ‘de heraut van de zonnegod Re’;
ii. ‘hij die Ma’at voor Atum doet opgaan’.
2. Atum is de nachtelijke zonnegod, door Mnevis vertegenwoordigd.
3. Mnevis openbaart dus het leven van de zonnegod.
4. De vraag is hoe zonnegod en aardgod te rijmen zijn.
b. De zonnegod als aardgod:
1. Algemene opinie:
De Egyptische theologen hebben de tegenstellingen willen overbruggen.
2. Kristensen:
i. Er is geen tegenstelling:
Mnevis werd vereerd in Heliopolis, de stad van de zonnegod, en werd dus met hem
verbonden.
ii. Er is ook geen tegenstelling bij de Griekse Helios (zie 3.6.2-1).
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3.6.2 De zonnegoden Helios en Atum
1. De zonnegod Helios als aardgod in Griekenland:
a. Overlevering:
i. Hij werd vereerd met chthonische offers, omdat hij in de aarde thuishoort.
ii. In de aarde ontvangt hij het onvergankelijk leven:
(1) Zijn paarden aten de toverkruiden op het eiland in het dodenrijk om verder te
kunnen gaan.
(2) Dit toverkruid is de scheppende kracht der aarde.
iii. Hij gaat op uit de Tuin der Hesperiden, waar de boom met vruchten der onsterfelijkheid
groeit.
b. Commentaar:
i. De zon is met de plantenwereld verbonden: het licht en de vegetatie ondervinden beide
dezelfde scheppende en vernieuwende kracht van de aarde.
ii. Dit geldt ook voor Atum (zie hierna).
2. De zonnegod Atum als aardgod in Heliopolis:
a. Overlevering:
i. Dodenboek 17:
De nachtelijke zonnegod Atum begeeft zich naar het Iaru-veld, de Tuin in het oosten
der wereld, met de levensboom waaruit de zon opgaat.
ii. Dendera:
De zonnegod die uit een lotus oprijst als een slang: ‘de zoon der aarde’.
iii. Piramideteksten:
De zonnegod wordt vereenzelvigd met de lotus.
iv. Dodenboek 165:
Tijdens de zondvloed is Atum de ‘mysterieuze en onzichtbare slang’.
v. De slang heet ook ‘het leven der aarde’.
b. Commentaar:
De nachtelijke zonnegod Atum is dus gelijk aan het leven der aarde, dat hij bezit:
i. ad 2.a.1:
De zon (het Licht) en plantenleven worden verbonden.
ii. ad 2.a.2:
De zon (het Licht) is de zoon der aarde.
iii. ad 2.a.3:
De verrijzende Atum (Nefer-Atum) is identiek aan een plant (de lotus).
iv. ad 2.a.4:
Dat wil zeggen de slang van het geheim der aarde.
3. Conclusie: de nauwe verwantschap van aardgod en zonnegod:
a. Ptah en Atum waren nauw verbonden:
i. Ze worden vaak samen genoemd in de Shabaka-tekst.
ii. Ze zijn geen rivalen (hoewel vader en zoon).
iii. De theologische scholen kenden geen polemiek of rivaliteit.
iv. Mnevis openbaarde het leven van de lichtgod, dat gelijk is aan het leven der aarde.
v. Ptah en Atum waren goden van het scheppende woord.
b. Mnevis was de heraut van Atum:
i. Mnevis bracht het ‘magische woord’ van Atum in den beginne naar de zichtbare wereld.
ii. Dit woord was de scheppende kracht van de aardgod.
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4.1 Hermes als middelaar en god van het welsprekende woord
Ook Griekenland kende een goddelijke heraut en middelaar, Hermes, die vereerd werd.
a. Hermes als middelaar:
1. Algemene karakterisering:
i. Hermes is middelaar tussen de andere en deze wereld.
ii. De richting waaruit hij bemiddelt, is vooral die vanuit de andere naar deze wereld.
iii. Hij begeleidt vier soorten objecten:
(1) de zielen der overledenen;
(2) het leven der aarde, d.w.z. het goddelijk leven;
(3) de goddelijke zegen;
(4) de goddelijke wil.
iv. Hermes heeft daarom verschillende functies of aspecten die met die objecten
overeenkomen (zie a.2-4).
2. Hermes psychopompos:
Hij is begeleider van de zielen der afgestorvenen
i. vanuit deze naar de andere wereld;
ii. maar vaak ook vanuit de andere naar deze wereld.
3. Hermes φυταλμιος:
Hij leidt het leven der aarde (het goddelijk leven) vanuit de andere naar deze wereld:
Hij brengt de zegen der aarde onder de mensen:
i. De mythe van Hermes met de ram:
(1) Hermes voert de Chariten, de zegenbrengsters, uit de grot (het dodenrijk).
(2) Hij draagt soms een ram (het leven der aarde) om zijn schouders.
ii. De viering van de mysteriën op Samothrake:
Hermes laat het plantenleven verrijzen.
iii. De mythe van Pandora:
Hermes brengt Pandora (de zegen der aarde) onder de mensen.
4. Hermes αγγελος:
i. Hij is een boodschapper (αγγελος, eig. ‘middelaar’) vanuit de andere naar deze wereld.
ii. Hij openbaart de wil en het wezen van God.
iii. Daarom vereert men Hermes.
b. Hermes als de welsprekende λογιος t.o.v. de mensen:
1. Welsprekendheid bij de Grieken:
i. Ilias 2:
Nestor wordt geprezen om zijn welsprekendheid, die zo’n krachtige uitwerking heeft op
de toehoorders.
ii. Welsprekendheid is raadgeving
(1) die zich opdringt;
(2) die een nieuwe kracht teweegbrengt bij de mensen.
2. Welsprekendheid bij Hermes:
i. Overlevering:
(1) Strabo:
Niemand bezat de dringende kracht van het woord als Hermes.
(2) Theogonie 938:
Hermes is ‘de heraut der goden’.
(3) Pausanias I, 38, 3:
De ‘herauten’ van Eleusis zijn de nakomelingen van Hermes.
ii. Commentaar:
(1) Hermes is het antieke ideaal van de welsprekendheid.
(2) Hij oefende kracht uit op de mensen, maar ook op de natuur (zie 4.2).
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4.2 Hermes als de verwekker van het leven der aarde
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4.2.1 De scepter of herautstaf van Hermes (1)
a. Inleiding:
1. Door de werking van het woord op de natuur verwekt Hermes het leven op aarde. Dit wordt
niet vermeld door Griekse auteurs, maar aangetoond door gebruiken en symbolen in de
kunst en het epos.
2. De scepter of herautstaf was het symbool van het woord:
i. Elke spreker, ook de koning, in de volksvergadering neemt de herautstaf in de hand.
ii. De rechter hanteert eveneens de herautstaf.
iii. Ook Hermes heeft als vast attribuut elke soort scepter.
3. Er zijn drie soorten scepters die uiterlijk verschillen, maar in betekenis gelijk zijn:
i. het kerykeion;
ii. het skeptron;
iii. de rhabdos.
b. Het skeptron:
Het skeptron is de gewone herautstaf van koningen en rechters:
1. De herautstaf is identiek aan de koningsscepter:
Zowel de koning als de heraut draagt de Hermes-staf:
Ilias 2:
Agamemnon had het skeptron in de hand, dat van Hermes afkomstig was.
2. De herautstaf is identiek aan de staf van de rechter:
Ilias 18:
De rechters dragen σκηπτρα κηρυκων, herautstaven.
3. De staf van de rechter is identiek aan de koningsscepter:
Ilias 1:
Achilles noemt zijn scepter de staf der rechters die de instellingen van Zeus (θεμιστες)
handhaven.
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4.2.2 De scepter of herautstaf van Hermes (2)
a. De rhabdos:
1. De rhabdos als scepter:
De rhabdos is de korte boomtak die diende als scepter van de koning:
i. Overlevering:
(1) Pausanias 10:
Op een schilderij van Polygnotos staat Agamemnon steunend op het skeptron en
met de rhabdos in de hand.
(2) Homerische hymne III:
Hermes heeft zowel het skeptron als de rhabdos ontvangen van Apollo.
(3) Afbeelding op een lekythos in Jena (Harrison, Prolegomena, p. 43):
Hermes met skeptron (of kerykeion) en rhabdos, waarmee hij de zielen der
afgestorvenen uit de pithos (= het dodenrijk) tovert.
(4) Homerische hymne V:
De rhabdos van Hermes heeft drie bladeren.
(5) Corinthische pinakes:
Kerykeion met drie bladeren.
ii. Commentaar:
Skeptron, kerykeion en rhabdos zijn dus identiek.
2. De rhabdos als tovertak:
i. Overlevering:
(1) Odyssee:
Met de rhabdos verandert Kirke Odysseus’ makkers in zwijnen.
(2) Zie a.1.i.(3):
De rhabdos is hier een tovertak.
(3) Hermes gebruikt de rhabdos om mensen te doen inslapen of ontwaken.
ii. Commentaar:
In gunstige zin doet de rhabdos het leven verrijzen uit de dood:
(1) ad a.2.i.(2):
De zielen verrijzen uit de pithos (het dodenrijk).
(2) ad a.2.i.(3):
De zielen van de slapenden verkeerden in de andere wereld (het dodenrijk). Hermes
brengt ze terug.
3. Verwantschap van de rhabdos en het mythische levenskruid:
Zowel rhabdos als levenskruid bezit de kracht van het verrijzend leven der aarde:
Athen. 7:
i. Het levenskruid groeit
(1) op de eilanden der zaligen in het dodenrijk;
(2) op Aia, het eiland van Kirke.
ii. Polyeides brengt Glaukos tot leven met het kruid der zonnepaarden (zie doc. 22) dat hij
van een slang heeft gekregen.
b. Het kerykeion:
1. Het kerykeion is de herautstaf die in twee ineengevlochten takken uitloopt.
2. De Romeinen identificeerden het kerykeion met de sagmina (zie 4.2.3-a.1).
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4.2.3 Scepter als drager van de magische kracht van het verijzend leven der
aarde
a. De scepter als symbool van de kracht der aarde:
De herautstaf was heilig, omdat hij als drager van de kracht der aarde in staat was
onschendbaarheid te waarborgen:
1. De sagmina (‘grassprietjes’), verbenae purae of herbae purae waarborgden de
onschendbaarheid van de herauten (fetiales).
2. De herautstaf symboliseerde het plantenleven en bezat als het levenskruid de kracht der
aarde.
3. De herautstaf maakte van de heraut de vertegenwoordiger van de god van de
onderwereld, die het geheim van de kracht der aarde kende.
b. De scepter als het onderpand van het blijvend leven van het volk:
1. Overlevering:
i. Dionysius van Halicarnassus:
In de tempel van Lavinium lagen als religieuze voorwerpen ijzeren en koperen
herautstaven (κηρυκια σιδηρα και χαλκα), de symbolen van de Penaten.
ii. Tijdens de βουφονια werd aan Zeus Polieus het offer van de aardstier der vegetatie
gebracht.
iii. In het Erechtheion werd Athena Polias samen met de aardgod (en haar mystieke zoon)
Erechtheus vereerd.
2. Commentaar:
i. ad b.1.i:
(1) In de herautstaven werden de Penaten vereerd, de onderaardse goden die het
blijvend leven van volk en familie verzekerden.
(2) De herautstaven hoorden toe aan de goden van de onderwereld.
(3) De herautstaven zijn de tekens van het leven dat verrijst uit de onderwereld.
ii. ad b.1.ii en b.1.iii:
(1) De goden die in ’t bijzonder door het volk werden vereerd, zijn goden van de aarde
en de onderwereld.
(2) De toverstaf of scepter van de volksleider is het heilige teken van het met de
aarde verbonden leven van het volk.
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4.2.4 Scepter en welsprekendheid
a. De menselijke herauten van het welsprekende woord:
1. Koningen, rechters en eigenlijke herauten waren de verkondigers en realisatoren van de
levenswet der aarde: de themistes, de goddelijke wetten en instellingen:
i. De themistes waren afkomstig van Themis (vgl. Ge en Eg. Ma’at).
ii. De verkondigers van de levenswet waren profeten of herauten van de aardgodin.
iii. De herauten waren geïnspireerd door de aardgodin.
iv. De herauten schiepen het heil van het volk.
v. De herauten droegen het symbool van het aardleven in de hand.
2. Commentaar:
Er is dus overeenkomst tussen de levenswet der aarde en die der mensen.
b. De volksvergadering als plaats van de scepter en de themistes:
De scepter en de themistes horen samen:
1. Ilias 9: 99:
‘De scepter en de themistes’.
2. Ze horen thuis in de volksvergadering, de αγορα:
i. Odyssee 2: 68 vv; Ilias 11: 807:
Themis was de godin der αγορα.
ii. De themistes leefden in de volksvergadering op basis van een geloof aan een goddelijke
orde.
iii. De besluiten van de volksvergadering waren goddelijke ingevingen.
iv. De woordvoerder was de heraut, de brenger van het heil.
c. Hermes met de scepter als welsprekende bode der goden:
1. Hermes met de herautstaf is de scheppende aardgod zelf:
i. Χθονιος;
ii. φυταλμιος;
iii. χαριδοτης.
2. Zijn woord is het machtswoord van de aardgod, die het geheim van het leven kende.
3. Zijn woord bevat dus het geheim van het leven.
4. Overeenkomsten tussen Hermes en Apis-Mnevis:
i. De middelaar tussen de goddelijke en de menselijke wereld wordt verbonden met de
aardgod.
ii. Het geheim van de aardgod (nl. dat van het leven) wordt verbonden met het geheim
van het scheppende woord (nl. dat van God).
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4.3 Hermes, de goddelijke heraut, als dienaar en offeraar
a. Hermes, de goddelijke heraut, als dienaar:
1. Hermes als typische dienaar:
De functies van heraut en dienaar kunnen blijkbaar samen vallen:
i. Hermes was een zelfstandige macht, die zegen onder de mensen brengt (de heraut).
ii. Hermes was ook διακονος der goden (de dienaar). Hij wordt vaak als dienaar aangeduid.
2. Menselijke herauten als dienaren:
Athen. 14: 660:
De herauten verrichten het handwerk bij het offer (het doden van het offerdier en de
verdeling van het vlees).
b. Hermes, de goddelijke heraut, als offeraar:
1. Hermes als eerste en typische offeraar:
i. Homerische Hymne III:
Hermes is bij het runderoffer het prototype van de offeraar.
ii. Menselijke herauten volgen zijn voorbeeld.
2. Hermes en menselijke herauten als offerdienaren:
i. Als offeraars zijn menselijke herauten dienaren: ze volgen het voorbeeld van een ander
(Hermes).
ii. Hermes is eveneens offeraar, dus dienaar.
iii. Hun dienstbaarheid ligt op godsdienstig gebied.
c. Het offer van de goddelijke heraut:
1. Apis-Mnevis als offeraar in Egypte (zie 3.5-a):
i. Hij was het goddelijke prototype van de menselijke offeraar: hij ‘deed Ma’at voor
Ptah opgaan’.
ii. Hij was de middelaar tussen de goddelijke en de menselijke wereld: hij
vertegenwoordigt de goden t.g.o. de mensen, en de mensen t.g.o. de goden.
iii. Hi ging als middelaar beide richtingen heen:
(1) Hij brengt het goddelijk leven (als aardzegen) aan de mensen.
(2) Hij brengt het goddelijk leven (als offer) aan de goden terug.
2. Hermes als offeraar en dienaar:
i. Hermes slachtte ‘de onsterfelijke runderen der goden’, d.w.z. de aardrunderen (vgl. de
aardstier bij de βουφονια, zie 4.2.3-b).
ii. Als offeraar is hij dienaar en vertegenwoordigt de mensen t.g.o. de goden.
iii. De titel ‘dienaar’ heeft dus een godsdienstige betekenis.
3. De koning als goddelijke offeraar en middelaar:
i. De koning en de heraut brachten gezamenlijk het (runder)offer aan de goden.
ii. De koning droeg de scepter en was middelaar tussen de goddelijke en de menselijke
wereld.
iii. Het type van de koninklijke heraut en middelaar kwam voor in Griekenland, de Avesta
en Egypte.
4. Het offer en het woord:
De offerfunctie van de goddelijke heraut (negatief aspect) is toch minder belangrijk dan
de welsprekendheidsfunctie:
i. Het woord van God wordt door de heraut in de wereld gebracht.
ii. Het woord is het leven der wereld en der mensen.
iii. In dit woord wordt het goddelijk leven verwerkelijkt.
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Concordantietabel

Zoek (nogmaals) uw onderwerp in de rechterkolom, selecteer en kopieer de term(en) in de
linkerkolom en zoek hiermee in de tekst (Ctrl-C, Ctrl-home, Ctrl-F, Ctrl-V)
1. Index van namen
2. Index van categorieën en termen
1. Index van namen
Achilles
Aeschylus
Agamemnon
Ahura Mazdā
Mazdā).
Airyaman
Mąθra-Spəṇta

Achilles = gr. Achilleus (Αχιλλευς) (Gr.) (myth. fig., zoon van
Peleus)
Aeschylus = gr. Aischylos (Αισχυλος) (Gr.) (auteur)
Agamemnon (Αγαμεμνων) (Gr.) (koning, zoon van Atreus)
Ahura Mazdā (Ir.) (god)
[Ahura Mazda]
Ahura Mazdā (Ir.) (god)
[Ahura Mazda]
Airyaman = mperz. Ērmān (Ir.) (god)
[Erman]
Airyaman: ‘Mąθra-Spəṇta’ = mąθrəm spəṇtəm (Yt. 3, 6) =
mąθraca spəṇta (Yt. 13, 146) (Ir.) (god)
[Mathra-Spenta,
Mãthra-Speñta, Spento-Mathro, mãthrem speñtem, mãthraca
speñta]

Spento-Mathro

Anubis
Apis

Wḥm n Ptḥ
‘het levende beeld van Osiris’
‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’
‘stier der aarde’
heetten ‘heraut’
Athena Polias
Atum
Nefer-Atum
Bartholomae
Bata
Kirke
Darmesteter
Dionysius van Halicarnassus

Dionysos
Eg.

Egypte

Airyaman: ‘Mąθra-Spəṇta’ = mąθrəm spəṇtəm (Yt. 3, 6) =
mąθraca spəṇta (Yt. 13, 146) (Ir.) (god)
[Mathra-Spenta,
Mãthra-Speñta, Spento-Mathro, mãthrem speñtem, mãthraca
speñta]
Anubis (2) (Eg.) (sprookjesfig.)
Apis = Hapis = gr. Απις = Hep = eg. ḥp (Gardiner) = ḥjpw (Allen) =
Hapi-ankh = eg. ḥp-ˁnḫ = Hape = Hapi (1) = kopt. ϨⲀⲡⲉ = ϨⲀⲡⲓ
(Eg.) (stiergod)
Apis: ‘Heraut van Ptah’ = ‘Wḥm n Ptḥ’ (Eg.) (stiergod)
Apis: ‘Het levende beeld van Osiris’ (Eg.) (stiergod)
Apis: ‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’ (Eg.) (stiergod)
Apis: ‘Stier der aarde’ (Eg.) (stiergod)
Apis: ‘Wḥm n ptḥ’ (‘Heraut van Ptah’) (Eg.) (stiergod)
Athena (1): ‘Polias’ (Πολιας), ~ (Gr.) (godin)
[Athena Polias,
Αθηνα Πολιας]
Atum = Atem = Tem = Temu = Tum = Atmu = eg. jtm = tm (Eg.)
(god)
Atum = Atem = Tem = Temu = Tum = Atmu = eg. jtm = tm (Eg.)
(god)
Bartholomae, Christian (auteur)
Bata (1) = eg. bꜣtꜣ (Eg.) (sprookjesfig.)
Circe = gr. Kirke (Κιρκη) (Gr.) (godin/nimf)
Darmesteter, James (auteur)
Dionysius van Halicarnassus = lat. Dionysius Halicarnasseus = gr.
Dionysios Alexandrou Halikarnasseus (Διονυσιος (1) Αλεξανδρου
Άλικαρνασσευς) (Gr.) (auteur)
[Διονυσιος Αλεξανδρου Άλικαρνασσευς]
Dionysus (1) = gr. Dionysos (Διονυσος) (Gr.) (god) Dionysisch
Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar
Egypte = Kemet = Kumat = eg. km.t = Khēmi = kopt. Ⲭⲏⲙⲓ = akk.
Miṣru = arab. Miṣr = hebr. Mitzráyim = gr. Αιγυπτος (Afr.-Eg.)
(land), Egyptisch, Egyptenaar
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Eleusis
Erechtheus
Erman
Ge [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Glaukos
Griek
Harrison
Helios
Hermes
Χαριδοτης
Χθονιος
φυταλμιος
Dendera

Heliopolis

Jena
Corinthische
Kreta
Kristensen
Lavinium
Ma’at
Memphis

leven der twee delen van
Mithra
‘de sterke en welsprekende’
Tanu-mąθra
Mnevis
‘de heraut van de zonnegod Re’
heetten ‘heraut’
‘hij die Ma’at voor Atum doet opgaan’
Nairyō-saŋha
woord (Nairyō-

Eleusis (1) (Ελευσις (1)) = ngr. Elefsina (Ελευσινα) (Gr.)
(topogr./archeol. site, aan de Golf van Elefsina tNWv Athene,
Attica), Eleusinisch, Eleusiër
Erechtheus (Ερεχθευς) (Gr.) (aardgeboren god, myth. koning en
stichter, en heros)
Erman, Johann Peter Adolf (auteur)
Gaea = gr. Gaia = Gaie = Ge = Ga ((ep.) Γαια = (poët.) Γαιη = att.
Γη = dor. Γα) (Gr.) (godin)
Glaucus = gr. Glaukos (Γλαυκος) (Gr.) (myth. fig., zoon van Minos)
Griekenland = lat. Graecia = gr. Hellas = Ellas = Hellada = Ellada
(Έλλας = Ελλας = Έλλαδα = Ελλαδα) (Eur.-Gr.) (land), Grieks
(Oud-Grieks), Griek
Harrison (2), Jane Ellen (auteur)
Helius = gr. Helios (Ήλιος) = hom. Èelios (Ηελιος) (Gr.) (god)
Hermes (1) (Έρμης) = ep. Hermeias (Έρμειας) = dor. Hermas
(Έρμας) = (Hes.) Hermaon (Έρμαων) = myc. (dat.) e-ma-a2 = e-maha = *hermāhās (Beekes) (Gr.) (god)
Hermes (1): ‘Charidotes‘ (Χαριδοτης), ~ (Gr.) (god)
[Hermes Charidotes]
Hermes (1): ‘Chthonios’ (Χθονιος), ~ (Gr.) (god)
[Hermes Chthonios]
Hermes (1): ‘Phytalmios’ (1) (Φυταλμιος (1)), ~ (Gr.) (god)
[Hermes Phytalmios]
Iunet = eg. jwnt = Tantere = Tantarer = eg. tꜣ-n-trr = Taentem =
eg. tꜣ-n-tm = gr. Tentyris (Τεντυρις) = Tentyra (Τεντυρα) = mod.
Dendera = arab. Dandarah (Eg.) (topogr./archeol. site, bij Qina
tNv Luxor, gvm. Qina = Kena)
Iunu = eg. jwnw = Awnu = Annu = Innu = hebr. Ôn = Āwen = gr.
Heliopolis (Ήλιουπολις) = lat. Heliopolis in Augustamnica = Solis
oppidum (Eg.) (archeol. site, op locatie van de wijk Ain Shams,
Caïro, gvm. al-Qāhirah)
[Ioenoe, On, Awen]
Jena (Du.) (topogr., tZWv Leipzig, kreisfreie Stadt, Thüringen)
Korinthe = Corinthe = lat. Corinthus = gr. Korinthos (Κορινθος)
(Gr.) (topogr., NO-Peloponnesus, Peloponnesos)
Kreta = lat. Creta = gr. Krete (Κρητη) (Gr.-Kreta-Myc.) (eiland en
periferie), Kretenzisch, Kretenzer
[Kriti]
Kristensen, William Brede (auteur)
Lavinium (lat.) = (mod.) it. Pratica di Mare (It.) (topogr., tZWv
Pomezia (stad) (tZv Rome), gem. Pomezia, Lazio)
Ma’at = eg. mꜣˁ.t = Māt = Mayet (Eg.) (godin)
[Maat, Maät]
Memphis = Men-nefer = eg. mn-nfr = Memfi = Mefi = kopt. Ⲙⲉⲙϥⲓ =
gr. Μεμφις = bijb. Mof = Nof = mod. Mīt Rahīna (Eg.) (topogr., tZv
Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)
[Memfis, Mit Rahina]
Memphis: ‘Het leven der twee landen’ = ‘Ankh-Tawi’ = eg. ‘ˁnḫtꜣ.wj’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)
Mitras*: Miθra = Mithra (Ir.) (god)
Mitras*: Miθra: ‘De sterke en welsprekende’ (Ir.) (god)
Mitras*: Miθra: ‘Tanu-mąθra’ (1) = tanumąθrəm (Yt. 10, 25) (Ir.)
(god)
[Tanu-mathra, Tanu-Mathro, tanumathrem]
Mnevis = Mer-wer = Merur = Nem-wer = eg. mr-wr = nm-wr
(Schäfer) = laateg. mn-wj = gr. Μνηυις (Eg.) (stiergod)
Mnevis: ‘Heraut van de zonnegod Re’ (Eg.) (stiergod)
Mnevis: ‘Heraut’ (Eg.) (stiergod)
Mnevis: ‘Hij die Ma’at voor Atum doet opgaan’ (Eg.)(stiergod)
Nairyō-saŋha (Ir.) (goddelijke bode) [Nairyo-sangha, Nairyosanha,
Nairya saŋha, Nairyō.saŋhō]
Nairyō-saŋha (Ir.) (goddelijke bode) [Nairyo-sangha, Nairyosanha,
Nairya saŋha, Nairyō.saŋhō]
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Nestor
Odysseus
Osiris

Ba-tau
Pausanias
Philae

Plutarchus
Polygnotos
Polyeides
Prometheus
Ptah
heer van de goddelijke voorraadschuur
‘stier der aarde’
Romeinen
Romeinse
Astvaṱ-ərəta
Sraoša
Tanu-mąθra
Strabo
Themis
Vərəθraγna

‘de sterke en welsprekende (vyāxaine)
Zeus
Zeus Polieus

Nestor (1) (Νεστωρ Γερηνιος) (Gr.) (koning, zoon van Neleus)
Odysseus (Οδυσσευς = Οδυσευς) = lat. Ulixes (Gr.) (koning, zoon
van Laërtes)
[Odusseus]
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)
Osiris: ‘Bata’ (2) = eg. ‘bꜣtꜣ’ = ‘Ba-taw’ (Kristensen) = ‘Ziel des
broods’ (Eg.) (god)
Pausanias (Παυσανιας) (Gr.) (geograaf en auteur, 2e eeuw AD)
Philae = gr. Φιλαι = Φιλη = eg. j-rk = (later) pꜣ-jw-rk = Pilak =
kopt. Ⲡⲓⲗⲁⲕ (Eg.) (eiland, in de Nijl tZv Aswan (stad); archeol.
site, nu: Agilkia, tNv eil. Philae en Bigeh, gvm. Rode Zee = AlBahr-al-Ahmar)
Plutarchus = gr. Ploutarchos (Πλουταρχος) = lat. Lucius Mestrius
Plutarchus (Gr.) (auteur)
Polygnotus = gr. Polygnotos (Πολυγνωτος) (Gr.) (schilder)
Polyidus van Lycië = gr. Polyeidos (Πολυειδος) (Gr.) (myth. ziener)
[Polyeidus]
Prometheus (Προμηθευς) (Gr.) (titan)
Ptah = eg. ptḥ = kopt. Ⲡⲧⲁϩ = gr. Φθα (Eg.) (god)
Ptah: ‘Heer der graanmijt’ (Eg.) (god)
Ptah: ‘Stier der aarde’ (Eg.) (god)
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Rome = lat./it. Roma (L/R-It.) (topogr./archeol. site, Lazio) =
(overdr.) Romeinse rijk (L/R) (land, rond de MZ), Romeins, Romein
Saošyant: ‘Astvaṱ-ərəta’ (Ir.) (heiland)
[Astvat-ereta]
Sraoša = mperz. Srōš (Ir.) (god)
[Sraosha, Srosh]
Sraoša: ‘Tanu-mąθra’ (2) = tanumąθrahe (Yt. 11, 23) (Ir.) (god)
[Tanu-mathra, Tanu-mathro, tanumathrahe]
Strabo = gr. Strabon (Στραβων) (Gr.) (auteur)
Themis (Θεμις) (Gr.) (titanide)
Vərəθraγna (av.) = Verethraghna = mperz. Warahrān = Varahrān =
Vahrām = Bahrām = Behram (Ir.) (god/personificatie van de
overwinning)
[Verethragna, Warahrām, Warahran, Varahran,
Vahram, Vehram, Bahram, Behrām]
Vərəθraγna: ‘Vyāxaine’ (Ir.) (god/personificatie van de
overwinning)
[Vyakhaine, Vyachaine]
Zeus (1) (Ζευς) (Gr.) (god)
Zeus (1): ‘Polieus’ (Πολιευς), ~ (Gr.) (god) [Zeus Polieus, Ζευς
Πολιευς]
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2. Index van categorieën en termen
grot
ijzeren
koperen
eerste en typische offeraar
in den beginne
auteurs
schrijvers
‘Hij die verslag aan Ptah uitbrengt’
‘die verslag uitbrengt aan Ptah’
berichtgever
Athena Polias
slaaf
διακονος
bracht het ‘magische woord’ van Atum
brenger van het heil
brenger van het scheppende woord van
brenger van leven
brengt de levensmiddelen
brengt de zegen der aarde
brengt het goddelijk leven (als
brengt het woord (leven) van Ptah
brengt Pandora (de zegen der aarde)
die zegen onder de mensen brengt
(het woord) te brengen
koning brengt het onvergankelijk leven
leidt het leven der aarde
zegenbrengsters
χαριδοτης
heraut
bode
menselijke herauten
ašto
fetiales
rechter

Aardformatie: grot
Aardmaterie: ijzer
Aardmaterie: koper
Begin: eerste/oudste offeraar
Begin: tijd, ~ van de
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: auteur
Beroep en functie: berichtgever
Beroep en functie: berichtgever
Beroep en functie: berichtgever
Beroep en functie: bewaker van de stad: term: πολιας (epith. van
Athena) (Gr.)
Beroep en functie: dienaar: slaaf
Beroep en functie: dienaar: term: διακονος (Gr.)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger (weldoener) (levende of
geest)
Beroep en functie: gever: heilbrenger: term: Χαριδοτης (god)
(Gr.)
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
(boodschapper, heraut, gezant)
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
(boodschapper, heraut, gezant)
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar
(boodschapper, heraut, gezant)
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar:
term: ašto (Ir.)
Beroep en functie: intermediair, menselijke en alg.: middelaar:
term: fetialis (L/R)
Beroep en functie: jur.: rechter
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brengt het goddelijk leven (als offer)
offeraar
offerfunctie van de goddelijke heraut
profeten
verkondigers
meester van het woord
openbaarder
spreker
woordvoerder
vyāxanō
verwekker
bezit
hoorden toe aan
is aan deze wereld
heeft gekregen
meegedeeld worden
ontvangen
χαριδοτης
ontvangt hij het onvergankelijk leven
tak
rhabdos
boom met vruchten der onsterfelijkheid
levensboom
boom met vruchten der onsterfelijkheid
stad
voorraadschuur
goddelijke wezens
hemels wezen
betekenis ligt dus
cultus
vereerd
vereert
verering
werd aan Zeus Polieus het offer
verering van de bode der goden
dieren
offerdier
ram [voorafgegaan door een spatie]
zwijnen
dodenrijk
onderwereld
afgestorvenen
overledenen
mummie
gestorven
geboorte
groeit
leven
aardleven
leven der aarde
verijzend leven der
natuur
leven der wereld en der mensen

Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: offeraar of opdrachtgever van het
offer
Beroep en functie: rel. persoon: ziener
Beroep en functie: rel. persoon: ziener
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: spreker, redenaar
Beroep en functie: spreker: term: vyāxanō (Ir.)
Beroep en functie: verwekker
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: bezit
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave (gift, geschenk)
Bezit en roof: gave: genade: term: χαριδοτης (nom ag.) (god)
(Gr.)
Bezit en roof: verwerving van onsterfelijkheid
Boom: boomtak
Boom: boomtak: term: ραβδος (Gr.)
Boom: levensboom
Boom: levensboom
Boom: levensboom: ‘Hesperiden, ~ der’ (Gr.)
Bouwwerk: stad
Bouwwerk: voorraadschuur
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen
Bovennatuurlijk en lichamelijk wezen: wezen
Cultureel aspect: belang (betekenis)
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus
Cultus: godencultus: bode der goden, ~ van de
Dier
Dier: offerdier
Dier: schaap: ram
Dier: zwijn (varken)
Dodenrijk
Dodenrijk: loc.: onderwereld
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene
Dood en leven: afgestorvene: mummie
Dood en leven: dood
Dood en leven: geboorte
Dood en leven: groei
Dood en leven: leven
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven der aarde (natuur)
Dood en leven: leven van de mens
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leven der wereld
god van het absolute
blijvend leven
goddelijk leven
het onzichtbare goddelijk
leven van de god
leven van de lichtgod
leven van de zonnegod
leven van Ptah
leven) van Ptah
onvergankelijk leven
waar de bron des
onsterfelijk
onvergankelijk
vergankelijke
doden
slachtte
drie
identificeerden
vereenzelvigd
identiek
identiteit
‘deed Ma’at voor
‘Ma’at doen opgaan’
Ba-tau betekent ‘ziel der broden’
‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’
Ḥw
Ma’at betekent
‘de herhaling van Ptah’
Wḥm n Ptḥ
leven der twee delen van
broden
aten [voorafgegaan door een spatie]
koeken
plantaardig voedsel
vlees
levensmiddelen
voedingsmiddelen
spijs
voedsel
Ḥw
broeders
familie
moeder
nakomelingen
vader
zoon
zoon der aarde
viering
negatief aspect
formalisering
geheim
mysterie
kende [voorafgegaan door een spatie]
wijsheid
theologen
theologische

Dood en leven: leven, kosmisch
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk
Dood en leven: levensbron
Dood en leven: onsterfelijkheid
Dood en leven: onsterfelijkheid
Dood en leven: sterfelijkheid
Dood en leven: vernietiging
Dood en leven: vernietiging
Drie
Eén: identificatie
Eén: identificatie
Eén: identiteit
Eén: identiteit
Eg. termen: ‘Ma’at doen opgaan’
Eg. termen: ‘Ma’at doen opgaan’
Eg. termen: ba-taw
Eg. termen: Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan
Eg. termen: Ḥw
Eg. termen: Ma’at
Eg. termen: Wḥm n Ptḥ
Eg. termen: Wḥm n Ptḥ
Eg. termen: ꜥnḫ-tꜣ.wj = Ankh-Tawy
Eten en drinken: brood
Eten en drinken: eten (voedselopname)
Eten en drinken: koek
Eten en drinken: plant als levensmiddel
Eten en drinken: vlees
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel (levensmiddelen, spijs)
Eten en drinken: voedsel: term: ḥw (Eg.)
Familierelaties: broeder
Familierelaties: familie
Familierelaties: moeder
Familierelaties: nakomeling
Familierelaties: vader
Familierelaties: zoon
Familierelaties: zoon der aarde
Feest
Filosofie: aspect, negatief (dodelijk)
Filosofie: formalisme (formalisering, formeel)
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: geheim: mysterie van dood en leven
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: kennis: wijsheid
Filosofie: theologie
Filosofie: theologie
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ideaal
betekenen
betekenis
betekent
Commentaar
voorstelling
overeenkomst
prototype
typische
tegenstelling
thema
horen samen
verbonden
Verschil
verwant
geest
genius
Penaten
geestelijke
geest der overwinning
‘ziel der broden’
ziel der vegetatie
ziel
bezield
inspireerde
waarmee hij de zielen der
zielen der overledenen
zaligen
levensgeest
klassiek Griekse
13e eeuw
Oude Rijk
religieuze geschiedenis
maagd
mannen
mannelijk
god
‘de belichaamde (of: vleesgeworden)
Tanu-mąθra
φυταλμιος
Χθονιος
Sraoša
Mnevis
Mnevis
heer van de goddelijke voorraadschuur
‘de heraut van de zonnegod Re’
Wḥm n Ptḥ
heetten ‘heraut’
‘het leven der aarde’
‘het levende beeld van Osiris’
‘hij die Ma’at voor Atum doet opgaan’
‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’
Nairyō-saŋha

Filosofie: type: idealisme (ideaal)
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: betekenis
Filosofisch aspect: commentaar
Filosofisch aspect: idee (concept)
Filosofisch aspect: overeenkomst
Filosofisch aspect: prototype
Filosofisch aspect: prototype
Filosofisch aspect: tegenstelling
Filosofisch aspect: thema
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verbondenheid (associatie)
Filosofisch aspect: verschil
Filosofisch aspect: verwantschap
Geest
Geest: beschermgeest van het individu: genius (van de mannen)
(L/R)
Geest: beschermgeest: penates (pl.) (L/R)
Geest: het geestelijke (i.t.t. het lichamelijke)
Geest: overwinning, demon van de
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en
weidegeest)
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest (landbouw-, veld- en
weidegeest)
Geest: ziel
Geest: ziel: bezieling, bezield zijn
Geest: ziel: bezieling, bezield zijn
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest (~ van de overledene)
Geest: ziel: dodengeest van een zalige
Geest: ziel: levensgeest
Geschiedenis: Grieks-Romeinse periode: klassiek Griekse periode
(Gr.)
Geschiedenis: Nieuwe Rijk (Eg.)
Geschiedenis: Oude Rijk (Eg.)
Geschiedenis: type: religieuze ~
Geslacht en rijpheid: maagd, meisje
Geslacht en rijpheid: man
Geslacht en rijpheid: man
God
God: ‘Belichaamde goddelijke orde’ (Astvaṱ-ərəta) (Ir.)
God: ‘Belichaming van het heilige woord’ (Tanu-mąθra) (Ir.)
God: ‘Bevorderaar van de wasdom’ (Φυταλμιος) (Gr.)
God: ‘De onderaardse’ (Χθονιος) (Gr.)
God: ‘Gehoorzaamheid’ (Sraoša, Srōš) (Ir.)
God: ‘Grote zwarte’ (Mnevis) (Eg.)
God: ‘Grote zwarte’ (Mnevis) (Eg.)
God: ‘Heer der graanmijt’ (Eg.)
God: ‘Heraut van de zonnegod Re’ (Eg.)
God: ‘Heraut van Ptah’ (Wḥm n Ptḥ) (Eg.)
God: ‘Heraut’ (Eg.)
God: ‘Het leven der aarde’ (Eg.) (slang)
God: ‘Het levende beeld van Osiris’ (Eg.)
God: ‘Hij die Ma’at voor Atum doet opgaan’ (Eg.)
God: ‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’ (Eg.)
God: ‘Mannelijk woord’ (Nairyō-saŋha) (Ir.)
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woord (NairyoZeus Polieus
Chariten
Athena Polias
Hermes
‘de sterke en welsprekende (vyāxaine)
‘de sterke en welsprekende’
‘stier der aarde’
Ahura Mazdā
χαριδοτης
Ba-tau
zoon der aarde
aardgod
goden van de aarde
onderaardse goden
vertegenwoordiger van de god van de
god van het dodenrijk
en de onderwereld.
goden van de onderwereld
god van het absolute
aardgodin
heiland
hoofdgod
begeleidt vier soorten objecten
dienaar
dienaren
διακονος
bode
boodschapper
heraut
uitvoerder
vertegenwoordigd door Airyaman
vertegenwoordiger
vertegenwoordigt
middelaar
ašto
Wḥm n Ptḥ
αγγελος
begeleider van de zielen der
brengt ze terug
psychopompos
uit de pithos (= het dodenrijk) tovert
God der levensmiddelen
lichtgod
strijdende god
‘gestorven’ mythische aardstier
‘gestorven’ goden
gestorven, maar herrezen god
goden die in ’t bijzonder door het volk
godin der αγορα
god der vegetatie
god van de vegetatie
goden van de vegetatie
schepper van de levensmiddelen

God: ‘Mannelijk woord’ (Nairyō-saŋha) (Ir.)
God: ‘Polieus’ (Gr.)
God: ‘Schoonheid’ (pl. Χαριτες) (Gr.)
God: ‘Stadsbeschermster’ (Polias) (Gr.)
God: ‘Steenhoopgod’ (Έρμης) (Gr.)
God: ‘Sterke en welsprekende, zegevierende en genezende’
(Vyāxaine) (Ir.)
God: ‘Sterke en welsprekende, zegevierende en genezende’
(Vyāxaine) (Ir.)
God: ‘Stier der aarde’ (Eg.)
God: ‘Wijze heer’(Ahura Mazdā) (Ir.)
God: ‘Zegenbrenger’ (Χαριδοτης) (Gr.)
God: ‘Ziel des broods’ (Ba-taw) (Eg.)
God: ‘Zoon der aarde’ (Eg.) (slang)
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgod
God: aardgodin
God: heiland
God: hoofdgod
God: intermediair: begeleider
God: intermediair: dienaar
God: intermediair: dienaar
God: intermediair: dienaar: term: διακονος (Gr.)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar (bode, sprekergod, heraut)
God: intermediair: middelaar: term: ašto (Ir.)
God: intermediair: middelaar: term: Wḥm n Ptḥ (‘heraut van
Ptah’) (Eg.)
God: intermediair: middelaar: term: αγγελος (Gr.)
God: intermediair: psychopomp
God: intermediair: psychopomp
God: intermediair: psychopomp
God: intermediair: psychopomp
God: levensmiddelen, ~ der
God: lichtgod
God: oorlogsgod
God: stervende en verrijzende ~
God: stervende en verrijzende ~
God: stervende en verrijzende ~
God: volksgod
God: volksvergadering, godin van de
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
God: vruchtbaarheidsgod: vegetatiegod (oogstgod)
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God van het scheppende woord
god van het welsprekende woord
God van het woord
goden van het scheppende woord
zonnegod
nachtelijke zonnegod
Chariten
αγγελος
αγορα
βουφονια
διακονος
instellingen van Zeus (θεμιστες)
themistes
kerykeion
κηρυκια σιδηρα και χαλκα
λογιος
Polias
rhabdos
skeptron
σκηπτρα κηρυκων
φυταλμιος
χαριδοτης
Χθονιος
gezag van het gesproken woord
gezaghebbende bevel
dienstbaarheid
stelt die in dienst van
gehoorzaamheid
koning
koninklijke
koningin
heer
volksleider
tempel van Lavinium
Erechtheion
tempelmuren in Egypte
stierenkop
gemaal
vergadering
volksvergadering
αγορα
ašto
‘de belichaamde (of: vleesgeworden)
Mąθra-Spəṇta is ‘het heilige woord’
Tanu-mąθra
vyāxaine
vyāxanō
karakterisering
kenmerken
het wezen van
in wezen
wezen (de gedachte) van Ptah
wil
kleur
Hemel en Aarde

God: woord, ~ van het
God: woord, ~ van het
God: woord, ~ van het
God: woord, ~ van het
God: zonnegod
God: zonnegod, nachtelijke
Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Gratiën’ of
‘Chariten’ (Χαριτες) (Gr.)
Griekse termen: αγγελος
Griekse termen: αγορα
Griekse termen: βουφονια
Griekse termen: διακονος
Griekse termen: Θεμις: δικας και θεμιστες
Griekse termen: Θεμις: δικας και θεμιστες
Griekse termen: κηρυκειον
Griekse termen: κηρυκειον
Griekse termen: λογιος
Griekse termen: πολις: Πολιας
Griekse termen: ραβδος
Griekse termen: σκηπτρον
Griekse termen: σκηπτρον
Griekse termen: φυταλμιος
Griekse termen: χαριδοτης
Griekse termen: Χθονιος
Heerschappij: gezag: gezag van het gesproken woord
Heerschappij: gezag: gezag van het gesproken woord
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: dienstbaarheid
Heerschappij: onderwerping: gehoorzaamheid
Heerser: koning
Heerser: koning
Heerser: koningin
Heerser: leider (meester, heerser, baas, heer)
Heerser: leider, volksHeiligdom: loc.: Lavinium, tempel te (L/R)
Heiligdom: tempel van Erechtheus (Erechtheion (Ερεχθειον)) te
Athene (Gr.)
Heiligdom: type: tempel, Egyptische (Eg.)
Hoofd: runderkop (koeien-, ossen-, stieren-)
Huwelijk: gemaal (bruidegom, echtgenoot, minnaar, metgezel)
Instelling en organisatie: vergadering (bestuursraad)
Instelling en organisatie: vergadering, volksInstelling en organisatie: vergadering, volks-: term: αγορα (Gr.)
Iraanse termen: ašto
Iraanse termen: Astvaṱ-ərəta
Iraanse termen: Mąθra-Spəṇta
Iraanse termen: Tanu-mąθra
Iraanse termen: vyāxaine
Iraanse termen: vyāxanō
Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk)
Karakter en gedrag: karakter (aard, kenmerk)
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk
Karakter en gedrag: karakter, wezenlijk
Karakter en gedrag: wil
Kleur
Kosmografie en geografie: ‘Moeder Aarde’ (Eg.)
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aarde [voorafgegaan door een spatie]
chthonische
Ge [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Ge [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
Χθονιος
eiland
Aia
eiland in het dodenrijk
eilanden der zaligen
Hemel
plaats van de scepter en de themistes
αγορα
wereld
andere en deze wereld
andere naar deze wereld
andere wereld
geestelijke wereld
tussen de goddelijke en de menselijke
goddelijke naar onze wereld
goddelijke wereld
onwaarneembare wereld
onzichtbare en de zichtbare wereld
deze en de andere wereld
deze naar de andere wereld
deze wereld
goddelijke naar onze wereld
lichamelijke wereld
Mazda in de lichamelijke
mensen, ‘de lichamelijke
menselijke wereld
tussen de goddelijke en de menselijke
vergankelijke wereld

Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde
Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Γαια = Γη = Γα) (Gr.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: γαια = γη = γα (gaia = ge =
ga) (Gr.)
Kosmografie en geografie: aarde: term: Χθονιος (adj.) (god) (Gr.)
Kosmografie en geografie: eiland
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Aeaea’ = ‘Aiaia’ =
‘Aia’ (Αιαια = Αια) (Gr.)
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of
gelukzaligen, westelijk - der
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: doden of
gelukzaligen, westelijk - der
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (Eg.)
Kosmografie en geografie: plaats van de scepter en de themistes
(Gr.)
Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: term: αγορα (Gr.)
Kosmografie en geografie: universum (kosmos)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden
(andere, onzichtbare, geestelijke wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
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waarneembare wereld
zichtbare wereld
oosten
Afbeelding
afgebeeld
afbeeldingen van Apis op tempelmuren
pinakes
schilderij
Afbeelding op een lekythos
schone
Chariten
kunst
woordkunst
ineengevlochten
fetiales
genius
Penaten
herbae purae
sagmina
verbenae purae
hand.
hand,
handen
hart
ogen [voorafgegaan en gevolgd door een
spatie]
schouders
tong
licht
nachtelijke
Avesta
Vendidad
Yašt
Johannes
Dendera
Dodenboek
Homerische hymne III
Homerische hymne V
Ilias
Odyssee
Piramideteksten
Gebonden Prometheus
Prolegomena
Shabaka-tekst
Theogonie
goddelijke kracht
sterke
kracht der aarde
levenskruid de kracht der
kracht van de aarde
kracht van het verrijzend leven der
kracht teweegbrengt
levensenergie

Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der mensen
(deze, zichtbare, lichamelijke, aardse wereld)
Kosmografie en geografie: windstreek: oosten
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding
Kunst en schrift: afbeelding: muurschildering
Kunst en schrift: afbeelding: schilderij
Kunst en schrift: afbeelding: schilderij
Kunst en schrift: afbeelding: vaastekening
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid
Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: Χαριτες
(‘bevalligen’) (pl.) (groep godinnen) (Gr.)
Kunst en schrift: kunst
Kunst en schrift: kunst, woordKunst en schrift: kunst: vlechten
Latijnse termen: fetialis
Latijnse termen: genius
Latijnse termen: penates
Latijnse termen: sagmina
Latijnse termen: sagmina
Latijnse termen: sagmina
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hand
Lichaam: hart
Lichaam: oog
Lichaam: schouder
Lichaam: tong
Licht en duisternis: licht
Licht en duisternis: nacht
Literatuur: Avesta (Ir.)
Literatuur: Avesta: Vendidad (Ir.)
Literatuur: Avesta: Yašt (alg.) (Ir.)
Literatuur: Bijbel: Johannes (Isr.)
Literatuur: Dendera-tekst (Eg.)
Literatuur: Dodenboek (Eg.)
Literatuur: Homerische hymnen: Hymne III aan Apollo (Gr.)
Literatuur: Homerische hymnen: Hymne V aan Aphrodite (Gr.)
Literatuur: Ilias (Gr.) (door Homerus)
Literatuur: Odyssee (Gr.) (door Homerus)
Literatuur: Piramideteksten (Eg.)
Literatuur: Prometheus geboeid (Prometheus desmotes) (Gr.)
(Aischylos)
Literatuur: secundaire ~: Prolegomena (door Harrison)
Literatuur: Shabaka-tekst (Eg.)
Literatuur: Theogonie (Θεογονια) (door Hesiodus) (Gr.)
Macht en kracht: goddelijke kracht
Macht en kracht: kracht (sterk)
Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende
Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende
Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende
Macht en kracht: leven der aarde, kracht van het verrijzende
Macht en kracht: levenskracht
Macht en kracht: levenskracht
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macht
Ba-tau
scheppende en vernieuwende kracht
scheppende kracht
kracht van het woord
‘de goddelijke kracht van
welsprekendheid, die zo’n krachtige
werking van het woord
woord werkt door zijn kracht
zelfstandige macht
doen inslapen of ontwaken
verandert Kirke Odysseus’ makkers in
mens
volk
mythe
mythische
verhaal van de twee broeders
Polyeides brengt Glaukos tot leven
De mythe van Hermes met de ram
mythe van Pandora
mythologische
mythe van de bovennatuurlijke
mythe van de bovennatuurlijke
mythe van de zoon van Hemel en Aarde
offer
chthonische offers
offer aan Ptah
hij ‘deed Ma’at voor
handwerk bij het offer
doden van het offerdier
slachtte
verdeling van het vlees
‘Ma’at doen opgaan’
βουφονια
offeranden
spijsoffer
voedsel, de spijs der
vegetatieoffer
(runder)offer
runderoffer
offer van de aardstier der vegetatie
paarden
zonnepaarden
Dit rijk
rijk van Mazda
Iaru-veld
Tuin der Hesperiden
eiland in het dodenrijk
eilanden der zaligen
offerdienaren
gedachte
geïnspireerd

Macht en kracht: macht
Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: term: ba-taw
(‘ziel der vegetatie (des broods)’) (Eg.)
Macht en kracht: scheppingskracht
Macht en kracht: scheppingskracht
Macht en kracht: woord, kracht van het
Macht en kracht: woord, kracht van het
Macht en kracht: woord, kracht van het
Macht en kracht: woord, kracht van het
Macht en kracht: woord, kracht van het
Macht en kracht: zelfstandige macht
Magie en mantiek: magie: doel: doen inslapen of ontwaken
Magie en mantiek: magie: doel: iem. veranderen van gestalte:
zwijn
Mens
Mens: volk (stam)
Mythe
Mythe
Mythe: De twee broeders Anubis en Bata (sprookje) (Eg.)
Mythe: Glaukos en Polyeides (Gr.)
Mythe: Hermes met de ram (Gr.)
Mythe: Pandora (Gr.)
Mythologie
Mythologie: motief: koning
Mythologie: thema: geboorte~
Mythologie: thema: zoon van Hemel en Aarde, ~ van de
Offer
Offer: ~ aan de goden van de onderwereld (aardgoden)
Offer: ~ aan Ptah (Eg.)
Offer: ~ aan Ptah (Eg.)
Offer: asp.: offerhandeling
Offer: asp.: offerhandeling: doden van het offerdier
Offer: asp.: offerhandeling: doden van het offerdier
Offer: asp.: offerhandeling: verdeling van het vlees
Offer: naam: ‘Ma’at doen opgaan’ (Eg.)
Offer: naam: ‘βουφονια’ (Gr.)
Offer: obj. (offergave)
Offer: obj.: spijsoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: obj.: vegetatieoffer
Offer: runderoffer
Offer: runderoffer
Offer: runderoffer: stierenoffer
Paard
Paard: zonnepaard
Paradijs
Paradijs
Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, earu- of Rietveld(en) of Velden der
gelukzaligen) (Eg.)
Paradijs: ‘Tuin der Hesperiden’ (Gr.)
Paradijs: ‘μακαρων νησος’ (‘Eiland der zaligen’, meestal plur.)
(Gr.)
Paradijs: ‘μακαρων νησος’ (‘Eiland der zaligen’, meestal plur.)
(Gr.)
Priester: functie: offerpriester
Psychologie: gedachte, denken
Psychologie: inspiratie
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goddelijke ingevingen
inspireerde
ontwaken
scepticisme
sceptische
inslapen
slapenden
vrije dichtende fantasie
begeeft zich naar
godsdienst
religieuze
geloof
godsdienst van Kreta
mysteriën op Samothrake
volksgeloof
heilig
Mąθra-Spəṇta is ‘het heilige woord’
religieuze voorwerpen
altaar
altaren
hij ‘deed Ma’at voor
‘Ma’at doen opgaan’
heilige handelingen
gebruiken
runderen
moederkoe
stier
aardrunderen
aardstier
stier der aarde
stier der vegetatie
Nairyō-saŋha
creëert
geschapen
scheppen
schepping
schept
schiep
schepping van de levensmiddelen
schepping van de levensmiddelen door
Eerst werden de goden geschapen
φυταλμιος
verwekt
slang
makkers
staf
staven
scepter
drie bladeren
scepter van de volksleider
herautstaf
herautstaven
Hermes-staf
Hermes heeft als vast attribuut elke
koningsscepter
scepter van de koning
koning droeg de scepter

Psychologie: inspiratie
Psychologie: inspiratie
Psychologie: ontwaken
Psychologie: scepsis
Psychologie: scepsis
Psychologie: slaap
Psychologie: slaap
Psychologie: verbeelding (fantasie, onwerkelijk)
Reis: zonnereis
Religie
Religie
Religie: geloof
Religie: Kretensische ~ (Gr.-Kreta)
Religie: type: mysteriegodsdienst: Samothrake-mysteriën (Gr.)
Religie: type: volksgeloof
Religieus fenomeen: heiligheid
Religieus fenomeen: heiligheid: term: spəṇta (adj.) (Ir.)
Religieus voorwerp
Religieus voorwerp: altaar
Religieus voorwerp: altaar
Rite: rituele handeling: ‘Ma’at doen opgaan’ (Eg.)
Rite: rituele handeling: ‘Ma’at doen opgaan’ (Eg.)
Rite: rituele handeling: sacrament
Rite: volksgebruik
Rund
Rund: koe, wereldRund: stier
Rund: stier der aarde
Rund: stier der aarde
Rund: stier der aarde
Rund: stier der aarde
Sansk. termen: Narāśaṃsa
Schepping
Schepping
Schepping
Schepping
Schepping
Schepping
Schepping: levensmiddelen, ~ van de
Schepping: methode: gedachte en woord, (geestelijke) ~ door
Schepping: theogonie (goden, ~ van de)
Schepping: voortbrengen: term: φυταλμιος (adj.) (god) (Gr.)
Seksualiteit: verwekking, ontvangenis en zwangerschap
Slang
Sociologie: gemeenschap van reizigers (metgezellen, reisgenoten)
Staf
Staf
Staf: scepter (alg.)
Staf: scepter, bloeiende of bladerdragende
Staf: scepter: godenscepter
Staf: scepter: herautstaf
Staf: scepter: herautstaf
Staf: scepter: herautstaf
Staf: scepter: herautstaf
Staf: scepter: koningsscepter
Staf: scepter: koningsscepter
Staf: scepter: koningsscepter
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Agamemnon had het skeptron
Agamemnon steunend op het skeptron en
staf der rechters
staf van de rechter
volksvergadering neemt de herautstaf
Scepter en welsprekendheid
volksvergadering als plaats van de
Hermes-staf
scepter of herautstaf van Hermes
Hermes heeft als vast attribuut elke
skeptron in de hand, dat van Hermes
Hermes heeft zowel het skeptron als de
Hermes met skeptron (of kerykeion) en
rhabdos van Hermes
Hermes gebruikt de rhabdos
Hermes met de scepter
kerykeion
κηρυκια σιδηρα και χαλκα
rhabdos
skeptron
Hermes met skeptron (of kerykeion) en
toverstaf
tovertak
rhabdos
vijanden van Ahura
onweerstaanbaar
overwinning
overwint
zegevierende
rivalen
rivaliteit
symbolen
attribuut
door broden en koeken
‘de belichaming van het heilige woord’
heilige woord als goddelijke wezens
χαλκα), de symbolen van de Penaten
symboliseerde het plantenleven
zijn de tekens van het leven
scepter als symbool van de kracht der
symbool van het aardleven
teken van het met de
tekens van het leven dat verrijst uit de
vertegenwoordiger van het leven der
scepter of herautstaf was het symbool
bevel
gezaghebbende bevel
goddelijk bevel
goddelijk woord

Staf: scepter: koningsscepter
Staf: scepter: koningsscepter
Staf: scepter: rechterstaf
Staf: scepter: rechterstaf
Staf: scepter: redenaarsscepter
Staf: scepter: redenaarsscepter
Staf: scepter: redenaarsscepter
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: staf van Hermes (Gr.)
Staf: scepter: term: κηρυκειον (‘herautstaf’) (Gr.)
Staf: scepter: term: κηρυκειον (‘herautstaf’) (Gr.)
Staf: scepter: term: ραβδος (‘boomtak’) (Gr.)
Staf: scepter: term: σκηπτρον (‘stok, steun’) (Gr.)
Staf: scepter: toverstaf
Staf: scepter: toverstaf
Staf: scepter: toverstaf
Staf: scepter: toverstaf: term: ραβδος (Gr.)
Strijd en vrede: antagonisme
Strijd en vrede: onoverwinnelijkheid (onweerstaanbaarheid)
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: overwinning
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Strijd en vrede: rivaliteit (concurrentie)
Symboliek
Symboliek: attribuut
Symboliek: broden en koeken als symbool van de
voedingsmiddelen
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: personificatie als symbool
Symboliek: staf (scepter) als symbool van de Penaten (L/R)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van de
levensorde en het leven der aarde (plantengroei)
Symboliek: staf (scepter, slangenstaf) als symbool (teken) van het
woord (van God)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
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magische woord
welsprekende woord
woord (leven) van Ptah
woord van de goddelijke heraut
woord van God
woord van Ptah
machtswoord
scheppende woord
welsprekende woord van de volksleider
mannen-taal
mannelijk woord
woord van de volksleider
Hw
betekenis van Nairyō-saŋha
epos
mannen-taal
mannelijk woord
betekenis van Nairyō-saŋha
benamingen
heetten
naam
titel
Overlevering
polemiek
raadgeving
uitspraak
magische woord
verkondigde
in de wereld gebracht
gesproken woord
welsprekend
vyāxaine
λογιος
woord
Mąθra-Spəṇta is ‘het heilige woord’
scheppende woord
mąθra [+ spatie]
twee
herhaalt
Herhalen
herhaler
herhaling
lekythos
pithos
plant
vegetatie
bladeren
drie bladeren
lotus
herbae purae
sagmina
verbenae purae

Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel (machtswoord)
Taal: bevel: term: hw (Eg.)
Taal: bevel: term: nairyō-saŋha (‘mannentaal’) (goddelijke bode)
(Ir.)
Taal: epiek: epos
Taal: mannentaal
Taal: mannentaal
Taal: mannentaal: term: nairyō-saŋha (‘mannentaal’) (bevel;
goddelijke bode) (Ir.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam (noemen) (alg.)
Taal: naam, persoons-: bijnaam
Taal: overlevering
Taal: polemiek
Taal: raad(geving, -pleging)
Taal: spraak (spreken)
Taal: spreuk (tover-, offer-, formule, heilige -)
Taal: uitspraak, verklaring, stelling, verkondiging
Taal: uitspraak: prediking
Taal: welsprekendheid (als scheppende werkzaamheid)
Taal: welsprekendheid (als scheppende werkzaamheid)
Taal: welsprekendheid: term: vyāxaine = vyāxanō (nom. ag.) (Ir.)
Taal: welsprekendheid: term: λογιος (adj.) (Gr.)
Taal: woord
Taal: woord, heilig: term: mąθra, spəṇta = Mąθra-Spəṇta (epith.
van Airyaman) (Ir.)
Taal: woord, levenbrengende (scheppende)
Taal: woord: term: mąθra (Ir.)
Twee
Twee: dualiteit
Twee: dualiteit
Twee: dualiteit
Twee: dualiteit
Vat: lekythos (Gr.)
Vat: voorraadpot: term: πιθος (Gr.)
Vegetatie
Vegetatie
Vegetatie: blad
Vegetatie: blad: driebladig
Vegetatie: bloem: waterlelie, blauwe = -, Egyptische = blauwe
lotus (‘Nymphaea caerulea’)
Vegetatie: gras
Vegetatie: gras
Vegetatie: gras
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herbae purae
sagmina
verbenae purae
toverkruid
kruid der zonnepaarden
levenskruid
vruchten der onsterfelijkheid
genezende
genezing
brengt Glaukos tot leven
redden
vernieuwende
brengt Glaukos tot leven
rhabdos het leven verrijzen uit de
uit de pithos (= het dodenrijk) tovert
brengt Glaukos tot leven
rhabdos het leven verrijzen uit de
gaat op
opgaan
opgaat
oprijst
verrijst
verrijzen
herrezen
zielen verrijzen uit de pithos (het
aanwezigheid
openbaring van Ptah
waarneembare vorm
een waarneembare
zichtbare vorm
dubbelganger
belichaamd
belichaming
incarnatie
levend beeld
levende beeld
verschijning van de ziel van de gestorven
vleesgeworden
‘de belichaamde (of: vleesgeworden)
tanu
Apis openbaart Ptah’s goddelijke wil
openbaarde een levenswet
openbaarde het leven
openbaart
openbaren
openbaarde zich
lichamelijke wereld openbaart
op aarde verkerende

Vegetatie: gras, heilig: term: sagmina (herbae purae of verbenae
purae) (pl.) (L/R)
Vegetatie: gras, heilig: term: sagmina (herbae purae of verbenae
purae) (pl.) (L/R)
Vegetatie: gras, heilig: term: sagmina (herbae purae of verbenae
purae) (pl.) (L/R)
Vegetatie: toverkruid
Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid)
Vegetatie: toverkruid: levenskruid (verjongingskruid)
Vegetatie: toverkruid: levenskruid: vrucht van de boom van het
eeuwige leven
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: genezing
Verlossing: type: redding
Verlossing: type: redding
Verrijzenis en wedergeboorte: (zelf)vernieuwing
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: tot leven wekken
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: verrijzenis (opgang)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte (herrijzenis,
wederkeer, reïncarnatie)
Verschijning: aanwezigheid, goddelijke
Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm,
manifestatie)
Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm,
manifestatie)
Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm,
manifestatie)
Verschijning: alg. verschijningsvorm (gedaante, uiterlijk, vorm,
manifestatie)
Verschijning: dubbelganger (gelijke gedaante)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie (vleselijke gedaante als mens en dier)
Verschijning: incarnatie: term: astvant (adj.) (Ir.)
Verschijning: incarnatie: term: tanu (Ir.)
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
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op aarde verschenen god
op aarde verschijnt
gezaghebbende woord (Nairyoniet het woord, maar het licht
Als stier
stier als heraut
stierengedaante
realisatoren
realiseert
verwerkelijkt
werkelijkheid
zielenvogel
‘de ziel van Osiris’
haardvuur
onwaarneembare
onzichtbare
verborgen
waarneembare
zichtbare
zee
zondvloed
voorspoed
heil [+ spatie]
heil.
zegen
werkzaam
aardzegen
voortbrengselen der aarde
goddelijke orde
aan een goddelijke
levensorde
orde die leven
levenswet
ərəta
instellingen van Zeus (θεμιστες)
themistes
juistheid
waarheid
eind der tijden
recht;
blijvend leven van volk en familie
onderpand van het blijvend leven van het
onschendbaarheid te waarborgen
waarborgden de
geldig
besluiten
regenval
zon [+ spatie]
zonne
Hij gaat op
zon opgaat

Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: openbaren, zich
Verschijning: overig specifiek: gezaghebbend woord
Verschijning: overig specifiek: licht
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: theriomorfisme (dierlijke gedaante)
Verschijning: werkelijkheid
Verschijning: werkelijkheid
Verschijning: werkelijkheid
Verschijning: werkelijkheid
Vogel: zielenvogel
Vogel: zielenvogel: ‘De ziel van Osiris’ (Eg.)
Vuur: haardvuur
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: onzichtbaarheid
Waarneming: zien: zichtbaarheid
Waarneming: zien: zichtbaarheid
Wateren: oceaan (zee)
Wateren: zondvloed(wateren) (grote vloed, kosmische
overstroming)
Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen
Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen
Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen
Welzijn en ziekte: heil, geluk, voorspoed, zegen
Werkzaamheid (activiteit, daad)
Werkzaamheid: landb. en veet.: oogst
Werkzaamheid: landb. en veet.: oogst
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens)Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: arəta =
ərəta (av.) (Ir.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: θεμιστες
(Gr.)
Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: θεμιστες
(Gr.)
Wet en orde: orde: juistheid
Wet en orde: orde: waarheid
Wet en orde: orde: wereldondergang
Wet en orde: recht
Wet en orde: recht: waarborging van het blijvend leven van volk
en familie
Wet en orde: recht: waarborging van het blijvend leven van volk
en familie
Wet en orde: recht: waarborging van onschendbaarheid
Wet en orde: recht: waarborging van onschendbaarheid
Wet en orde: recht: waarborging: geldigheid
Wet en orde: recht: wettelijk besluit
Wolk en regen: regen
Zon
Zon
Zon: zonsopgang
Zon: zonsopgang
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