
Vraag: Wanneer die vele honderden goden niet blijken te hebben bestaan maar een fictie 

waren om de bevolking te mennen, hoe zit het met de wereldgodsdiensten van vandaag? 

God, Jehova,  Allah, Jahweh, Boeddha,  enz. binnen de wereldgodsdiensten van jodendom, 

islam, boeddhisme, christendom en hindoeïsme. Wat is het antwoord? Alleen Mammon? 

 

 

  

Egyptische goden  

  

Mythologie: een lijst 
van bekende goden en 

godinnen en welke taak 
ze hadden in hun 

cultuur en religie uit de 
oudheid. 

  

Germaanse goden 

Griekse goden 

Keltische goden  

Noorse goden 

Olympische goden  

Romeinse goden 

 

Egyptische goden: 
o.a. bekend als god van ... 

 

Aah God maangod van de tijd 

Abundantia Godin van de vruchtbaarheid 

Agathosdaimon God van de goede geest (slang) 

Ahti Godin van de haat en angst (wesp nijlpaard) 

Aken God schipper van de dood 

Aker God aardgod poortbewakers naar de onderwereld 

Amathaunta Godin zeegodin 

Amaunet Godin moedergodin oergodin en van de noordenwind 

Amenhotep God van architectuur gebouwen en bouwwerkzaamheden 

Amentet Godin van de onderwereld waar de zon ondergaat 

Amon God Oppergod koning en zonnegod van alles 

Ammit God van de vergelding (leeuw krokodil nijlpaard) 

Amon-Ra God goden: de oppergod en de zonnegod 

Amentet Godin van gastvrijheid in de onderwereld 

Amn Godin van de onderwereld 

Anat Godin van de oorlog seksualiteit en vruchtbaarheid 

Andjety God van de onderwereld en van de wedergeboorte 

Anhur God oorlogsgod 

Anit Godin van de onderwereld 

Anouke Godin van de oorlog 

Anuket Godin van de Nijl- waterzuivering 

Anubis God van de dood en begrafenissen (jakhals) 

Anti God van de veermannen 

Apademak God van de oorlog (leeuw) 

Apis God vruchtbaarheidsgod (stier) 

Apophis God van de chaos duisternis en donkere krachten (slang) 

Astarte Godin van de vruchtbaarheid seksualiteit en oorlog 

Aton God zonnegod 

Aton-Ra God goden: Aton en Ra 
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Atum God Oppergod en zonnegod 

Atum-Ra God goden: Atum en Ra 

Ba God van de vruchtbaarheid (vogel) 

Ba-Pef God van ellende en vrees 

Bab God onderwereldgod (baviaan) 

Bastet Godin van de vreugde dans muziek en feest (kat) 

Bat Godin koeiengodin van de vruchtbaarheid 

Bes God beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen 

Beset Godin beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen 

Buto Godin beschermgodin (cobra) 

Chenti–Cheti God (valk- krokodil god) 

Chenti–Irti Godin hemelgodin van de rechtspraak (valk) 

Chepri God van de vernieuwing en wedergeboorte (kever) 

Cherti God de veerman van de dood (ram) 

Chons God maangod orakelgod beschermer tegen ziekten 

Chontamenti God van de dood (hond) 

Dedun God van de rijkdom weelde en welvaart 

Dua God van de toiletten en sanitaire voorzieningen 

Duamutef God van de darm en maag (jakhals) 

Geb God van de aarde vruchtbaarheidsgod (gans) 

Hapy God beschermer van de longen (baviaan) 

Hapi God van de Nijl 

Harachte God van de ochtendzon 

Harendotes God beschermgod van de onderwereld (valk) 

Harmakhis God zonnegod van de rijzende zon 

Har–Nedj–Hef God beschermgod van de doden 

Haroeris God van het licht en beschermgod (valk) 

Harpakhrad God van de stilte en zwijgzaamheid 

Hathor Godin van de liefde godenkoningin moedergodin (koe) 

Hatmehit Godin visgodin (vis) 

Hauhet Godin van de onmeetbare oneindigheid (slang) 

Hedetet Godin (schorpioen) 

Heget Godin van zwangerschap en geboorte (kikker) 

Heh God van de lucht en oneindigheid 

Heka God van de magie en toverkunst 

Heket Godin van de zwangerschap en geboorte (kikker) 

Hemsut Godin van het noodlot 

Henet Godin (pelikaan) 

Heptet Godin van de rust en verjagen van kwade dromen (slang) 

Herishep God van de vruchtbaarheid (ram) 

Heru–Behudti God van de brandende zon 

Hesa Godin van de melk 

Hez-Ur God van de onderwereld (baviaan) 

Horus God hemelgod opperbeschermgod van de hemel (valk) 

Ihy God van de muziek de sistrum 

Imentet Godin van de dood 

Imhotep God van de geneeskunde wijsheid en kennis 

Imiut God van de bescherming in de onderwereld 

Inmutef God die de hemel op zijn plaats houdt 

Iptet Godin van de geboorte (nijlpaard) 



Isis Godin Moedergodin en symbool van vruchtbaarheid 

Joh God maangod 

Kauket Godin van de donkere chaos 

Kebechet Godin van de waterzuivering (slang) 

Kek God van de oerchaos 

Ken Godin van de liefde 

Khem God vruchtbaarheidsgod van de voortplanting 

Khnum God van de vruchtbaarheid en pottenbakkers (ram) 

Maat Godin van de waarheid orde rechtvaardigheid 

Mafdet Godin beschermgodin tegen slangen en zondaars 

Mahes God van de zomerhitte (leeuw) 

Mehet–Uret Godin hemelgodin 

Menhit Godin van de oorlog (leeuw) 

Mendes God natuurgod 

Menthu God van de oorlog (valk) 

Meret Godin van de zang en dans 

Meretseger Godin beschermgodin van de doden (cobra) 

Meshkenet Godin geboortegodin van bevalling en verloskunde 

Min God vruchtbaarheidsgod voortplanting van dier en plant 

Mnevis God zonnegod (stier) 

Moet / Mut Godin koningin van de goden moedergodin (gier leeuw) 

Naunet Godin van de oceaan 

Nef God onderwereldgod 

Nekhbet Godin moeder en giergodin (gier) 

Nefertem God van de parfum (lotusbloem) en de zon 

Nehebkau God bewaker van de poort naar de onderwereld (schorpioen) 

Neith Godin van de oorlog wevers en jagers 

Neper God van het graan 

Nepit Godin van het maïs 

Nephthys Godin van de begrafenissen en de geboorte 

Noet / Nut Godin hemelgodin (koe) 

Onuris God oorlogsgod en jachtgod 

Osiris God koningsgod van de dood vruchtbaarheid en landbouw 

Petbe God van de wraak 

Ptah God van de vruchtbaarheid en ambachtslieden 

Qedesh Godin van de liefde en schoonheid 

Ra God Opper en zonnegod (valk) 

Renenutet Godin van de oogst vruchtbaarheid fortuin en welvaart 

Renepet Godin van de jeugd en lente 

Reret Godin geboortegodin beschermster bij bevallingen (nijlpaard) 

Reshep God van de oorlog en gevechten 

Sachmet Godin van de woestijn 

Sag Godin van het noodlot 

Sahu Godin van de jacht 

Satet Godin van de Nijl 
Sebek God vruchtbaarheidsgod van het water (krokodil) 

Seker God van de dood en de begrafenis rituelen (valk) 

Sekhmet Godin van de oorlog en geneeskunde (leeuw) 

Selket Godin beschermgodin van giftige beten (schorpioen) 

Sepa God van de vruchtbaarheid en duizendpoten (duizendpoot) 



Septu God oorlogsgod van bescherming en verdediging 

Serapis God van de genezing landbouw en onderwereld 

Seshat Godin van het schrift en wijsheid en kennis 

Sesmu God van het maken van olie en wijn 

Seth God van de chaos woestijn onvruchtbaarheid (aardvarken) 

Shai God van de goede noodlot 

Shed God van bescherming en veiligheid (slang schorpioen krokodil) 

Shenty Godin (koe) 

Shu God van de droge lucht 

Sokaris God van de vruchtbaarheid aarde en de dood begrafenis 

Sopdet Godin van ster Sirius en de Nijl 
Tatenen God van de plantengroei 

Taweret Godin beschermgodin bij geboorte (nijlpaard) 

Tefenet Godin van de vochtigheid nattigheid regen dauw 

Thoeris Godin beschermgodin van de geboorte (nijlpaard) 

Thoth God van kunst wetenschap astronomie en letterkunde (ibis) 

Tutu God beschermer tegen demonen (leeuw slang) 

Unut Godin (haas) 

Uneg God van de planten 

Un-Nefer God rechter van de doden 

Wadjet Godin beschermgodin van de Farao (gier slang) 

Wadj-Wer God vruchtbaarheidsgod van meren en ondiepe wateren 

Waset Godin beschermer van de jeugd 

Wepwawet God van de dood oorlog en begrafenis (wolf jakhals) 
 

  

Germaanse goden: o.a. bekend als god van ... 

 

Balder God van dood en wedergeboorte 

Baldur God van het schone en het goede 

Donar God van de donder en bliksem 

Elli Godin van de ouderdom 

Ertha God van de aarde 

Freya Godin van de vruchtbaarheid liefde en wellust 

Freyr God van de overvloed vrede en welvaart zon en regen 

Frigga Godin koningin van de goden huwelijk en moederschap 

Gifioen Godin van de planten en vruchtbaarheid 

Heimdal God van beveiliging bewaking en wachter der goden 

Hoder God van de blinde duisternis en winter 

Loki God van list en bedrog 

Nerthus Godin moeder- en vruchtbaarheidsgodin 

Njord God van de zee zeevaart en zeilkunst 

Ostara Godin lentegodin van het leven en vruchtbaarheid 

Skadi Godin skigodin van de winter 

Sunna Godin zonnegodin van de zon 

Tiwaz God van de oorlog 

Tuïsto God oergod van de Germanen 

Wodan God koning van de goden oorlog strijd en kennis 

Wuldor God van de Winter jacht tweekamp boogschieten 

Ziu God van de oorlog verdediging en overwinning 
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Griekse goden: o.a. bekend als god of godin van ... 

 

Aceso Godin van het genezen van wonden- genezingsproces 

Achelois Godin maangodin van de pijn genezing 

Achelous God riviergod 

Acheron God riviergod 

Adephagia Godin van de gulzigheid 

Adonis God van de begeerte 

Adrasteia Godin van de rechtspraak 

Aeolus God van de 4 winden 

Aether God van de atmosfeer 

Aethon God van de hongersnood 

Aetna Godin van de vulkaan Etna 

Agave Godin van het verlangen 

Alcmene Godin van de wijsheid 

Alpheios God riviergod 

Amphitrite Godin van de zee 

Ananke Godin van het lot 

Anteros God van de wederliefde 

Apate Godin van de leugens en bedrog 

Apollon, Apollo God van de zon licht muziek en landbouw 

Aphrodite  Godin van de liefde 

Arachne Godin van de spinnen 

Ares God van de oorlog 

Artemis  Godin van de jacht maan en kuisheid 

Asklepios  God van de geneeskunde 

Asopus God riviergod 

Asteria Godin stergodin van orakels profetieën en astrologie 

Astraea Godin van justitie en rechtvaardigheid 

Astraeus God van de 4 winden 

Ate Godin van het onheil overmoed en ondergang 

Athamas God van de opvoeding en beschermer van het kind 

Athena, Pallas Godin van de wijsheid oorlog moed en inspiratie 

Atlas God van het tillen van zware lasten 

Atropos Godin van het lot einde van je (levensdraad) tijd 

Attis God vegetatiegod 

Bia Godin van de kracht 

Boreas God van de noordenwind 

Cadmus God van het alfabet woorden en schrijven 

Calliope Godin van de poëtische welsprekendheid 

Calypso Godin zeegodin 

Cassandra Godin van de voorspelling van onheil 

Ceto Godin van de zee 

Chaos God van de lege ruimte en verwarring 

Chiron God van het genezen 

Chelone Godin van de vertraging en te laat komen 

Chione Godin van de sneeuw 

Chloris Godin van de bloemenwereld lente en natuur 

Chronos God van de tijd 
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Chthonia Godin van de aarde en onderwereld 

Circe Godin van de transformatie 

Clio Godin van de poëzie 

Clotho Godin van het lot spinster van je (levensdraad) tijd 

Clymene Godin van de bekendheid roem en schande 

Coeus God van de wijsheid en intelligentie 

Comus God van de komedie humor en grappen 

Crius God van de sterrenbeelden leiderschap en huisdieren 

Cronus God van de tijd en leeftijden 

Cybele Godin moedergodin natuurgodin 

Deimos God van angst en terreur 

Demeter Godin van het graan en de landbouw 

Dike Godin van de rechtvaardigheid en justitie 

Dionysus  God van de wijnoogst wijn roes en dronkenschap 

Doris Godin zeegodin 

Eileithyia Godin van de bevalling 

Electra Godin van de storm- wolken 

Electra Godin moedergodin 

Eileithyia Godin van voortplanting en bevalling 

Elpis Godin van de hoop 

Enyo Godin van de oorlog bloed en geweld 

Eos Godin van de dageraad 

Epimetheus God van een beter idee van een creatie achteraf 

Epione Godin van de pijnverzachting 

Erato Godin van liefdesliederen en erotische poëzie 

Erebus God van de duisternis 

Erechtheus God koningsgod 

Erinys Godin van de wraak en woede 

Eris Godin van de twist tweedracht en onenigheid 

Eros God van de liefde en de seksuele begeerte 

Eunomia Godin van de rechtmatigheid wet- en regelgeving 

Eurus God van de oostenwind 

Eurybia Godin zeegodin 

Eurynome Godin van de waterweilanden en weilanden 

Euterpe Godin van de muziek fluit en zang 

Gaia Godin oermoeder van de aarde 

Glaucus God zeegod van de vissen 

Hades God van de onderwereld en dodenrijk 

Harmonia Godin van de harmonie en eendracht 
Harpocrates God van de stilte 

Hebe  Godin van de jeugd en jeugdigheid 

Hecate Godin van de magie kruispunten maan en spoken 

Hephaistos  God van het vuur en de smeedkunst 

Helios God zonnegod van het licht 

Hemera Godin van de dag 

Hera Godin van het huwelijk en koningin van de goden 

Herakles God heldgod 

Hermaphroditus Godin van het huwelijk seksualiteit en vruchtbaarheid 

Hermes God van de handel en boodschapper der goden 

Hesperus God van de Avondster 
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Hestia  Godin van haard en huiselijkheid 

Hyacinthus God bloemengod 

Hygeia Godin van de gezondheid properheid en hygiëne 

Hymenaeus God van het huwelijk 

Hyperion God van het licht 

Hypnos God van de slaap 

Iambe Godin van poëzie en humor 

Inachus God riviergod 

Irene Godin van de vrede 

Iris Godin van de regenboog en boodschapper van de goden 

Lachesis Godin van het lot lengte van je (levensdraad) tijd 

Lampetia Godin van het licht 

Lethe Godin van de vergetelheid 

Leto Godin moedergodin van het moederschap 

Maiandros God riviergod 

Melpomene Godin van de muziek zang dans en tragedie 

Menoetius God van de hevige woede irritatie en beledigingen 

Metis Godin van de goede raad advies en wijsheid 

Mnemosyne Godin van de herinnering en geheugen 

Modesty Godin van de bescheidenheid eerbied en respect 

Momus God van de schaamte spot hoon en kritiek 

Morpheus God van de dromen 

Myiagros God goddelijkheid die vliegen afweert 

Nemesis Godin van de wraak en vergelding van onverdiend geluk 

Nereus God zeegod 

Nike Godin van de overwinning 

Nyx Godin van de nacht 

Notus God van de zuidenwind 

Oannes God watergod en van de kunst en wetenschap 

Oceanus God zeegod van de oceanen 

Oeagrus God van de rivieren en wijn 

Oreithyia Godin van de frisse bergwinden 

Orpheus God muziekgod 

Ossa Godin van de geruchten en roddels 

Pan  God van de herders en hun kuddes en bos en wildernis 

Panacea Godin van de kuren wondermiddelen en medicijnen 

Pasithea Godin van de ontspanning en rust 

Penia Godin van de armoede en behoefte 

Persephone Godin van de onderwereld dodenrijk 

Phantasos God van de vreemde dromen 

Pheme Godin van de geruchten en roddels 

Philammon God van de muzikanten 

Philyra Godin van de schoonheid schrijven genezen en parfum 

Phobetor God van de dromen en nachtmerries 

Phobos God van paniek en angst 

Phoebe Godin van de intellect en wijsheid 

Phorcys God zeegod 

Plutus God van de rijkdom en welvaart 

Polyhymnia Godin van de muziek zang en dans 

Pontus God van de zee 
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Poseidon God van de zee rivieren overstromingen en paarden 

Priapus God van de overvloed van de moestuin 

Proteus God zeegod van rivieren en oceanische watermassa's 

Psyche Godin van de ziel 
Rhadamanthus God van het recht en justitie 

Rhea Godin moeder van de goden en vrouwelijke vruchtbaarheid 

Scamander God riviergod 

Scylla Godin monsterlijke zeegodin 

Selene Godin maangodin van de maan 

Silenus God van de dans van de wijnpers 

Spercheus God riviergod 

Styx Godin van de onderwereld 

Tartarus God van de hel 
Terpsichore Godin van de dans en de lyrische poëzie 

Tethys Godin van de zee en ondergrondse rivieren 

Thalassa Godin zeegodin 

Thalia Godin van de komedie muziek zang en dans 

Thamyris God van de muzikale verwaandheid 

Thanatos God van de dood 

Thaumas God zeegod van de wonderen 

Theia Godin van het zicht en het helder schijnend hemellicht 

Thelxinoe Godin van het geluk 

Themis Godin van wet en orde 

Thetis Godin van de zee 

Tithonus God van de insecten 

Triton God zeegod 

Tyche Godin van fortuin toeval voorzienigheid en het lot 

Uranus God van de lucht 

Zephyrus God van de westenwind 

Zeus Oppergod koning van de goden donder en bliksem 

 

 
 

Keltische goden: o.a. bekend als god van ... 

 

Abandinus God riviergod 

Abellio God van de appelbomen 

Abnoba Godin van wouden en rivieren 

Adsagsona Godin van de onderwereld en magie 

Aengus God van liefde jeugd en schoonheid 

Aerecuga Godin van de onderwereld 

Agrona Godin van oorlog en de dood 

Aine Godin vruchtbaarheidsgodin van liefde genezing en groei 
Airmed Godin van de hekserij kruiden en kruidengeneeskunde 

Alaunus God van de genezing en profetie 

Amaethon God van de landbouw 

Ambisagrus God van de donder en bliksem 

Ancamna Godin watergodin 

Andarta Godin van de oorlog 

Andraste Godin van de oorlog gevechten en overwinning 

Angus Mac Og God van jeugd liefde werk creativiteit en schoonheid 
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Ana / Anu Godin moedergodin van gezondheid voorspoed en comfort 

Anextiomarus God beschermgod 

Ankou God van de dood 

Aonghus God van de liefde 

Arawn God van de doden wraak terreur en oorlog 

Arausio God van het water 

Arianrhod Godin van de reïncarnatie vruchtbaarheid en maangodin  

Arduinna Godin van het bos 

Arnamentia Godin van bronwater spirituele genezing en zuivering 

Arnemetia Godin watergodin 

Artio Godin beergodin 

Arvernus God stamgod 

Atepomarus God van de genezing en het paard 

Aveta Godin moedergodin van de vruchtbaarheid en geboorte 

Badb Godin oorlogsgodin 

Banba Godin van de magie en bescherming 

Bean Nighe Godin van de dood 

Belatucadros God van de oorlog 

Belenos God van de zon lucht en genezing 

Belisama Godin riviergodin meren vaartuigen vuur en licht 

Blodeuwedd Godin van de bloemen bloemenmeisje 

Borvo God van de genezing en borrelend bruisend bronwater 

Boann Godin riviergodin 

Bodb Derg God koning heerser en krijger 

Borrum God van de winden 

Bran the blessed God van de profetie kunsten muziek oorlog en zon 

Branwen Godin van de liefde en schoonheid 

Brigit Godin van geneeskunde en vruchtbaarheid 

Buxenus God van de buxus boom 

Caer Ibormeith Godin van dromen en profetie 

Camulos God van de oorlog 

Cernunnos God van de natuur landbouw en voorspoed 

Ceridwen Godin van de magie tovenaars en inspiratie 

Cissonius God van de handel en beschermer van reizigers 

Cliodhna Godin van de schoonheid en liefde 

Clota Godin riviergodin 

Cocidius God van de oorlog en de jacht 

Coventina Godin van de putten en bronnen 

Creiddylad Godin van bloemen en liefde 

Cromm Cruach God vruchtbaarheidsgod 

Dagda God vadergod over leven en dood 

Danu Godin moedergodin van kennis wijsheid en vruchtbaarheid 

Debranua Godin van de snelheid 

Dian Cecht God van de heling en geneeskunde 

Don Godin van de hemelen lucht zee maan en moedergodin 

Donn God van de dood onderwereld 

Druantia Godin vruchtbaarheidsgodin koningin van de druïden 

Dylan God van de zee 

Elaine Godin van de maagdelijkheid 

Epona Godin van paard en ruiter vruchtbaarheidsgodin 



Eriu Godin beschermgodin 

Esus God oorlogsgod 

Etain Godin zonnegodin van schoonheid en gratie 

Fagus God van de beuk 

Fea Godin van de oorlog 

Flidais Godin van de jacht en bossen beschermster 

Fuamnach Godin van de jaloezie en afgunst 

Goibniu God van het smeden wapens juwelen brouwen en vuur 

Grannus God van de genezing met helende minerale bronnen 

Great Father God scheppingsgod van winter oogst hemel dieren ... 

Great Mother Godin scheppingsgodin van vruchtbaarheid liefde genezen ... 
Gwydion God van de Illusie magie mentale kracht en hekserij 

Gwynn ap Nudd God koning van de onderwereld 

Gwytthyr ap Greidawl God koning van de bovenwereld 

Icovellauna Godin van de genezing 

Irusan God koning van de katten 

Leucetios God van de donder 

Liban Godin zeemeermin godin van de zee 

Llyr God van de zee en water 

Lleu Llaw Gyffes God zonnegod van licht 

Lugh God van de vaardigheden ambachten en handel 
Luxovios God van het stadswater 

Macha Godin van oorlog en vrede beschermster en vruchtbaarheid 

Maeve Godin soevereiniteit vruchtbaarheid persoonlijke macht 

Manannan mac Lir God van de zee en voorspelt het weer 

Maponos God van de jeugd 

Matunus God beergod 

Math Mathonwy God van de betovering 

Merlin God van de magie illusie kruiden profetie waarzeggerij ... 

Mongan God van de transformatie 

Morrigan Godin van de oorlog koningin van geesten en demonen 

Moritasgus God van de genezing 

Nantosuelta Godin van de natuur aarde vuur en vruchtbaarheid 

Nechtan God onderwereldgod van de wijsheid 

Nemglan God vogelgod van de vogels 

Nemain Godin van de oorlog 

Niamh Godin van de schoonheid en helderheid 

Nodens God van de zee genezing jacht en honden 

Nuada God van de oorlog wapens genezing en zee 

Ogma God van de poëzie en welsprekendheid 

Ogmios God van de poëzie en welsprekendheid 

Rhiannon Godin van de paarden 

Rosmerta Godin van de vruchtbaarheid overvloed en financieel succes 

Ruadan God van de spionage 

Rudianos God van de oorlog 

Scathach Godin van dood en verderf 

Segomo God van de oorlog 

Sheela na Gig Godin van de vruchtbaarheid en exhibitionisme 

Sirona Godin van de genezing 

Smertrios God van de oorlog 



Sucellus God van de landbouw en wijnproductie 

Tailtu Godin van de soevereiniteit en welzijn 

Taliesin God van de barden tovenaars muziek en magie 

Taranis God van de storm donder en bliksem en kennis en magie 

Tegid Foel God watergod en van de magie en kunsten 

Toutatis God beschermgod en krijgsgod 

Tridamos God van de overvloed 

White Lady Godin van de dood en vernietiging 
  

Noorse goden: o.a. bekend als god van ... 

 

Aegir God van de zee 

Andhrimnir God kookgod van het koken 

Astrild Godin van de liefde 

Atla Godin watergodin 

Audumbla Godin van het ijsje 

Balder God van dood en wedergeboorte 

Baldr God van het schone en het goede 

Bjort Godin van de zon en warmte 

Bragi God van de dichtkunst 

Byggvir God van het gerst 

Dafn God van de onderwater stroming 

Eostre Godin van de vruchtbaarheid en lente 

Eir Godin heelmeesteres van de genezing 

Elli Godin van de ouderdom 

Fjorgyn Godin van de primitieve aarde 

Forseti God van de rechtspraak 

Freya Godin van de liefde vruchtbaarheid en wellust 

Freyr God van de overvloed vrede en welvaart zon en regen 

Frigg Godin koningin van de goden huwelijk en moederschap 

Fulla Godin vruchtbaarheidsgodin 

Gefion Godin van de planten en vruchtbaarheid 

Gerd Godin van de seks en vruchtbaarheid 

Gersemi Godin van de liefde 

Heimdallr God van beveiliging bewaking en wachter der goden 

Hel Godin van de roemloze dood 

Hermoth God boodschapper van de goden 

Hertha Godin van de heilige koeien en ploegen 

Hlin Godin van de troost 

Hnoss Godin van de sensualiteit en verdwaasdheid 

Hodr God van de blinde duisternis en winter 

Honir God van de besluiteloosheid en vermijding 

Holda Godin van de winter en sneeuw 

Holler God van de dood ziekte en verwoesting 

Huldra Godin van de bossen 

Iduna Godin van de eeuwige jeugd en onsterfelijkheid 

Jörd God van de aarde 

Kvasir God van de wijsheid 

Lofn God van overspel en verboden liefde 

Loki God van list en bedrog 
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Magni God van kracht en sterkte 

Mani God maangod 

Mimir God van de wijsheid en kennis 

Modi God van het gek worden na een gevecht 

Nicor God van de zee 

Nehalennia Godin beschermgodin van zeelui en handelaars 

Nott Godin van de nacht 

Njordr God van de zee zeevaart en zeilkunst 

Nott Godin van de nacht 

Od God van de zomerzon 

Odin God koning van de goden oorlog strijd en kennis 

Rind Godin van de winter 

Saga Godin zieneres van de historie 

Sif Godin van het maïs 

Sjofn Godin van liefde en harmonie 

Skadi Godin skigodin van de winter 

Snotra Godin van de deugd en zelfdiscipline 

Sol Godin zonnegodin van de zon 

Surt God vuurgod 

Syn Godin bewaker van deuropeningen en de waarheid 

Thor God van de donder en bliksem 

Tyr God van de oorlog verdediging en overwinning 

Ullr God van de Winter jacht tweekamp boogschieten 

Vali God van de wraak en vergelding 

Vidar God van de stilte en de wraak 

Wayland God van de smeedkunst 

 

 
 

Romeinse goden: o.a. bekend als god van ... 

 

Abeona Godin van de goede heenreis 

Abundantia Godin van goed geluk welvaart en succes 

Acca Larentia Godin vruchtbaarheidsgodin van de aarde en het huis 

Adeona God van de goede terugreis 

Aequitas God van de gelijkheid rechtvaardigheid 

Aestas Godin van de zomer 

Africus God van de zuidwestenwind Afrikaanse wind 

Alemonia Godin van de foetus- ongeboren kind 

Amor (Cupido) God van de liefde en de seksuele begeerte 

Angerona Godin van de stilte 

Angita Godin van de genezing en hekserij 

Ani God van de hemel 
Anna Parenna Godin van het kalenderjaar en de kalender cyclus 

Antinoüs God liefdesgod 

Apollo  God van de zon licht muziek en landbouw 

Aquilo God van de noordenwind 

Artume Godin van de nacht maan en de dood 

Aurora Godin van de dageraad 

Auster Godin van de zuidenwind 

Bacchus  God van de wijn wijnoogst roes en dronkenschap 
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Bellifluficus God van de navelpluis 

Bellona Godin van de krijgskunst 

Bona Dea Godin van de maagdelijkheid en vruchtbaarheid 

Bubona Godin van de runderteelt 
Caca Godin van het haardvuur 

Calva Godin van kale vrouwen in oorlogstijd 

Candelifera Godin van de hulp (met kaarslicht) en steun bij geboorte 

Canens Godin van de betoverende stem en zang 

Carmenta Godin van de waarzeggerij en de geboorte 

Carna Godin van de organen 

Ceres Godin van het graan en de landbouw 

Clementia Godin van de vergeving gratie en genade 

Cloacina Godin van de riolering 

Concordia Godin van de eendracht en harmonie 

Consus God van de geborgen graanoogst 

Cuba Godin beschermt kinderen en zorgt dat ze slapen gaan 

Cupido (Amor) God van de liefde en de seksuele begeerte 

Cupra Godin van de vruchtbaarheid 

Decima Godin van de geboorte 

Diana  Godin van de jacht maan en kuisheid 

Dis Pater God onderwereldgod van oneerlijke rijkdom 

Disciplina Godin van de discipline 

Discordia Godin van de twist en tweedracht 

Dius Fudis God van de eed en belofte 

Egestes Godin van de armoede 

Empanada Godin van de gastvrijheid 

Endovelicus God van de volksgezondheid en de veiligheid 

Evan Godin van het lot en de onsterfelijkheid 

Evander God van de literatuur van woorden en schrijven 

Eventus bonus God van succes geluk goede zaken een gelukkig einde 

Fabulinus God van het leren spreken en onderwijs 

Fama Godin van de roddels geruchten roem en populariteit 

Fames Godin van de honger 

Fauna Godin van het woud flora en fauna 

Faunus  God van de herders en hun kuddes en bos en wildernis 

Faustulus Godin van de bescherming van vee 

Februus God van de zuivering in de onderwereld 

Felicitas Godin van het goed geluk en vrolijk gevoel 

Feronia Godin van de vruchtbaarheid en overvloed 

Fides Godin van het vertrouwen 

Flora Godin van de lente en bloemen 

Fontus God watergod van de waterfonteinen putten en bronnen 

Fornax Godin van het bakken van brood toast in de oven 

Fortuna Godin van het toeval geluk en kansen 

Fraus Godin van de fraude misleiding bedrog leugens 

Friendship Godin van de vriendschap en harmonie 

Genie God beschermer voogd voor succes en intellect 

Hercules God heldgod 

Hersilia Godin van moed 

Hippona Godin van de paarden 
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Honor God van eer- eervol 

Horta Godin van de landbouw en tuinbouw 

Ilythyia Leucothea Godin van de vruchtbaarheid 

Invidia Godin van de afgunst en jaloezie 

Janus God van het -begin en het einde- van doorgangen 

Juno  Godin van het huwelijk en koningin van de goden 

Jupiter  Oppergod koning van de goden donder en bliksem 

Justicia Godin van justitie en rechtvaardigheid 

Juturna Godin van de putten fonteinen en natuurlijke bronnen 

Juventas  Godin van de jeugd en jeugdigheid 

Laetitia Godin van vreugde en geluk 

Lara Godin van het gekakel babbels 

Laverna Godin van de dieven en bedriegers 

Liber God van de wijn wijnbouw en vrijheid 

Libera Godin van de wijn wijnbouw en vrijheid 

Liber Pater God vruchtbaarheidsgod voor bescherming van de oogst 

Libitana Godin van de dood en begrafenissen 

Libertas Godin van de vrijheid 

Losna Godin maangodin 

Lucifer God van het licht 

Luna Godin maangodin 

Lupercus God beschermer van de herders 

Manes God voor de ziel van de net overledene 

Mantus God van de dood in de onderwereld 

Mars God van de oorlog 

Mater Matuta Godin moedergodin van het voorjaar geboorte en groei 
Men God van de intelligentie en kennis 

Mena Godin van de menstruatie 

Mephitis Godin van de stank damp en giftige gassen 

Mercurius God van de handel en boodschapper der goden 

Minerva  Godin van de wijsheid oorlog moed en inspiratie 

Mithras God van de Mithraïsme godsdienst romeinse rijk 

Mors God van de dood 

Morta Godin van de dood 

Necessitas Godin van het geluk 

Neptunus  God van de zee rivieren overstromingen en paarden 

Ops Godin van de aarde vruchtbaarheid overvloed en rijkdom 

Orcus God van de onderwereld 

Pales Godin herdersgodin van schapen herders en kudde 

Parcae Godin van het lot 

Pax Godin van de vrede 

Penetas God van het eten en dagelijkse levensbehoeften 

Phoebus God zonnegod 

Picus God van de landbouw 

Pilumnus God van de goede gezondheid en groei van kinderen 

Pluto, Dis Pater God van de onderwereld en dodenrijk 

Pomona Godin van de boomvruchten 

Portunes God van de opening van deuren poorten havens 

Postvorta Godin van het verleden 

Proserpina Godin van de onderwereld dodenrijk 
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Prudence Godin van het verleden en toekomst 

Pudicitia Godin van de kuisheid 

Quirinus God oorlogsgod 

Robiga Godin agrarisch- landbouw 

Robigus God agrarisch- landbouw 

Roma Godin van Rome 

Salacia Godin zeegodin 

Salus Godin van de welvaart welzijn en gezondheid 

Saritor God van het schoffelen en wieden 

Saturnus God van de landbouw en het uitgezaaide graan 

Sequana Godin riviergodin van de Seine 

Silvanus God van de wouden en bossen 

Sol God van de zon 

Somnus God van de slaap en slaapwandelen 

Spes Godin van de hoop 

Sterculius God vruchtbaarheidsgod van mest- poep 

Strenua Godin van het nieuwe jaar zuivering en welzijn 

Sumannus God van de nachtstorm en donder 

Tages God van de wijsheid en juistheid 

Tellus Godin oermoeder van de aarde 

Terminus God van de grenzen van landen 

Thalna Godin van de bevalling 

Tiberinus God riviergod van Tiber 

Timores God van angst en terreur 

Trivia Godin van de kruispunten van drie wegen 

Vejovis  God van de geneeskunde 

Veive God van de wraak 

Venus  Godin van de liefde 

Verbeia Godin riviergodin 

Veritas Godin van de waarheid 

Vertumnus God van het seizoen herfst boomgaard en zijn vruchten 

Vesta  Godin van haard en huiselijkheid 

Victoria Godin van de overwinning 

Virtus Godin van de moed en dapperheid 

Volturnus God van het water 

Voluptas Godin van plezier en sensuele genoegens 

Vulcanus  God van het vuur (vulkaan) en de smeedkunst 

Vulturnus God van de oostenwind 
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De 12 Olympiërs: De goden op de berg Olympus. 

 

1.Zeus (Grieks) 

Jupiter (romeins) 

Zeus (donder en bliksem) is de oppergod en koning van de 
goden. Hij is vooral bekend met het gooien van 

bliksemschichten die gesmeed zijn door Hephaistos 
(smeedkunst). Zeus (hemelen) heeft samen met zijn broers 

Poseidon (zee) en Hades (onderwereld) de controle over de 
wereld. Zeus was getrouwd en had kinderen met zijn zus en 

koningin Hera (huwelijk) maar had ook veel avontuurtjes en 

kinderen bij andere vrouwen. Athene (wijsheid) en Herakles 
(held) zijn o.a. kinderen van Zeus. Symbool: adelaar, staf en 

bliksemschicht. 

2.Hera (Grieks) 

Juno (romeins) 

Hera (huwelijk) is de koningin van alle goden. Ze is de zus en 

vrouw van Zeus. Hera is nogal jaloers en ze maakt voortdurend 
de minnaressen van Zeus en hun kinderen het leven zuur. Ook 

gooide ze haar eigen zoon Hephaistos uit de hemel omdat deze 
zo lelijk was. Symbool: pauw. 

3.Poseidon (Grieks) 

Neptunes (romeins) 

Poseidon (zee) beheerste samen met zijn broers Hades en Zeus 
een derde van de wereld. Poseidon was een woeste god die met 

zijn drietand hoge golven stormen aardbevingen en ander 
natuurgeweld kon veroorzaken. Zeelui brachten vaak offers aan 

Poseidon. Het verhaal wil dat de mensen van Atlantis dit niet 
genoeg deden aan Poseidon en dat die deze stad in de hoge 

golven liet verdwijnen. Symbool: drietand. 

4.Demeter (Grieks) 

Ceres (romeins) 

Demeter (graan) was een belangrijke godin voor een goede 
oogst. Demeter kreeg één kind van Zeus genaamd Persephone 

(onderwereld). Triest is het verhaal toen Hades (onderwereld) 
een vrouw zocht in de bovenwereld en Persephone ontvoerde. 

Demeter was ontroostbaar en in haar woede liet zij alle 
vruchtbaarheid van de aarde verdwijnen waarna mensen 

stierven van de honger. Later dwong Zeus zijn broer haar vrij te 
laten. Symbool: graan en korenaren. 

5.Hestia* (Grieks) 

Vesta (romeins) 

Hestia (huis en haard) is de godin van het gezin en het 
huiselijke leven. Hestia was een vriendelijke godin 

en  eerstgeborene en de zus van Zeus. Bij gebeurtenissen of 
veranderingen in het gezinsleven werd er aan Hestia geofferd. 

Bijvoorbeeld bij geboorte, dood, geven van een naam of 
huwelijk. Symbool: lang gewaad en haardvuur. 

Dionysus* (Grieks) 

Bacchus (romeins) 

Dionysus (wijn) zoon van Zeus, is de god van het wijn maken en 

de druivenoogst en is meestal het middelpunt van een vrolijk 
feest waar veel wijn (drank) geschonken wordt. Dionysus is ook 

vaak omringd door vreemde boswezens en bergdemonen die 
wild dansen en zingen. Dionysus staat ook bekend als de god 

met de vele gezichten en kon vaak veranderen. Symbool: krans 
van wijnbladeren en druiven. 

Hades* (Grieks) 

Pluto (romeins) 

Hades (onderwereld) was getrouwd met Persephone 
(onderwereld) dochter van Demeter (graan). Zijn taak was dat 

de doden in de onderwereld bleven. Hades behoorde tot de drie 
belangrijkste goden samen met Zeus en Poseidon. Hades had 

niet de baan om barmhartig te zijn maar hij was zeker niet een 
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gemene god. De naam Hades werd liever ook niet uitgesproken 

omdat dit ongeluk bracht. Zijn broers en zussen zijn o.a.: 
Poseidon Demeter Hestia Hera en Zeus. Symbool: driekoppige 

hond en tweetandige staf. 

6.Athene (Grieks) 

Minerva (romeins) 

Athene (wijsheid) had geen moeder maar is geboren uit de 

geest van Zeus. Ze is de godin van de wijsheid maar ook vooral 
van de slimme strategische oorlogsvoering. Athene bleef voor 

altijd maagd en de stad Athene is naar haar vernoemd. 

Symbool: uil, schild en helm. 

7.Ares (Grieks) 

Mars (romeins) 

Ares (oorlog) was een zoon van Zeus en Hera. Ares was een 

echte oorlogsgod die heel gemeen moordlustig en gewelddadig 
was. Zelf zijn eigen ouders mochten hem niet graag. Zijn wrede 

strijdlust wordt vaak genoemd in tegenstelling tot de 
verstandige dapperheid van de held Herakles. Symbool: 

wapenuitrusting. 

8.Hermes (Grieks) 

Mercurius (romeins) 

Hermes (handel) was ook boodschapper van de goden. Hij was 

zeer slim en snel, en was bemiddelaar tussen de stervelingen en 
het goddelijke. Hermes staat bekend door zijn toverstaf voor 

vrede en gevleugelde sandalen en was de god van iedereen die 
onderweg is. Zijn vader was Zeus. Symbool: staf met 2 slangen, 

gevleugelde hoed en sandalen. 

9.Apollon (Grieks) 

Apollo (romeins) 

Apollon (zon) was ook de god van de muziek en werd vaak 

afgebeeld met een lauwerkrans en een lier. Hij had ook een 

tweelingzus genaamd Artemis en hij was de zoon van Zeus. 
Apollon werd ook god van het licht werd genoemd. Apollon 

kreeg ook de gave als voorspeller van de waarheid nadat hij het 
monster "Python" had gedood die dood en verderf zaaide in de 

streek Delphi. Symbool: lier, pijl en boog en lauwerkrans. 

10.Artemis (Grieks) 

Diana (romeins) 

Artemis (jacht) was ook de godin van de maan en de 

tweelingzus van Apollo (zon). Het liefst is ze aan het jagen in de 
bossen en velden en staat ze ook zo afgebeeld. Ze moest ook 

niet zo veel hebben van mannen en werd nooit verliefd, 
daardoor bleef ze voor altijd maagd en werd ze ook de godin 

van de kuisheid. Ze was een dochter van Zeus. Symbool: pijl en 
boog. 

11.Hephaistos (Grieks) 

Vulcanus (romeins) 

Hephaistos (smeedkunst) zoon van Zeus, werd verstoten door 
zijn moeder en groeide op in een grot onder de vulkaan waar hij 

de smidse ambachten leerde. Hephaistos was heel handig en 

maakte veel nuttige dingen voor de goden, o.a. voor Eros de 
zilveren boog met pijlen. Hij was getrouwd met Aphrodite 

(liefde) en nam later ook nog wraak op zijn moeder Hera door 
voor haar een gouden troon te maken, en die na het zitten gaan 

nooit meer los kon komen. Symbool: werktuigen van een smid. 

12.Aphrodite (Grieks) 

Venus (romeins) 

Aphrodite (liefde) werd geboren uit het schuim van de zee. Ze is 

getrouwd met Hephaistos (smeedkunst) en ze is de mooiste van 
alle godinnen. Zelf was ze steeds op zoek naar liefde en passie 

maar zorgde er ook voor dat anderen verliefd werden. Eros 
(liefde) is een zoon van haar. Symbool: mooi uiterlijk. 

Persephone* (Grieks) 
Persephone (onderwereld) is de dochter van Demeter (graan). 
Hades was verliefd geworden op Persephone en ontvoerde haar 



Proserpina (romeins) 

naar de onderwereld. Op bevel van vader Zeus moest hij haar 

laten gaan, maar voordat ze vertrok liet hij haar proeven van 
een granaatappel die een tovermiddel bevatte waardoor zij toch 

van Hades is gaan houden. Zo leefde Persephone een gedeelte 
in de bovenwereld en werd zij koningin van de onderwereld. 

Symbool: granaatappel. 

Herakles (Grieks) 

Hercules (romeins) 

Herakles (held) halfgod staat vooral bekend als de sterkste van 

alle stervelingen. Zoon van Zeus maar geen kind van Hera. 

Geboren uit een sterfelijke vrouw, die na zijn dood onsterfelijk 
en God is geworden. Hera zorgde ervoor dat Herakles door 

waanzin werd getroffen en hij vermoordde hierdoor zijn eigen 
kinderen, en om zichzelf te redden van de wraakgodinnen moest 

hij 12 onmenselijke zware opdrachten verrichten. Symbool: 
houten knots, pijl en boog, leeuw. 

Asklepios (Grieks) 

Vejovis (romeins) 

Asklepios (geneeskunde) is de zoon van Apollon (zon). Asklepios 
was zo getalenteerd dat hij in staat was de doden tot leven te 

wekken. Zeus was hier niet blij mee en vond dat het een 
aantasting van de natuurlijke orde was, en hij doodde Asklepios 

met zijn bliksem. Apollon nam hierna wraak, en kreeg straf van 
van Zeus, maar Asklepios werd wel weer tot leven gewekt. 

Symbool: staf met kronkelende slang. 

Eros (Grieks) 

Cupido (romeins) 

Eros (liefde) ook wel Amor genoemd. Eros doorboorde de harten 

van mensen en goden zodat deze op slag verliefd werden, hij 

maakte voor iedereen het leven en de gevoelens wat mooier. 
Moeder Aphrodite vond dat haar zoon Eros slecht groeide en de 

oplossing leek een broer of zus. Anteros (wederliefde) werd 
geboren en deze zoon strafte mensen die wel liefde kregen maar 

dat niet terug gaven. Symbool: pijl en boog en vleugels. 

Hebe (Grieks) 

Juventas (romeins) 

Hebe (jeugd) is een dochter van Zeus en Hera en haar broers 

waren Ares (oorlog) en Hephaistos (smeedkunst). Zij schonk de 
goden op de Olympus de verjongingsdrank en levenswater dat 

het eeuwige leven schonk. Herakles (held) werd haar man nadat 
deze zich met Hera had verzoend en onder de onsterfelijken was 

opgenomen. Symbool: beker in haar hand. 

Pan (Grieks) 

Faunus (romeins) 

Pan (Herders) is de herdersgod van de wildernis en beschermer 

van de herders en hun vee. Pan zwerft door de bossen en zaait 
vaak angst en paniek door mensen en dieren te laten schrikken 

met zijn geschreeuw en mysterieuze geluiden. Pan danst graag 

en speelt vaak op zijn panfluit. Zelf ziet hij er wat vreemd uit 
met zijn bokkenpoten en hoorns. Symbool: bokkenpoten, 

hoorns en panfluit. 
  

*Hades betrad als enigste zoon van de titanen Cronus en Rhea nooit de berg Olympus. 

Hestia leverde later haar plek in aan Dionysus en Persephone werd soms opgenomen 
als onderdeel van de twaalf Olympische goden. 
  

 


