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HATHOR DE DOCHTER VAN RA

WIE WAS HATHOR ?

Hathor was een belangrijke godin door de hele geschiedenis van het Oude 
Egyptische rijk.
Ook was zij een van de tweeënveertig staatsgoden en godinnen van Egypte en één 
van de meest populaire en machtige godinnen door de hele geschiedenis. Alleen is 
haar cultus veel verder uitgegroeid dan bij de meeste andere godinnen. 
Het feit alleen al dat zij de dochter van Ra is maakt haar al belangrijk.
Haar rol als hemelgodin was ook verbonden met het hiernamaals, omdat de 
hemelgodin ofwel Nut-Hathor, Ra hielp bij zijn dagelijkse wedergeboorte, had ze 
daardoor een belangrijke rol in het oude Egyptische geloof in het hiernamaals, 
volgens welke overleden mensen herboren werden als de zonnegod.
Hathor was een hele speciale godin en één van de belangrijkste en meest complexe 
godinnen van het oude Egypte.
Hathor, een moedergodin die al het leven op aarde creëerde en in stand hield, werd 
ook aanbeden als godin van de hemel, vruchtbaarheid, muziek en dans en als de 
symbolische moeder van de koning.
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Als de godin van de liefde bezit Hathor de kracht en het vermogen om elke man of 
vrouw te manipuleren, of ze nu sterfelijk, god of beest zijn om haar bevelen uit te 
voeren. Als ze zo'n vaardigheid gebruikt, zullen haar ogen een korte gouden gloed 
geven en zal ze zeggen, "Ik beveel je".
Hathor werd aanbeden door vrouwen en mannen, dit kwam omdat zij een godin 
was veel vele zaken was, zoals liefde, schoonheid, muziek, dans, vruchtbaarheid en 
plezier. 
Ze was de beschermster van vrouwen, hoewel mannen haar ook aanbaden. 
Ze had zowel priesters als priesteressen in haar tempels. 
Hathor, was in de oude Egyptische religie, de godin van de lucht.
Zij was nauw verbonden met de zonnegod Ra van Heliopolis, wiens 'oog' of dochter 
ze was. 
Volgens de legende kwam de godin Hathor tevoorschijn terwijl Ra verscheen als de 
god van de zon en sindsdien zat Hathor naast hem in een vat aangedreven door de 
zon. 
Sommige legendes vertellen dat in het oog van het licht van de zon de godin 
verscheen, gekleed als de kat Bastet. 
Tegen die tijd was ze in verband gebracht met Nebethetepet, als Hathor-
Nebethetepet, die werd verheerlijkt als Ra in Heliopolis. 
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In haar relatie met Horus, verwijst de godin Hathor, naar een duidelijk energetische 
religiositeit, gekoppeld aan beweging, muzikale kunst en seksueel genot en daarom 
associëren sommige Grieken haar met de godin Aphrodite.
Aphrodite was een Olympische godin van liefde, schoonheid, plezier en 
voortplanting.

Ze was qua uiterlijk de mooiste van alle godinnen, maar haar persoonlijkheid was 
nogal beschadigd omdat ze wordt beschreven als zwak en bang, maar ook als slecht 
gehumeurd en gemakkelijk beledigd. 
Ze had veel affaires met zowel goden als stervelingen. 
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De reden achter dit alles kan zijn dat ze geen jeugd heeft gehad en nooit heeft leren 
omgaan met een relatie. 
Haar overtuiging was dat geen enkele vrouw als maagd mocht blijven en sterven. 
Daarom hielp ze mannen graag om vrouwen te charmeren met liefde spreuken.
Aphrodite was ook de belangrijkste reden voor de Trojaanse oorlog toen ze, in ruil 
voor de gouden appel die haar tot de mooiste godin zou maken, Paris eeuwige liefde 
beloofde van Helena, waarvan werd aangenomen dat ze de mooiste vrouw op aarde 
was, en natuurlijk Paris kon dit aanbod niet weerstaan.
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HATHOR-SECHMET

Later kreeg ze nog een andere gevaarlijke  vorm namelijk die van Sechmet. 
Vervolgens werd ze afgebeeld met een leeuwenkop en voor deze vorm was een 
ieder vreselijk bang. 
Zo bang dat men bij de Mut tempel (foto’s hieronder) in Karnak een heilig meer 
heeft aangelegd in de vorm van een hoefijzer rondom de tempel zodat als zij een 
uitbarsting kreeg ze niet zomaar de stad in kon gaan omdat ze bang voor water was.
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