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De noordse of Scandinavische religie wordt vaak 

gezien als de religie van de Vikingen, die floreerden 

in de 9e en 10e eeuw na Christus en sporen van hun 

activiteiten achterlieten in een groot deel van het 

noordelijke Europa, in IJsland en Groenland. De 

oorsprong van deze religie is echter veel ouder, en 

gaat terug op het Scandinavische Bronzen tijdperk 

(ca. 1600-450 v.Chr.), wanneer de eerste herkenbare 

figuren van goden en godinnen waarneembaar zijn. 

Later, van de 3e tot de 6e eeuw, verhuisden 

Keltische en Germaanse volken naar het westen en 

noorden van Europa, en brachten nieuwe religieuze 

cultussen mee. Tijdens deze periode kwam de 

cultus van Wodan of Odin tot bloei in het 

noordelijke deel van Europa. Deze Wodan werd de 

oppergod in het godenrijk van de Vikingen. 

NOORDSE RELIGIE
◀ Yggdrasil, de wereldboom
Yggdrasil verbindt de negen noordse werelden met 
elkaar. Hier zien we hoe de draak Nidhogg aan de 
wortels van de boom knaagt, terwijl de eekhoorn 
Ratatosk de verwensingen van Nidhogg overbrengt 
aan de nobele arend boven in de boom, die waakt 
over alle negen werelden. De vier herten die van de 
bladeren eten staan symbool voor het voortdurende 
proces van dood en herleving, terwijl aan de 
linkerkant de wolf Fenrir op de loer ligt, een 
symbool voor het kwaad.  

▲ Een beeldsteen van de Vikingen
Op deze beeldsteen uit Gotland staan 
verschillende verhalen afgebeeld. Bovenaan zien 
we hoe Odin door zijn achtbenige paard Sleipnir 
door de hemel vervoerd wordt. In de kleine boot 
onder het Vikingschip zien we waarschijnlijk de 
god Thor, die samen met de reus Hymir aan het 
vissen is. Over Thor wordt gezegd dat hij de 
wereldslang van de noordse mythe ving, maar dat 
Hymir zo bang was dat hij de vislijn doorsneed.

van elk mens. De boom zelf was 
verbonden met het menselijk lot, en 
werd gezien als de bron van de 
ongeboren zielen. Eveneens belangrijk 

Religie heeft de Vikingen geholpen 
zich een weg te banen in een 
ongastvrije en hardvochtige wereld, 
met lange winters. Over Vikingen 
wordt vaak geloofd dat ze zelf ook 
hardvochtig waren: hun religie 
rechtvaardigde hun oorlogsdaden 
en wreedheden. Maar religie wees 
hun ook een weg in de juiste 
omgang met zowel vrienden als 
vreemdelingen. Aangaande deze 
zaken werd de raad van Odin, de 
Alvader, als heilig aanvaard. 

De Scandinavische mythologie 
onderscheidde negen werelden 
waarin het universum opgedeeld zou 
zijn. Asgaard was het domein van de 
goden en godinnen, ook wel de Aesir 
genoemd, en Midgaard was de 
woonplaats van de mensen. Yggdrasil, 
de wereldboom, strekt zich over alle 
negen werelden uit en verbindt de 
aarde met de hemel, en wordt 
doorgaans afgebeeld als een enorme 
es. Midgaard was rondom deze boom 
geschapen, en zijn wortels rijkten tot 
in de geestenwerelden, waar mensen 
maar zelden tot konden doordringen. 
Aan de boomwortels zaten de Nornen, 
de drie lotsbestemmingen, die vaak 
gezien werden als machtiger dan de 
goden en godinnen. Zij sponnen 
namelijk de draden van het leven en 
beschikten over de lotsbestemming 

leven kwamen, werden gered door de 
Walkuren, de dienstmeisjes van Odin, 
die hen naar het Walhalla brachten om 
daar te feesten. 

RAGNAROK
Een opmerkelijk element in de religie 
van de Vikingen is Ragnarok, de 
eindstrijd waarbij de goden en kwade 
krachten elkaar zouden vernietigen. 
Uit deze vernietiging zou een nieuwe 
wereld voortkomen, met daarbij twee 
mensen, Lif en Lifthrasir. Deze twee 
zouden niet de Aesirgoden aanbidden, 
maar de Almachtige God. Deze God 
verbleef in Gimlé, het paradijs dat 
boven al het andere uitsteeg. 
Waarschijnlijk zien we hierin een 
vermenging van de mythologie van de 
Vikingen met het christendom, dat 
zich verspreidde door de 
noordelijke landen. 

was de voortdurende strijd tegen de 
duisternis en chaos, die constant een 
bedreiging vormden voor Midgaard. 
Jotunheim was de woonplaats van 
reuzen, die eropuit waren om de 
wereld te bedelven onder sneeuw en 
ijs. Een van de Aesir-goden, Thor, de 
god van de donder en vruchtbaarheid, 
reisde met regelmaat af naar dit 
domein, om met zijn hamer Mjollnir 

de reuzen te vernietigen. Het was 
gebruikelijk om de hamer van Thor 
af te beelden op staldeuren, om zo 
kwade geesten op afstand te 
houden. Toen de Vikingen reizen 
maakten naar nieuwe landen en 

zo nieuwe invloeden opdeden, 
begonnen ze de hamer te dragen 

zoals christenen het kruis droegen. 

HET HIERNAMAALS
De Vikingen hielden er verschillende 
opvattingen over het hiernamaals op 
na. Wie overleden aan ziekte of 
ouderdom gingen naar het koninkrijk 
van Hel, een tovenares en dochter van 
Loki, de god van bedrog. Dit was een 
schimmige wereld waar de muren een 
vlechtwerk waren van kronkelende 
slangen: het mes in de eetzaal werd 
‘Honger’ genoemd, en het bord 
‘Uithongering’. De mate waarin 
iemand vereerd werd leidde tot een 

soort onsterfelijkheid, waarbij grootse 
daden herinnerend zouden worden 
door de komende generaties of 
vereeuwigd in de liederen van barden. 
Strijders die bij gevechten om het 

▶ Thor, de dondergod
Thor was de god van de 
donder en de 
vruchtbaarheid, en in 
zekere mate ook van de 
oorlog. Hij werd zeer 
gevreesd, en wanneer 
de bliksem insloeg, 
geloofde men dat hij 
zijn vurige wapen vanuit 
de hemel had gestort. Op 
dit bronzen beeld uit 
IJsland zien we Thor, 
met zijn hamer Mjollnir.
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Het Chinese concept van koningschap was 

geworteld in het geloof dat koninklijke 

voorouders goden waren geworden en aanbeden 

moesten worden. Als Chinese heersers de 

goedkeuring ontvingen van de hemel en van de 

voorouders, konden ze garant staan voor het ritme 

van de seizoenen, een goede oogst, de juiste 

balans van yin en yang in de gemeenschap, en de 

instandhouding van de koninklijke hiërarchie. 

Deze goedkeuring werd het Hemels mandaat 

genoemd. In de oudste teksten, die bewaard zijn 

in de Shujing (Boek der documenten), zien we de 

notie van ‘goddelijk recht’ terugkomen. Het 

Zhou-volk, dat hun heerser van de troon stootte 

in 1027 voor Christus, ging er prat op dat de 

hemel zou hebben ingestemd met hun overname. 

De latere confuciaanse filosoof Mengzi (371-289 

v.Chr.) hielp deze koninklijke geslachtslijn te 

legitimeren door te stellen dat de kosmische, 

natuurlijke en menselijke wereld in stand zouden 

blijven als de heerser rechtvaardig is en de juiste 

offers brengt aan de hemel. Ook moest de heerser 

de voorouders aanbidden. Als hij dat allemaal 

deed, zou hij het Hemels mandaat niet kwijtraken.

HET HEMELS 
MANDAAT

◀ Het keizerlijke hof van de Qing 
Manchu
Op dit schilderij van het keizerlijke hof van 
de Qing Manchu zien we honderden 
beambten afgebeeld die zich neerbuigen 
voor de keizer. Hierin komt naar voren hoe de 
samenleving volgens het Aziatische geloof in 
lagen verdeeld moest worden, waarbij de 
fatsoensnormen per groep verschilden. Wat 
gepast gedrag was, hing af van de situatie 
en de rang van de persoon met wie je 
omging. De grote luifels die door de 
bedienden vastgehouden worden staan 
symbool voor de hemel. Ze zijn ontworpen 
naar het voorbeeld van de luifels boven de 
strijdwagens van de heersers en de 
krijgsadel. De kosmos werd gezien als een 
enorme strijdwagen, met de luifels als 
hemel en de wagen zelf als aarde. De luifel 
duidt op hoge status en prestige. 

◀ De bureaucratische stand
De ambtenaren aan het hof hadden zich lange 
tijd gewijd aan intensieve bestudering van 
de confuciaanse klassieken (zie p. 156), als 
voorbereiding op afmattende geschreven 
examens. Deze examens waren 

onderverdeeld in vijf niveaus. Wie slaagde 
in de examens van het hoogste niveau, die 
afgenomen worden in het keizerlijke paleis in 

de Verboden stad, werd erkend als een jinshi 
en behoorde voortaan tot de ambtenarij. 
Hiermee kreeg de ambtenaar mogelijkheid 
om invloed uit te oefenen in het hof. De 
traditionele eerbied voor het keizerlijk 

gezag hield in dat zelfs ervaren beambten 
zeer diplomatiek moesten optreden 
wanneer ze adviezen gaven. 

▲ De keizer
De Qing-keizer nuttigt een maaltijd, in het bijzijn van zijn hovelingen. 
Ook al is dit een typisch Chinese formaliteit, de keizer was in 
werkelijkheid een Manchu, een nakomeling van de nomadische 
stammen uit het noorden van China. 

HET VERZAKEN VAN RITUELE PLICHTEN 
Als de heerser zijn rituele plichten en morele verantwoordelijkheid aan het volk zou verzaken, zou 
sociale en natuurlijke wanorde uitbreken en het Hemels mandaat zich terugtrekken. In zo’n 
situatie zou rebellie plaatsvinden, en een nieuwe leider aan de macht komen. Over falende 
heersers werd achteraf geoordeeld dat zij het Hemels mandaat kwijt waren geraakt. 

ONTZAG VOOR VOOROUDERS
Volgens het Aziatische geloof was het ontzag hebben voor 
voorouders als uiting van kinderlijke gehoorzaamheid (zie p. 160) 
van wezenlijk belang voor de orde. Hier zien we twee zonen 
afgebeeld die offergaven brengen en respect betuigen bij het 
graf van hun vader. Zoons en dochters brachten ook offergaven 
bij een voorouderplank, die hoorde bij het huisaltaar. Een 
hoofdbuiging maken was een teken van eerbetoon aan de vader, 
net zoals het dat was voor de keizer. In het Aziatische geloof, het 
confucianisme, staat het belang van de juiste relatie tussen 
vader en zoon centraal, evenals de juiste relatie tussen heerser 
en de ambtenaar. Dit werd uiteengezet in de confuciaanse tekst 
De doctrine van het midden. Deze vorm van respect werd gezien 
als een samenbindend element van de samenleving. 

‘DE DRIE DYNASTIEËN WONNEN HET 
RIJK DOOR WELDADIGHEID, EN 

RAAKTE HET KWIJT DOOR WREEDHEID. 
EEN KEIZER KAN HET RIJK NIET 

BEHOUDEN, TENZIJ HIJ WELDADIG IS; 
EEN ECHTE HEER OF EEN GEWONE 

BURGER KAN ZIJN VIER LEDEMATEN 
NIET BEHOUDEN, TENZIJ HIJ 

WELDADIG IS.’
Mengzi over het Hemels mandaat
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DE KEIZER EN 
ZIJN 
BEDIENDEN
Op dit schilderij zien we de 
hofhouding van de 
Qing-dynastie tijdens de 19e 
eeuw. De formaliteit die zich 
afspeelt tussen de keizer en 
zijn bedienden is tekenend 
voor de confuciaanse 
keizerlijke traditie. De Qing 
kwamen aan de macht in 
1644 en regeerden China 
totdat het keizerlijke 
systeem in 1911 ten onder 
ging. 

HOOGSTE STANDEN
Hoogstaande ambtenaren betuigen hun 
respect. Staatsceremoniën werden 
gezien als een uiting van li – ritueel 
fatsoen en de juiste ordening van het 
leven, een concept dat cruciaal is in het 
Hemels mandaat en de confuciaanse 
ethiek. 

DE KEIZERLIJKE WACHT 
VAN DE MANCHU
De keizerlijke bewakers wijdden zich aan het 
beschermen van de keizer, en streden tegen 
aanvallen, zoals die van de Taipingopstand van 
1851-1860 en de vele buitenlandse invasies. 

HET BINNENSTE 
HEILIGDOM
De enige mensen die in het binnenste 
heiligdom toegelaten werden, met directe 
toegang tot de keizer, waren de keizerin 
en de metgezellen (of tweede vrouwen) 
van de keizer, zijn meest ervaren 
ministers, eunuchen en vrouwelijke 
dienstknechten. 

WAAIER VAN VEREN
De waaier van veren werd gezien als iets wat geluk brengt, omdat 
het Chinese woord ervoor op dezelfde manier uitgesproken wordt 
als het woord ‘goed’. Goden en geesten werden vaak afgebeeld 
met waaiers die zij gebruikten bij uitdrijvingen en genezingen. De 
keizer had altijd de meest verfijnde waaier die voor hem gedragen 
werd en gemaakt was van zijde of dun papier en veren.

EUNUCHEN
Eunuchen hadden twee belangrijke rollen in 

de hofhouding van de Qing. Ze waren 
verantwoordelijk voor de bijvrouwen van de 

keizer en traden op als voorproevers van 
voedsel. De Qing-keizers waren erg bang 

dat ze vergiftigd zouden worden en daarom 
had elk hof een eunuch om dit te 

voorkomen. Vanuit deze twee functies 
hebben eunuchen steeds meer invloed 

gekregen binnen het hof.

HET BEÏNVLOEDEN VAN HET BELEID
Ministers adviseerden de keizer waarzeggerij te gebruiken 

met de I Tsjing (het Boek der veranderingen), om op die 
manier invloed te verwerven. Dit werd gezien als een 

acceptabel onderdeel van de werkwijze van het rijk. 

SYMBOLISCHE WACHTERS
Leeuwen werden gezien als symbolische wachters en waren 

onderdeel van de Chinese architectuur vanaf de 3e eeuw. 
Levende leeuwen werden als geschenk aan keizers aangeboden. 

DE FENIKS
De feniks duidt erop dat het land 

rechtvaardig geregeerd wordt en dat de 
heerser het Hemels mandaat heeft. De 

aanwezigheid van een mannelijke en een 
vrouwelijke feniks staat voor een 

harmonieuze relatie tussen yin- en 
yang-eigenschappen binnen het rijk. In 
latere Chinese kunst is de vrouwelijke 

feniks symbool gaan staan voor een 
keizerin. Vrouwen met een feniks op hun 

bruidsjurk werden gezien als keizerin voor 
een dag.
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Het joodse volk ziet zichzelf als afstammelingen van een groep die in Kanaän 

leefde. Kanaän wordt meestal gezien als een omvangrijk gebied in het oostelijke 

Middellandse Zeegebied, dat het grootste deel van het huidige Israël, Jordanië en 

Syrië omvat. In de dagen van de aartsvaders – Abraham, diens zoon Isaak, en 

Isaaks zoon Jakob – lag het tussen de grote Midden-Oosterse centra van 

beschaving; ten noorden van Egypte, ten westen van Mesopotamië, en ten 

zuiden van het land van de Hettieten. De joden geloven dat ze afstammen van 

Abraham, een ‘rondtrekkende Arameeër’, die de vader werd van een grote natie. 

God sloot een verbond met hem, en beloofde hem een land ‘dat overvloeit van 

melk en honing’. Al hebben de joden in de geschiedenis nooit als enige het 

gebied in bezit gehad, speelt het land wel een cruciale rol in de manier waarop 

ze zichzelf zien. 

DE OORSPRONG VAN 
HET JODENDOM

DE REIZEN VAN ABRAHAM
Deze zestiende-eeuwse kaart van Kanaän en de nabijgelegen naties worden 
omringd door cirkels met daarin episodes afgebeeld uit het leven Abraham. Ze 
moeten met de klok mee gelezen worden. De Latijnse inscriptie luidt: ‘De 
omzwervingen en het leven van de aartsvader Abraham.’ Het leven van 
Abraham staat beschreven in het boek Genesis. Hij zou de achter-achter-achter-
achter-achter-achter-achter-achter-kleinzoon zijn van Noach, die door God gered 
was van de zondvloed (zie p. 206). Abraham was de eerste jood – Gods verbond 
of belofte was specifiek tot hem en zijn nazaten gericht, in plaats van tot de hele 
mensheid. 

‘MIJN VADER WAS EEN ZWERVENDE 
ARAMEEËR. HIJ TROK NAAR EGYPTE EN 

WOONDE DAAR ALS VREEMDELING MET EEN 
HANDVOL MENSEN, MAAR ZE GROEIDEN UIT 

TOT EEN ZEER GROOT EN MACHTIG VOLK.’
Deuteronomium 26:5

GEHOORZAAMHEID AAN GOD
Abraham, zijn vader, zijn vrouw Sara, en zijn wees 
geworden neef Lot, verhuisden van Ur in Mesopotamië 
naar Haran. Maar toen Abraham 75 jaar oud was, 
vertelde God hem dat hij weg moest gaan, en beloofde 
hij hem dat hij vader van een groot volk zou worden. 
Ook al had Abraham geen kinderen, hij gehoorzaamde 
God en liet zijn thuis achter. 

DE BELOFTE
De Latijnse inscriptie bevat de 
woorden van Gods belofte aan 

Abraham: ‘Heel Kanaän, het land waar 
je nu als vreemdeling woont, zal ik jou 
en je nakomelingen voor altijd in bezit 
geven, en ik zal hun God zijn’ (Genesis 

17:8). 

HET LAND EGYPTE
Kanaän ligt naast Egypte. Abraham zou 

hier een tijd doorgebracht hebben (Genesis 
12:10-20). Later kwamen de joden hier te 

wonen als slaven, gevangengenomen door 
de Egyptenaren. Mozes leidde hen naar 

het beloofde land. 

DE GEBOORTE VAN ISAAK
Abraham was honderd jaar oud toen Isaak 

geboren werd. Isaak was de erfgenaam 
van Gods verbond, en maakte Gods belofte 

mogelijk dat Abraham vader zou worden 
van een groot volk. 

SODOM EN GOMORRA
Engelen hadden aangekondigd dat de steden Sodom en Gomorra vernietigd zouden 
worden, vanwege hun grote zonden. Abraham vroeg God om deze steden te sparen 

wanneer er tien goede mensen gevonden zouden worden. Deze tien werden niet 
gevonden, dus vernietigde God Sodom en Gomorra. Alleen Lot en zijn familie redde hij. 

DE KUSTVLAKTE
Ten westen van Kanaän ligt een vruchtbare kustvlakte, dat 
een verbindingslijn vormt tussen het noorden en het zuiden. 
Op deze vlakte waren ook verschillende onafhankelijke 
stadsstaten gevestigd, die zich uitstrekten tot aan de 
Middellandse kust. Archeologische vondsten duiden erop dat 
hier een hoog niveau van beschaving was bereikt. 

TEKEN VAN HET VERBOND
Toen Abraham nog steeds geen kind met Sara had, stelde God een 
teken van het verbond in. God zei tegen hem: ‘Alle mannen en 
jongens moeten worden besneden (…) dat zal het teken zijn van 
het verbond tussen mij en jullie’ (Genesis 17:10-11). Vandaag de 
dag worden joodse jongens besneden wanneer ze acht dagen oud 
zijn, als symbool van hun erfenis van Abrahams verbond. 

EEN ALTERNATIEVE ERFGENAAM
Vele jaren gingen voorbij en nog steeds had 
Sara geen kind. Maar toen Abraham 86 jaar 
oud was, verwekte hij een kind bij Hagar, de 
slavin van Sara. Hagar beviel van een zoon, 
Ismaël – maar Ismaël was niet de erfgenaam 
van Gods belofte. 

VERBLIJF IN EGYPTE
Vanwege een hongersnood in Kanaän, 
trokken Abraham, Sara en Lot naar 
Egypte. Niet wetend dat Sara 
getrouwd was, nam de farao haar als 
vrouw. Als straf trof God het paleis 
met plagen. Daarom stuurde de farao 
Abraham en Sara terug naar Kanaän. 

ZEGEN VAN 
MELCHIZEDEK
Na zijn overwinning schonk 
Melchizedek, priester en 
koning van Jeruzalem, brood 
en wijn aan Abraham, en sprak 
als volgt: ‘Gezegend zij Abram 
door God, de Allerhoogste, 
schepper van hemel en aarde. 
Gezegend zij God, de 
Allerhoogste: uw vijanden 
leverde hij aan u uit’ (Genesis 
14:19-20). 

REDDING VAN LOT
De volgende crisis vond plaats 
na een oorlog waarbij Lot 
gevangen werd genomen door 
koningen die vijandig stonden 
tegenover de koningen van 
Sodom en Gomorra. Abraham 
en zijn mannen gingen ’s 
nachts in de aanval, en redden 
Lot en zijn huishouden.

ONENIGHEID MET LOT
Nadat Abraham Egypte had verlaten, 
kregen zijn mannen onenigheid met 
de mannen van Lot, omdat het land 
niet groot genoeg was om alle dieren 
te voeden. Deze gebeurtenis zou 
gezien kunnen worden als de eerste 
keer dat Gods belofte aan Abraham 
bedreigd wordt. Uiteindelijk kwamen 
de twee tot een compromis – Lot trok 
naar het oosten, vlakbij de stad van 
Sodom, en Abraham trok richting 
Kanaän. 

DE WOESTIJN
Het lijkt erop dat Abraham een rijke 
rondtrekkende veehouder was, die zijn kudden 
door de woestijn leidde. In het joodse verhaal is 
de woestijn vaak de plek van openbaring en 
vernieuwing. Zo was de woestijn van Sinai de 
plek waar Mozes de Tien Geboden ontving (zie 
p. 207).  
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