Thema 5.2 les 5
Allemaal goden

Maak kennis met
de Romeinse goden
De Romeinen geloofden dat de wereld werd beheerst door verschillende
goden. Als je een gelukkig leven wilde leiden, moest je ervoor zorgen dat
de goden het beste met je voor hadden. Dat deed je bijvoorbeeld door
ze cadeautjes te geven. De goden hadden allemaal een eigen taak.
We stellen je even voor aan een paar belangrijke goden
Jupiter is de oppergod, de baas
en godinnen:

van alle goden. Hij is de heerser
van de hemel en het weer. Als hij
boos is, dondert en bliksemt het.
Je ziet hem dan ook vaak met een
bliksemschicht. Maar Jupiter kan
ook zorgen voor zon en regen.

JUno

JUPITER

Neptunus is de god van de zee.
De ene keer is hij ruw en onstuimig.
Maar soms brengt hij de zee juist tot
rust. Hij is ook de god van paarden en
ruiters. Je kunt Neptunus herkennen
aan zijn hark met drie tanden.

neptunus

Mercurius is de god van de handel. Hij is een zoon van
Jupiter. Mercurius was de boodschapper van de goden.
Meestal zie je hem met sandalen en een helm met vleugels
eraan. Daaraan kun je zien dat hij supersnel was.

Mars was één van de meest geliefde goden in
het oude Rome. Zijn zoons Romulus en Remus
zouden de stad hebben gesticht. Mars is de
god van de oorlog en de dood. Hij is meestal
bloot en draagt alleen een helm.

mars

Wie veel van eten en wijn hield,
vereerde de god Bacchus. Ook hij
is een zoon van Jupiter. Bacchus zie
je meestal bloot met een kroon van
druivenblaadjes op zijn hoofd.
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De Romeinen bouwden tempels voor hun goden. Daar
konden de goden en godinnen wonen als ze op aarde
waren. Het was ook een plek om te bidden en offers
te brengen. Dat zijn kleine cadeautjes, meestal wat
eten. Veel mensen hadden een altaar in hun huis, voor
de huisgoden, een lararium. Dat zag er zo uit:

minerva
Ook Minerva, de godin van de kunst en de
wetenschap draagt een helm. Ze draagt een
mantel van geitenvel met de kop er nog aan.
Minerva was ook de godin van het verstand.
Ze was een belangrijke godin voor de oude
Romeinen.

BAcCHUS
Juno is de vrouw van Jupiter en de
godin van het huwelijk. Ze beheerst
het licht van de maan. Juno waakt
over vrouwen die getrouwd zijn en
kinderen hebben. Ze heeft vaak een
gouden kroon en een scepter, dat is
een soort staf.

Mercurius

venus
Venus is de godin van de liefde. Ze is de
moeder van het Romeinse volk. Ze brengt
blijdschap aan de goden en aan de mensen.
Venus heeft vaak haar zoon Cupido bij zich.

veel goden

De Romeinen geloofden niet in één
God maar in meerdere goden. Elke
god had zijn eigen taak. Om de
goden te eren bouwden de Romeinen
tempels en brachten ze offers.
Veel Romeinen hadden thuis een
huisaltaar waar ze de huisgoden
eerden.
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