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Inleiding 
Lang geleden woonde er 
in een heel ver land een 
man, die probeerde 
bevrijd te worden van de 
cirkel van het leven. Hij 
was monnik geworden, 
want hij wilde weer één 
worden met de oer-
energie van het 
universum. Om dat te 
bereiken had hij alle 
aardse bezittingen 
opgegeven en zich 
gegeven aan het 
nadenken en voelen over 
het leven, de kosmos en 
wat wel en wat niet de 
oer-energie was. Om 
daarover na te denken 
ging hij zitten met zijn 
benen gekruist over 
elkaar, met de voeten op 
de benen, de 
lotushouding genaamd. 

Terwijl hij zat te denken 
kwam er een man bij 
hem, die zei dat hij een 
prins was. Die prins wilde 
leren wat het betekende, 
die bevrijding. De monnik 
vertelde de prins alles 
wat hij wist, over 
Brahman, Ohm, de 
Veda’s en Moksha. De 
prins luisterde en volgde 
in de voetsporen van de 
monnik. Later zou men 
die prins Boeddha gaan 
noemen. 

Bron: Foto door Animesh 
Bhattarai op Unsplash 
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Mythe, Rite & 
Symbolen. 
Voor we beginnen aan 
deze reis door het 
Hindoeïsme, vind ik het 
belangrijk dat jullie een 
aantal termen leren die 
belangrijk zijn voor het 
begrijpen van een 
levensbeschouwing. 

Zingeving 
De idee achter een 
levensbeschouwing of 
visie is zingeving, of wel 
betekenisgeving. We 
proberen betekenis te 
geven aan wat wij als 
mensen meemaken en 
als mensen doen. Je zal je 
vast weleens afvragen 
“Waar doe ik dit voor?”. 
“Wat is hier nou het nut 
van?” of “Wat heeft dit 
voor zin?”. Misschien 

denk je dat nu zelfs! Het 
antwoord vinden op die 
vragen is 
betekenisgeving. Zulke 
vragen komen vaak op 
als er iets gebeurt dat wij 
niet hadden verwacht of 
waar wij geen invloed op 
hebben. Bijvoorbeeld als 
wij een slecht punt halen 
voor een toets, de kat of 
de hond ziek wordt of als 
je moet nadenken over je 
carrière als voetballer. 
Sommigen vinden 
antwoorden in liefde, 
andere in de wens voor 
een betere wereld, 
anderen doen het omdat 
ze geloven in een hogere 
macht. Maar allemaal 
proberen we een 
betekenis te geven aan 
de dingen die we 
meemaken en 
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antwoorden te vinden op 
die grote vragen. 

Betekenisgeving kan op 
meerdere manieren. 
Verhalen kunnen een 
betekenis hebben, 
bepaalde handelingen en 
ook voorwerpen kunnen 
een uiting zijn van 
betekenisgeving. We 
spreken dan over 
Mythes, Riten en 
Symbolen. Ze worden 
hieronder verder 
uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: eigen foto 

Mythe 
Een Mythe is een 
vertelling die probeert te 
beschrijven hoe de 
wereld werkt. Het 
probeert betekenis te 
verlenen. In de breedste 
zin is de mythe dus ieder 
verhaal wat ons 
antwoorden kan geven 
op de grote vragen van 
het leven. Je favoriete 
boek, dat jou altijd leert 
dat er hoop is en licht 
aan de horizon, of dat 
het goede altijd zal 
overwinnen kan je dus 
ook zien als mythe. Bij 
levensbeschouwing 
althans, bij geschiedenis 
schrijf je netjes op dat 
het een legende uit het 
oude Griekenland is. 

In veel Godsdiensten zijn 
de mythes die voor hun 
betekenis geven en 
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antwoorden geven 
gebundeld in heilige 
teksten of boeken, denk 
aan de Bijbel, de Quran 
of de Veda’s (waarover 
later meer). 

Rite 
Een Ritueel is een groep 
handelingen die je altijd 
in een vast patroon 
uitvoert. Misschien heb 
je een ritueel voor het 
slapen gaan, waarbij jij je 
ouders goede nacht 
wenst, nog even naar de 
foto kijkt van dat leuke 
moment en terwijl jij je 
ogen sluit hoopt dat 
morgen ook weer zo’n 
leuke dag wordt. Of je 
hebt een vaste 
handshake met een van 
je vrienden. Het zijn 
handelingen die 
betekenis hebben, die 
meer betekenen dan de 

handeling zelf. De 
handshake laat zien dat 
die persoon je beste 
vriend is en het ritueel 
voor het slapen gaan is 
om de liefde die je voelt 
voor je ouders en je 
leven vorm te geven. Een 
ritueel is dus een set 
handelingen die meer 
betekenen dan het 
simpelweg uitvoeren van 
de handeling. Het is geen 
ei bakken zogezegd. Het 
heeft een diepere 
laag/betekenis/doel 
gekregen. 

In godsdiensten zien we 
vaak rituelen 
terugkomen, tijdens een 
kerkdienst, bij een 
bezoek aan de moskee 
(denk aan de wassing) of 
als er geofferd wordt aan 
de goden in het 
Hindoeïsme.  
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Symbolen 
Een Symbool is een teken 
of voorwerp wat, je raadt 
het al, meer betekenis 
heeft dan het teken of 
voorwerp op zichzelf 
heeft. Denk hierbij aan 
de knuffel die je van je 
ouders hebt gehad, die 
ene foto op je telefoon 
van die dag in het 
pretpark of het beeld op 
de kast dat je moeder 
van je oma heeft 
gekregen. Het is het 
pentagram, wat vaak 
gezien wordt als teken 
voor hekserij en de twee 
vingers in de lucht als 
teken van vrede. Het 
voorwerp of teken is 
symbool gaan staan voor 
iets anders, de liefde van 
je ouders, de gezelligheid 
met je vrienden of de 

band tussen moeder en 
dochter.  

Bron: Foto door kids&me Germany op 
Unsplash 

 

In godsdiensten zien we 
veel symbolen 
terugkomen, het kruis 
dat staat voor Jezus, het 
zoute water op de 
sedertafel in het 
jodendom, dat symbool 
staat voor de tranen van 
het Joodse volk tijdens 
hun slaventijd in Egypte 
en het symbool van Ohm 
in het Hindoeïsme, dat 
staat voor de trilling van 
de oer-energie 
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Heilig 
Het laatste concept wat 
belangrijk is, is het begrip 
Heilig. Een tekst kan 
heilig zijn, een ritueel kan 
heilig zijn, of een 
symbool. Heilig in een 
godsdienst betekend dat 
het een betekenis heeft 
die verbonden is aan een 
hogere macht. Het is een 
uiting, een deel of een 
symbool van die hogere 
macht. De Quran 
bijvoorbeeld is het 
letterlijke woord van 
God. God heeft deze 
woorden gegeven aan de 
mensen via Mohammed, 
die ze op heeft laten 
schrijven. De Quran is 
dus “door Gods 
gesproken Woord”, het 
Woord van God. Een deel 
van de God waar moslims 
in geloven. Voor hun is 

de Quran dus heilig. 
Heilige zaken mogen 
meestal niet zomaar 
zonder ritueel of 
voorwaarden aangeraakt 
of behandeld worden. Je 
mag namelijk niet 
zomaar iets doen met dat 
Goddelijke. De positie 
van Paus is heilig, je 
wordt dus niet zomaar 
Paus.  

Maar iets kan voor jou 
ook heilig zijn, zonder die 
hogere macht. Denk er 
maar eens aan dat 
iemand zomaar aan jouw 
belangrijkste bezit zit. Er 
onvoorzichtig mee 
omspringt. Dat kan 
zomaar niet. Heilig is dus 
dat iets het waard is om 
te beschermen, omdat de 
betekenis zo sterk is, dat 
je het niet stuk of vies wil 



 

 8 

maken. Het is van heilige 
waarde.  

 

Maak nu de opgaves in je 
werkboek onder het 
kopje: Mythe, Rite & 
Symbolen. 

Bron: Wikipedia.nl 
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India en de 
Indus 
In een land hier ver 
vandaan wonen 
Bengaalse Tijgers, met 
hoektanden van wel 10 
centimeter. Ook leeft 
daar de Koningscobra, de 
grootste gifslang ter 
wereld, die wel 5,5 meter 
lang kan worden. Niet in 
de dierentuin, maar 
gewoon zo, in het wild. 
Het is een land waar een 
weelderig wit paleis werd 
gebouwd als rustplaats 
voor de overleden 
geliefde van de heerser 
en waar bijna een hele 
stad blauwgeverfd is om 
de muggen te verdrijven. 
Dit land hier ver 
vandaan, heet India. 

In India wonen meer dan 
1,2 miljard (!) mensen en 
men verwacht dat tussen 
2020 en 2030 India het 
land zal zijn met het 
meeste aantal inwoners 
ter wereld. Het ligt, zoals 
je hieronder kunt zien, 
voornamelijk in het 
water, het wordt dan ook 
een schiereiland 
genoemd. 

Bron: Eigen Foto 
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In het noorden liggen 
hoge bergen, het begin 
van het Himalaya 
gebergte. In het midden 
van India is een grote 
vlakte met rivieren, zoals 
de heilige rivier de 
Ganges (hierover later 
meer in het stuk over 
gebruiken) en in het 
westen ligt er een 
woestijn, de 
Tharwoestijn. In het 
zuiden is er een tropisch 
klimaat en ze hebben er 
ook moessons, 
regenmaanden, waarin 
het alleen maar regent 
(en dan erger dan hier in 
Nederland). 

New Delhi is de 
hoofdstad van India maar 
de grootste stad is 
Bombay (tegenwoordig 
Mumbai), waar ook de 
entertainmentindustrie 

zich bevindt. Men noemt 
het dan ook wel 
Bollywood (Bombay en 
Hollywood samen). 

Naast de grote Ganges 
rivier, die vanuit het 
noordelijke Himalaya 
gebergte naar de zee 
stroomt, is er een andere 
rivier die erg belangrijk is 
voor India, de Indus. Die 
rivier ligt nu op de grens 
van India en Pakistan, 
maar vroeger was dat 
één groot land. 

Bron: Bewerking van afbeelding gevonden op 
https://geolt44.wordpress.com/2012/04/02/t
he-indus-river/ 
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5000 jaar geleden, dus 
lang voor de tijd van de 
Grieken en de Romeinen, 
woonden hier al mensen. 
Ze bouwden stenen 
steden en waterbaden en 
hadden een uitgebreide 
beschaving rond de 
oevers van de rivier de 
Indus. Zij vertelden 
elkaar al verhalen over 
goden, zoals Indra, de 
god van de hemel, 
bliksem en donder en 
Agni, de god van het 
Vuur. Hier, 5000 jaar 
geleden, begint het 
Hindoeïsme. 

 
Bron: Quora.com 

Eeuwen en eeuwen 
vertelden ze elkaar deze 
verhalen, tot in 1500 v. 
Chr. er een ander volk 
kwam de Ariërs, uit 
Perzië. De Ariërs en de 
mensen van de Indus 
vallei werden één volk en 
men begon die verhalen 
op te schrijven, in de 
oude taal van het 
Sanskriet. Deze verhalen, 
de Veda’s, waren de 
eerste geschriften van 
het geloof. Nog veel 
later, in de tijd van de 
VOC, kwamen er Britten 
in het land. Zij wilden van 
het land hun kolonie 
maken en ze verkenden 
alle hoeken en gaten. 
Daar vonden zij natuurlijk 
ook de beschaving bij de 
Indus vallei. Deze 
mensen waren geen 
Christen of Moslim en 
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hun geloof was erg 
uitgebreid, met veel 
verschillende goden en 
stromingen (dat gebeurt 
nu eenmaal in 3500 jaar 
tijd). Dat vonden de 
Britten maar vreemd en 
ze noemden alle mensen 
met al die verschillende 
religies “die van de 
Indus”, ofwel Hindoes. 
Ook het land vernoemde 
ze naar de rivier: Indus – 
Indië, tegenwoordig 
India. 

Hindoes noemen zichzelf 
vaak liever dan ook geen 
Hindoe, omdat het niet 
hun eigen naam is, maar 
hoe de Britten hen 
noemde. Zelf beschrijven 
zij zich als de volgers van 
Dharma. Dharma 
betekend: De Juiste Weg. 
In het Nederlands 
hebben wij geen woord 

voor Dharma, maar je 
kan het wel duiden met 
woorden als 
rechtvaardig, je geweten 
volgen, het juiste doen. 
Zij volgen dus de 
Sanatana Dharma, de 
Eeuwige Juiste Weg. Het 
Hindoeïsme is dus voor 
hun niet zozeer een 
religie, als wel een 
manier van leven. Een 
manier waarop zij het 
leven beschouwen.   

Maak nu de opdrachten 
in je werkboek onder het 
kopje: India en de Indus. 

Bron: foto door Dominik Vanyi op Unsplash 
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Goden I 
 

In het Hindoeïsme 
komen veel verschillende 
goden voor. Toch is het 
monotheïstisch (dat wil 
zeggen dat ze maar in 1 
god geloven, mono = 
een, theistisch = 
geloven). Hoe dat kan? 
Daar gaan we nu achter 
komen. 

Brahman 
 

“De” Godheid in het 
Hindoeïsme is Brahman, 
de Oer. Deze Oer is de 
essentie van alles wat is, 
is geweest en ooit zal zijn 
in het universum. 
Brahman is je cola glas, je 
muur, je computer, de 
hemel, de grond, de 
sterren, de zon, de maan, 
de melkweg. Brahman is 

alles en alles is Brahman. 
Ieder molecuul in het 
universum is dus vervuld 
met Brahman, deze Oer-
Energie, de God 
waardoor er zoiets als 
“bestaan” bestaat.  
 

Men gelooft dat deze Oer 
doortrilt in het 
universum, een trilling 
die je kan waarnemen als 
je meetrilt. Dat doe je 
door het woord “Ohm” 
uit te spreken. Deze 
klank zou exact dezelfde 
trilling veroorzaken als de 
trilling van Brahman. 
Deze klank is dan ook erg 
belangrijk binnen het 
Hindoeïsme en wordt 
uitgebeeld met het Ohm-
teken, wat jullie op de 
volgende bladzijde 
kunnen zien. 
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Bron: Wikipedia.nl 

Trimurti 
 

Brahman is dus de Oer-
Energie en deze Energie 
kan verschillende vormen 
aannemen. De 
belangrijkste drie 
gedaantes van Brahman 
noemen ze de Trimurti. 
Deze bestaat uit Brahma, 
Vishnu en Shiva, die dus 
alle drie verschillende 
gezichten zijn van de Oer, 
Brahman.  

Brahma 
Brahma is de God van de 
schepping, hij is de God 

die materie laat 
verschijnen uit Brahman. 
Je kan hem herkennen 
aan zijn vier gezichten, 
waarmee hij de vier 
Veda’s uitspreekt (de 
heilige schriften, zie stuk 
over Geschriften), de 
tekst die hij in zijn 
handen heeft (een klein 
boekje of tablet), die de 
Veda voorstelt en een 
pot met water, die 
symbool staat voor de 
grondstof van de 
schepping. 

      

Bron: Wikipedia.com 
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Shiva 
Shiva is de vernietiger, hij 
is sterk en maakt korte 
metten met alles. Hij 
staat ook symbool voor 
het scheppen van het 
leven, te zien aan de 
Linga, een 
rechtopstaande steen in 
stenen schacht, wat de 
voortplanting uitbeeldt. 
Je kan hem herkennen 
aan het tijgervel wat hij 
draagt, wat van één van 
zijn vijanden is die hij 
heeft vernietigd, een 
drietand, zijn wapen 
voor vernietiging en een 
straaltje water uit zijn 
hoofd, wat uitbeelt dat 
Shiva de oorsprong is van 
de heilige rivier de 
Ganges. 

 

 

 
Bron: Exotiek.nl 

Vishnu 
Vishnu is de beschermer, 
de God die alles probeert 
heel te houden en de 
Juiste Weg, de Dharma, 
beschermt. Hij neemt 
vele vormen aan en in 
andere hoofdstukken 
zullen we nog een aantal 
van zijn belangrijkste 
gedaantes bespreken. Je 
kan hem herkennen aan 
de grote knots die hij bij 
zich draagt, die staat 
voor de kracht van het 
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denken en kennis. Ook 
heeft hij een discus, een 
ronde schijf, een wapen 
waarmee hij de slechte 
dingen die afleiden van 
de Dharma verslaat en hij 
heeft een schelp vast, 
waaruit de Ohm klank 
kan komen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

    Bron: Wikipedia.nl 

De Cyclus van de 
Schepping 
Zoals je ziet vormen de 
drie goden een balans, 

tussen scheppen en 
vernietigen, de eeuwige 
cyclus van het leven. 

Het vernietigen wat Shiva 
doet is in het Hindoeïsme 
dan ook niet iets slechts, 
alles zal ooit stuk gaan 
om ruimte te bieden voor 
iets nieuws. De drie 
goden zijn dus een 
symbool voor drie 
onderdelen van een 
grote, goede cyclus, de 
schepping.  

Maak nu de opdrachten 
in je werkboek onder het 
kopje: Goden I. 

           Bron: Wikipedia.com  
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Goden II 
In dit hoofdstuk gaan we 
ons een beetje verdiepen 
in een aantal verhalen 
over de verschillende 
Goden (gezichten van 
Brahman). We gaan 
verhalen lezen over 
Ganesh en Krishna. 
 
Ganesh 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: foto door Abhishek Upadhyay op 
Unsplash 

Op de berg Kailash in de 
Himalaya wonen Shiva en 
zijn vrouw Parvati. 

Parvati hield van baden 
en deed dit als haar man 
van huis was, in alle rust 
en vrede. Ze had een 
wachter bij de ingang van 
het huis gezet en hem 
bevolen niemand binnen 
te laten terwijl zij in bad 
lag. Toen Shiva 
thuiskwam wilde hij zijn 
huis in, maar de wachter 
hield hem tegen. Shiva 
hoefde maar een strenge 
blik te geven en de 
wachter ging aan de 
kant. Shiva liep naar 
binnen en ging naar zijn 
vrouw toe, die schrok en 
meteen haar naaktheid 
bedekte. Ze schaamde 
zich rot. “Dit is niks, ik wil 
ongestoord in bad!” 
dacht ze. Toen Shiva 
daarna weer weg ging, 
wat hij vaker deed, 
maakte ze van haar huid- 
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en zeepresten uit het 
bad een poppetje en 
blies het poppetje met 
haar goddelijke kracht 
leven in. Het poppetje 
kwam tot leven als een 
klein mannetje. “Jij, jij 
bent mijn zoon en jij heet 
Ganesh.”, zei Parvati, “En 
jij bent mijn beste 
dienaar!”. En zo 
gebeurde het, Ganesh 
ging bij de deur staan om 
ervoor te zorgen dat zijn 
moeder ongestoord kon 
badderen. Shiva kwam 
thuis en wilde zoals 
gewoonlijk zijn huis in. 
“Nee, je komt er niet in.”, 
zei Ganesh. “Ga jij mij 
tegenhouden dan, 
mannetje?”, vroeg Shiva. 
“Zeker weten, je komt er 
niet in.”, sprak Ganesh 
zeker. Dat was Shiva niet 
gewend, tegenspraak en 

hij was er ook niet van 
gediend. Hij haalde uit 
naar de jongen, maar die 
verzette zich en zo 
ontstond er een gevecht. 
Maar doordat Ganesh 
ook goddelijk was, liet hij 
zich niet zomaar 
verslaan. Shiva schakelde 
de hulp in van zijn 
onderdanen en met een 
list wist hij uiteindelijk de 
vervelende wachter te 
onthoofden. Parvati 
schrok op uit haar bad en 
rende naar buiten. “Mijn 
zoon! Mijn zoon! Onze 
zoon? Jij!!!”, schreeuwde 
ze het uit en wees naar 
Shiva. Ze was 
ontroostbaar en haar 
verdriet ontketende een 
oorlog in het gehele 
godenrijk.  

Shiva had berouw en 
wilde dat er weer vrede 
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kwam. Hij stuurde zijn 
onderdanen het bos in. 
“Vind voor mij een 
hoofd, opdat mijn zoon 
weer leeft.”, was zijn 
bevel. Na een tijd 
kwamen ze terug, met 
het hoofd van een 
olifant die ze gevonden 
hadden in het woud. 
Shiva sloot het hoofd van 
de olifant aan op het 
lichaam van zijn zoon en 
het jongetje leefde. 
Eindelijk was Parvati 
weer gelukkig en mocht 
Shiva het huis weer in. Er 
was weer vrede in de 

wereld.  

Bron: economictimes.indiatimes.com 

Krishna 

 
Bron: Kirtan.nu 

Op een moment was er 
in India een slechte man 
aan de macht, die Kamsa 
heette. Hij was erg 
onaardig en was erg 
slecht voor zijn 
onderdanen. Op een dag 
vertelde zijn wijsgeer 
hem een voorspelling, 
dat het 8e kind van zijn 
zus zijn ondergang zou 
betekenen. “Dan is de 
oplossing simpel, ik zal 
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mijn zus vermoorden.”, 
besloot Kamsa. Maar de 
man van zijn zus 
onderhandelde en sprak 
met Kamsa af dat zodra 
er een kind geboren zou 
worden, hij het naar 
Kamsa zou brengen en 
Kamsa daar mee mocht 
doen wat hij wilde. En zo 
geschiedde het. Alleen bij 
het 8e kind bedacht de 
vader een list. Hij 
wisselde het kind snel om 
en ontsnapte met zijn 
eigen baby uit het paleis. 
Toen de verwisselde 
baby bij Kamsa kwam, 
veranderde het in een 
stralende Godin. “Je bent 
te laat Kamsa, het 8e kind 
is geboren, de incarnatie 
van de here Vishnu 
hemzelve. Je dagen zijn 
geteld.” Kamsa was des 
duivels. 

Het kleine baby’tje dat 
ontsnapt was met zijn 
vader heette Krishna. Hij 
groeide op in een klein 
boerendorpje en was 
speels en leergierig. Hij 
speelde graag op zijn 
muziekfluit en hij had 
graag plezier met de 
herderinnetjes van het 
dorp. Maar Kamsa gaf 
niet zomaar op. Bijna 
iedere dag stuurde hij 
een vijand om Krishna te 
verslaan. Zo stuurde hij 
toen Krishna nog een 
baby was de slechte heks 
Putana. Zij had haar 
borst ingewreven met gif 
en stond erop het kind 
melk te geven. Het kind 
begon te zuigen aan de 
borst en dronk en dronk 
en dronk. Hij zoog zo al 
de levensenergie uit 
haar, waarna ze dood 
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neerviel. Ook de 
demonen broer van 
Putana probeerde 
Krishna te doden, in de 
vorm van een gigantische 
slang, maar zonder 
blikken of blozen wist 
Krishna de slang te 
doden. En zo volgden er 
demonen op demonen 
en Krishna versloeg ze 
iedere keer met gemak. 

Nadat Krishna 16 jaar 
was geworden kreeg 
Kamsa een nieuwe 
voorspelling. Zijn einde 
was nu echt nabij. 
Krishna moest dood, het 
was nu of nooit. Dus 
organiseerde Kamsa een 
worstelwedstrijd in de 
stad, waar hij Krishna 
persoonlijk voor 
uitnodigde. Hij zorgde 
voor de engste, sterkste 
en bruutste strijders, 

zodat er geen kans was 
dat Krishna ze kon 
verslaan. Ook verzon hij 
meerdere listen en vallen 
om de arena heen waar 
het toernooi gehouden 
werd. Dit keer zou 
Krishna niet ontsnappen. 
Krishna kwam en zoals je 
al had gedacht, zonder 
enig pardon wist hij alle 
vallen en listen te 
overleven en versloeg hij 
iedereen in de het 
toernooi. Nu was Kamsa 
het zat. Hij riep alle 
toeschouwers en 
bewoners van de stad op 
om Krishna zijn 
rijkdommen af te pakken, 
hem uit de stad te 
verdrijven en zijn vader 
te vermoorden. “Wat zeg 
jij daar?”, vroeg Krishna, 
boos over dat er zulke 
wreedheden uit een man 
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zijn mond konden 
komen. “Dat laat ik mij 
niet zomaar zeggen!”. 
Krishna stapte over de 
muur heen die tussen 
hem en Kamsa stond en 
trok hem zo de arena in. 
Hij legde Kamsa op de 
grond en gaf hem een 
harde klap tegen zijn 
gezicht. En dat was alles 
wat er nodig was. 
Kamsa’s dagen waren 
daadwerkelijk geteld.  

Bron: Wikipedia.com 

 

Toch gebeurde er iets 
wonderlijks. Kamsa werd 
verlicht en kwam in een 
hogere staat van zijn. 
Onbewust had hij heel 
zijn leven gewijd aan 
Krishna, die een vorm 
van Vishnu was. Door na 
te denken over waar 
Krishna was, wat hij deed 
en wat hij dacht, was hij 
onbewust devoot 
geweest en door zijn 
devotie (je hele leven 
toewijden aan een 
godheid) en vermoord te 
worden door Krishna zelf, 
kon hij de hemel 
bereiken.  

Krishna zelf leefde nog 
lang verder en speelde 
een grote rol in een 
oorlog tussen twee grote 
families. Vishnu deed 
namelijk alles in het 
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leven als Krishna om het 
kwaad te verdrijven en 
het slechte verslaan, om 
de balans en de Dharma 
in de wereld te 
herstellen.  

 

 

 

Bron: Wikipedia.nl  Auteur: Siva301in 

Maak nu de opdrachten 
in je werkboek onder het 
kopje: Goden II 

 

  



 

 24 

Geschriften 
 
In dit hoofdstuk gaan we 
wat meer kijken naar de 
heilige geschriften 
binnen het Hindoeïsme. 
Het Christendom heeft 
de Bijbel, de Islam de 
Quran, maar het 
Hindoeïsme heeft 
meerdere heilige 
geschriften, die door de 
tijd heen geschreven zijn. 
We bespreken in dit 
hoofdstuk een aantal van 
de belangrijkste: de 
Veda’s, de Upanishads, 
de Ramayana en de 
Mahabarata met de 
Bhagavad Gita. 
 
Shruti en Smriti 
 

Voor we dieper ingaan 
op de geschriften van het 
Hindoeisme moeten wij 
het hebben of Shruti en 

Smriti. De wijsheden 
binnen het Hindoeïsme 
kunnen namelijk op twee 
manieren verkregen 
worden, doorgegeven 
door de Goden zelf, of 
meegemaakt door de 
mensen en naverteld. 
Ook in deze laatste vorm, 
dus de “door de mensen 
meegemaakte” vorm 
komen de Goden voor.  
Als de boodschappen van 
de Goden via een soort 
ziener of “medium” 
(Rishi) worden ontvangen 
en opgeschreven noemen 
we dat Shruti. Zijn de 
verhalen door mensen 
meegemaakt en 
doorverteld en 
uiteindelijk opgeschreven 
heet dat Smriti.  
Shruti is dus door de 
Goden geopenbaard aan 
zieners, Smriti is door 
mensen meegemaakt en 
opgeschreven. 
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Veda’s 
 
Rond 1500 v. Chr, leerde 
de mensen rondom de 
Indus het Sanskriet te 
schrijven. In die tijd 
werden de Veda’s 
geschreven, de heiligste 
geschriften uit het 
Hindoeïsme. De Veda’s 
zijn Shruti, ofwel aan 
zieners geopenbaarde 
Goddelijke 
boodschappen.  
In totaal zijn er vier 
Veda’s (denk aan de vier 
gezichten van Brahma 
die de vier Veda’s 
tegelijkertijd opleest, 
zoals behandelt bij 
Goden I). De Veda’s 
geven allerhande 
beschrijvingen over 
rituele handelingen, 
lofzangen en magische 
formules. Ook zijn er een 
aantal sub-Veda’s over 
bouwkunst, muziek, dans 

en geneeskunde. De 
Veda’s beschrijven dus 
hoe je het leven zo goed 
mogelijk leeft.  
 

Bron: Wikiedia.nl 

Upanishads 
 

De Upanishads zijn de 
filosifische overdenkingen 
en conclusies van de 
Veda’s. Ook deze zijn 
Shruti en tot de zieners 
gekomen door veel 
nadenken en filosoferen 
(Jnana Asceten, hierover 
later meer). Het woord 
Upanishad betekend: aan 
de voet van de 
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leermeester. Het is dus 
wat de leerling leert door 
te luisteren naar de 
leermeester, de Veda’s. 
De Upanishads 
beschrijven de mystieke 
en bovennatuurlijke 
waarheden die te vinden 
zijn in de Veda’s.  
 

Ramayana 
 
De Ramayana is een 
heldendicht over het 
leven van Rama, een 
incarnatie van Vishnu. 
De Ramayana is Smriti, 
ofwel een door mensen 
meegemaakt verhaal dat 
is naverteld en 
opgeschreven. 
In dit helden epos neemt 
Rama het op tegen de 
demonenkoning Ravana. 
Rama wordt met een list 
uit zijn eigen paleis 
verdreven en zijn broer 

Lakshmana en zijn vrouw 
Sita volgen hem op de 
reis die hij vervolgens 
ondergaat om de 
demonenkoning te 
verslaan. Met behulp van 
Hanuman, de Aapgod, 
wordt Ravana uiteindelijk 
door Rama gedood en 
keert er vrede en rust 
terug in het land van 
India. 

Bron: Wikipedia.nl 



 

 27 

Mahabharata 
 

Bron: Wikipedia.com 

 
De Mahabharata is een 
ander heldendicht en is 
ook Smriti. Het gaat over 
de Kaurava’s en de 
Pandeva’s, twee clans 
die neven van elkaar zijn. 
Het zijn dus twee takken 
van dezelfde familie. De 
Kaurava’s vechten om 
macht en rijkdom, terwijl 
de Pandeva’s willen dat 
de Dharma de bepalende 
wet is. Vishnu, zoals jullie 
weten de voorvechter en 
beschermer van de 
Dharma, daalt af uit de 

hemel en neemt de vorm 
aan van Krishna (de fluit 
spelende God uit het 
verhaal uit Goden II). 
Uiteindelijk weten de 
Pandeva’s te winnen en 
wint de weg van de 
Dharma. 
 
Bhagavad Gita 

 
Een onderdeel van de 
Mahabharata is de 
Bhagavad Gita. Dit stuk 
verhaalt over een 
veldslag tussen de 
Kaurava’s en de 
Pandeva’s. De 
aanvoerders mogen van 
Krishna kiezen, een van 
de twee krijgt honderd 
bewapende soldaten, de 
ander een onbewapende 
Krishna. De aanvoerder 
van de Pandeva kiest 
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voor een onbewapende 
Krishna. 

Bron: Wikipedia.com 
 

Terwijl ze de veldslag 
inrijden op een koets met 
vier paarden is Krishna 
een mentor voor de 
Pandeva en legt hem 
alles uit over het leven 
en het bereiken van 
verlossing (hierover in 
het volgende hoofdstuk 
meer). Uiteindelijk weet 
de Pandeva aanvoerder 
de veldslag te winnen 

met behulp van de raad 
van Krishna. De Hindoes 
vinden in de Bhagavad 
Gita veel wijsheden en 
levenslessen en 
aanwijzingen hoe zij hun 
leven moeten leven. Het 
is dan ook een van de 
belangrijkste elementen 
van het Hindoeïstische 
geloof en wordt in vele 
vormen naverteld, zoals 
boeken, films, dans en 
muziek.  
 
Maak nu de opdrachten 
in je werkboek onder het 
kopje: Geschriften. 
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Samsara, Yoga 
en Marga 
 

In het Hindoeïsme 
gelooft men, zoals jullie 
weten, in Brahman, de 
Oer-Energie waar alles 
uit bestaat. Brahman is 
hetgeen waar alles uit 
voort komt en waar alles 
naar terug keert. Dit 
heeft ook invloed op het 
geloof in het hiernamaals 
in het Hindoeïsme. Daar 
gaan we nu naar kijken. 
 
Reïncarnatie 
 
In het Hindoeïsme 
gelooft men in 
Reïncarnatie. Dat 
betekend het geloof dat 
je na de dood opnieuw 
geboren wordt in een 
ander lichaam, in een 
nieuw leven. Men gelooft 

dat jouw jouwheid, jouw 
essentie, jouw stukje 
energie steeds terug 
komt in een ander fysiek 
voertuig, een lichaam. Ze 
noemen dit stukje eigen 
energie Atman.  
 
Samasara 

 
Bron: Wikipedia.nl 

 
Men gelooft dat ieder 
stukje eigen energie, 
iedere Atman, voortkomt 
uit de energie van 
Brahman, die alles laat 
bestaan. Ieder leven 
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groeit die energie, je 
Atman, en komt 
dichterbij de ultieme 
Oer-Energie waar het 
vandaan kwam. Het doel 
van iedere Atman is weer 
deel worden van de Oer-
Energie. De cirkel van 
geboren worden, sterven 
en wedergeboorte noemt 
men Samsara. De 
Samsara is iets waar een 
volger van de Dharma 
aan wil ontsnappen. Het 
doel voor een Hindoe is 
dus het losbreken uit de  

Bron: Healin-zuivering.nl 

cyclus van 
wedergeboorte. Dit 
losbreken noemt men 
Moksha.  
 
Groei van de Atman 
 

Voordat men Moksha 
kan bereiken kan de 
Atman dus groeien, ieder 
leven een stukje dichter 
bij de Oer-Energie, ieder 
leven een stukje dichter 
bij Brahman. Er zijn drie 
zaken waar men zich op 
kan richten in het leven 
als men de Atman wil 
ontwikkelen: 
 
• Kama = Het seksuele 

leven, Een bekend 
boek hierover is de 
Kama Sutra 

• Artha = Het 
nastreven en 
behalen van macht 
en rijkdom 
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• Dharma = het volgen 
van de Juiste Weg 
door goede 
handelingen te 
verrichten. 

 
Moksha 
 
Er zijn ook verschillende 
manieren om Moksha te 
bereiken en weer deel te 
worden van Brahman. 
Deze manieren worden 
Yoga’s genoemd, ofwel 
disciplines. Ze worden 
beschreven in de Veda’s 
en de Bhagavad Gita 
door Krishna. Ze worden 
hieronder uitgelegd. 
 
• Karma Yoga = de 

discipline van actie 
(karma = handeling, 
Yoga = discipline). 
Hiermee werden 
oorspronkelijk rituele 
acties bedoeld, zoals 
vuuroffers door de 

priesters. 
Tegenwoordig 
verstaat men 
eronder: een 
daadkracht om te 
handelen naar het 
goede, de Dharma, 
en daarmee via de 
goede daden het 
recht te verkrijgen 
om Moksha te 
bereiken. Belangrijk 
is wel dat je niet 
beloont wil worden 
voor je daden, je 
doet het echt voor 
een ander, zonder 
eigen gewin. 

• Jnana Yoga = de 
discipline van 
wijsheid (Jnana = 
kennis, Yoga = 
discipline). Hierbij 
wijdt men het leven 
aan het vergaren van 
kennis en dan vooral 
zelfkennis. Het is een 
uiterst filosofische 
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stroming. Men zoekt 
onder andere de 
Atman in zichzelf 
door te zien wat niet 
de Atman. Dit niet-
stukje van de Eigen 
Energie noemt men 
de Anatman. Door te 
zoeken naar de 
Anatman en te 
zeggen “Neti, Neti”, 
(vertaald: “niet dit, 
niet dit”), komt men 
steeds dichter bij wat 
dan wel de Atman is. 

• Bhakti Yoga = de 
discipline van de 
toewijding (Bhakti = 
devotie, Yoga = 
discipline). Hierbij 
wijdt men het leven 
aan het vereren van 
de God die 
hij/zij/hen belangrijk 
vind. Alle Goden zijn 
tenslotte uitingen 
van Brahman. Door 
met het hele hart te 

denken en te 
focussen op de God, 
meestal doormiddel 
van een beeld van de 
God waarop de 
aandacht gericht 
wordt, kan men een 
spirituele band 
krijgen met de God 
en op die manier 
Moksha bereiken. 

 

Bron: Foto door Abhishek Upadhyay op 
Unsplash 

De stromingen van het 
Hindoeïsme 
 
Het Hindoeïsme kent 
naast de verschillende 
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Yoga’s, ofwel disciplines, 
ook verschillende 
stromingen. Zoals 
besproken in het stuk 
over India is de religie al 
5000 jaar oud. In het 
begin was het een 
natuurreligie.  
 
Karma Marga 
Daarna volgde rond 1500 
v. Chr. de tijd dat de 
heilige boodschappen 
werden opgeschreven in 
de Veda’s. In deze tijd, 
die we de Vedische tijd 
noemen, waren de 
priesters (Brahmanen) 
heel erg belangrijk en zij 
konden door het brengen 
van offers (vooral 
vuuroffers) en het 
uitvoeren van rituelen als 
enigen Moksha bereiken. 
Deze stroming heet de 
Karma Marga 
(Karma=handeling, 
Marga = stroming).  

Jnana Marga 
Rond 600 v. Chr. vond er 
er een afscheiding plaats 
van de Karma Marga, 
men geloofde dat er veel 
meer te bereiken was 
met het opdoen van 
kennis en filosoferen 
over het bestaan en 
Brahman. Deze stroming 
heet de Jnana Marga 
(Jnana = kennis, Marga = 
stroming). Volgers van 
deze stroming geloofden 
dat als je jezelf overgaf 
aan het vergaren en 
nadenken over kennis, 
men Moksha kon 
bereiken.  
 

Bron: Foto door Animesh Bhattarai op 
Unsplash 
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Mensen, meestal 
mannen, verlieten hun 
huis en haard, lieten al 
het aardse achter en 
werden bedelmonniken, 
Asceten genaamd. 
Ze kregen te eten en te 
drinken van de 
omgeving, want zij waren 
bezig door middel van 
meditatie en filosoferen 
Moksha te bereiken. 
 

Bhakti Marga 
Als laatste is er de Bhakti 
Marga, de stroming van 
de toewijding (Bhakti = 
devotie, Marga = 
Stroming). Veel mensen 
wilden ook in dit leven 
Moksha bereiken en niet 
wachten tot ze een 
Priester of Asceet zouden 
worden in een volgend 
leven. Daarom kwam er 
nieuwe stroming op, 
waarbij de mensen door 
middel van thuis altaren 

en zich te wijden aan een 
God ook in dit leven 
Moksha kunnen bereiken, 
met behulp van de door 
hun gekozen godheid. 
Zoals je ziet komen de 
Marga’s en de Yoga’s 
overeen qua termen. Dit 
maakt het soms moeilijk 
ze uit elkaar te houden. 
Onthoud: Yoga betekend 
discipline, Marga 
betekend stroming.  
 
Maak nu de opdrachten 
in je werkboek onder het 
stukje Samsara, Yoga & 
Marga. 

Bron: foto door Jose Luis Sanchez Pereyra op 
Unsplash  
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Gebruiken & 
Feesten 
 

Het Hindoeïsme is een 
geloof van beleven en 
ervaren, zoals jullie wel 
gemerkt zullen hebben. 
Hierbij komen ook 
verschillende gebruiken, 
rituelen en feestdagen 
aan bod. Een aantal 
daarvan zullen we in dit 
laatste hoofdstuk 
behandelen. 
 

Dagelijkse verering 
 
De mensen die de 
Dharma volgen vereren 
hun Goden dagelijks. Het 
is deel van hun vaste, 
dagelijkse ritueel. 
Sommige doen dit in de 
Tempel, sommige in hun 

eigen huis. Veel mensen 
die de Dharma volgen (en 
dan voornamelijk bij de 
Bhakti Marga) hebben 
thuis één of meerdere 
beelden of afbeeldingen 
van Goden, zoals van 
Ganesh of Shiva staan op 
een klein huisaltaar. 

Bron: foto door Matthew T Rader op Unsplash 
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Puja 
 

Puja betekent het 
aanbidden en vereren 
van een God, dit kan in 
een tempel, maar ook 
thuis bij het huisaltaar. 
Tijdens de Puja wordt de 
God uitgenodigd het 
altaar te betreden en 
wordt dan als blijde gast 
verzorgt.  
 
 

Bron: foto door Ak Pics op Unsplash 

Dit kan betekenen dat de 
voeten gewassen 
worden, er te eten en te 
drinken is en dat er 
geurige bloemen 
aangeboden worden. 
Ook kunnen er liederen 
gezongen worden en 
wordt er naar de 
Godheid gebeden. Aan 
het einde van de Puja 
wordt de Godheid 
bedankt voor zijn 
bezoek. 
 
Darshan 
 
Darshan is een belangrijk 
onderdeel van het 
dagelijkse leven van een 
Hindoe, voornamelijk bij 
de Bhakti Marga en kan 
een onderdeel zijn van 
Puja. Het is het 
aanschouwen en op je in 
laten werken van een 
Godsbeeld en de Godheid 
die op bezoek is je hart te 
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laten vullen. Men gaat 
tegenover het beeld 
zitten of staan en 
aanschouwt het met 
aandacht en overgave, 
iedere dag. Zo maken zij 
een connectie met de 
God en versterken zij de 
spirituele band met de 
Godheid. 
 
Prasada 
 
Prasada kan ook een 
onderdeel zijn van Puja, 
de aanbidding van de 
Goden. Prasada 
betekend het geven van 
eten en drinken aan de 
God die op bezoek is in de 
tempel of het huisaltaar. 
Men gelooft dat de 
Godheid die op bezoek is 
de geestelijke essentie 
van het voedsel tot zich 
neemt en op die manier 
het dus op eet en drinkt. 
Als de Puja is afgelopen 

wordt het fysieke offer 
opgegeten of gedronken 
door de persoon die de 
Puja hield, of het wordt 
buiten op straat gezet 
voor de armen en de 
Asceten.  
 
Homa 
 

Bron: Wikipedia.com 

 

Homa is het brengen van 
een vuuroffer aan de 
goden. Dit stamt nog uit 
de Vedische tijd, waarbij 
de Priesters de 
vuuroffers brachten aan 
de Goden. In een kleine 



 

 38 

vierkante vuur bak 
worden verschillende 
producten zoals graan en 
melk verbrand, waarbij 
de rook de essentie van 
het offer overbrengt naar 
de Goden. De rook is de 
brug tussen het aardse 
en het hogere, tussen het 
zichtbare en het 
onzichtbare. De hoop is 
dat de Goden het 
vuuroffer belonen met 
bijvoorbeeld voorspoed 
of kracht.  
 
Feesten 
 

Holi 
 
Holi is een feest dat 
jaarlijks rond de maand 
maart gevierd wordt. Het 
is een soort 
nieuwjaarsfeest, waarbij 
de overwinning van het 
goede over het kwade 
herdacht wordt. Het is 

gebaseerd op een 
verhaal over een slechte 
koning (Hiranyakashipu) 
die onsterfelijk gemaakt 
werd door de Goden. Hij 
kon niet gedood worden, 
niet overdag en niet ‘s 
nachts, niet binnen of 
buiten, niet door een 
wapen, niet door mens 
noch door een dier. Toen 
hij onschendbaar was 
geworden werd hij nog 
slechter en wie hem niet 
gehoorzaamde werd 
dood gemaakt. Één 
iemand durfde tegen 
hem in opstand te 
komen, zijn eigen zoon. 
De Prins zei Vishnu als 
enige ware koning te 
zien. De koning zette 
alles op alles om zijn 
zoon uit de weg te 
ruimen, maar Vishnu 
bleef de jongen 
beschermen. Ook 
probeerde hij de 
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magische gaves van zijn 
zus Holika tegen de Prins 
te gebruiken, maar ze 
verloor alleen zelf het 
leven. Toen kwam Vishnu 
in de gedaante van een 
half mens, half leeuw 
naar beneden. Hij sloeg 
zijn klauwen uit naar de 
koning, die in de 
deuropening stond in de 
schemering. Zo was het 
geen dag of nacht, was 
hij niet binnen of buiten, 
was er geen wapen en 
het was geen mens of 
dier die hem de genade 
slag gaf. De koning was 
dood en er kwam weer 
vrede in het land. Met 
Holi wordt dus de 
overwinning van het 
goede over het kwade 
gevierd, en Holi komt van 
de heks Holika, de zus 
van de koning, die de 
prins ook niet kon raken 
en verslagen werd. 

Deze feestdag heb je 
misschien weleens gezien 
op het nieuws of online. 
Mensen gaan massaal de 
straten op om met elkaar 
te feesten en bestoken 
elkaar met zakjes met 
kleurrijk poeder. De 
straten zijn dan vol 
kleuren van de gekleurde 
mensen.  
 

Bron: Wikipedia.nl 
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Divali 
 

Divali is de feest van het 
licht, een feest om te 
vieren dat het licht van 
de duisternis wint. Het is 
een feest dat vijf dagen 
duurt en mensen 
versieren dan hun huizen 
met allerhande lampjes 
en lichtjes. Ook eet men 
allerlei zoetig eten 
tijdens Divali. 

Bron: Wikipedia.nl 

Er zijn verschillende 
verhalen over de 
oorsprong van het feest. 
Sommige zeggen dat het 
draait om de terugkeer 

van Rama en Sita (uit de 
Ramayana) nadat ze 
verdreven waren uit het 
paleis, anderen zeggen 
dat er gevierd wordt dar 
Durga de demoon 
Mahisha verslaat en 
weer een ander zegt dat 
het ter verering is van de 
Godin van het licht, 
Lakshmi. Zoveel 
stromingen Hindoeïsme, 
zoveel oorsprongen van 
Divali. 

 

De Dood 
 

Als iemand overleden is 
wordt zijn/haar/hen 
lichaam in een ritueel 
gecremeerd. Men noemt 
dat “het laatste offer”. 
Binnen een dag wordt de 
overledene gewassen en 
gezwachteld. De 
eerstgeboren zoon of de 
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eerste mannelijke 
rouwer (zoals de  

weduwnaar) wordt 
gevraagd het hout ouder 
het lichaam aan te 
steken. Net als bij het 
vuuroffer wordt zo de 
grens tussen het aardse 
en het hemelse overbrugt 
door de rook en kan de 
essentie van de persoon 
verder. De as van de 
overledenen wordt in de 
Ganges gestrooid, die 
symbool staat voor de 
Godin Moeder Ganga.  

Bron: Wikipedia.nl  
De hoop is dat zij de 
slechte karma wegwast 

en met zich meevoert, 
zodat de overledenen 
met een beter leven kan 
beginnen in het volgende 
leven.  

 

Maak nu de opdrachten 
in het werkboek onder 
het stukje Gebruiken en 
Feesten. 

 
Bron: Wikipedia.nl 
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Bron: foto door Shaouraav Shreshtha op 
Unsplash 
 

 

Einde 


