
 

India en goden 
Dagelijkse verering 
 

De Indiërs zijn Hindoe. Zij vereren meerdere goden zoals Shiva, Krisjna of Vishnu. Op elke 
hoek van de straat kom je dan ook afbeeldingen tegen. Posters, beelden, stripboeken en 
stickers. De goden zijn er razend populair. 
  
In India zijn er veel goden -Ganesh, Shiva, Vishnoe, Brahma, Krishna - dat zijn misschien wel 
de belangrijkste goden in India - wat de mannen betreft dan. Want je hebt ook nog veel 
vrouwelijke goden: Laksmi en Durga bijvoorbeeld. Deze goden zijn allemaal heel populair in 
India - iedereen kent ze en kan er veel verhalen over vertellen. 

De goden in India maken echt deel uit van het dagelijks leven - en dat is toch wel heel 
anders dan bij ons. De mensen in Nederland leven niet écht met de goden - sommige 
geloven misschien wel in God - maar dat is toch niet hetzelfde. Van 's morgens tot 's avonds 
leeft men in India met de goden. Dat begint al 's morgens vroeg - snel even wat bloemen 
kopen en dan - hup: PUDJA - het dagelijkse ritueel voor de goden: de godenbeeldjes wassen, 
ze bloemen en fruit geven, wierrook branden - eer betuigen - met andere woorden: de 
goden verzorgen en verwennen. 

De beelden van de goden staan in een altaartje - thuis heeft iedereen zo'n schrijn, maar 
ook op straat zijn er heel veel - in India vind je op de gekste plaatsen schrijntjes: op de 
hoek van de straat, aan een boom of op een pleintje - zo kunnen Hindoes op elk moment 
pudja doen. Voor Hindoes is het het beste om 's morgens naar de tempel te gaan - Daar zijn 
de brahmanen - een soort priesters die heel vaak pudja doen. Eigenlijk hebben die 
brahmanen niets anders te doen - puda is hun beroep! Professionele verzorgers van de 
Goden. Ze weten er álles van. Als je 's morgens even tijd hebt om bij hen binnen te wippen, 
dan is je dag direct gezegend.  

Maar dát is nou net het probleem- net zoals bij ons- TIJD!Ook in India heeft iedereen het 
druk druk druk. Maar dáár hebben enkele creatieve Indiërs wél wat leuke oplossingen voor 
bedacht. Zoals hier: als je geen tijd hebt om bloemen te gaan kopen enzo, dan kun je ook 
via je mobieltje naar gebeden luisteren? Of je doet online pudja - via een website. Wie in 
India nog heel vaak pudja doen, dat zijn de verkopers - zij nemen het zekere voor het 
onzekere, en doen iedere ochtend pudja in hun winkel. Ja, in de hoop veel klanten te krijgen 
en goede zaken te doen natuurlijk.  

Hier, moet je zien: de kapper, de fruitverkoper, de theeman, de taxichauffeur, ? Als je het 
op deze manier bekijkt, lijkt heel dat gedoe met die goden wel zoiets te zijn als 'een deal' - 
een afspraak': als je goed voor de goden zorgt - hen verwent met allemaal lekkere dingen - 
dan zullen zij dat ook voor jou doen. Maar zo simpel is het niet.Naast hindoes heb je 
natuurlijk ook nog veel moslims in India - maar ook al leven hindoes en moslims samen in 
dezelfde straten - er is een groot verschil tussen beiden.  

Niet alleen in de kleren en de gewoonten: - maar ook wat god betreft. En dat niet alleen 
omdat de moslims maar één god hebben en de Hindoes véél goden, maar God is voor de 
Moslims iets heel anders dan voor Hindoes. Moslims geloven wel in god maar leven er niet 



 

zo direct mee. Ze hebben ook helemaal geen afbeeldingen van hun god. Dat is echt totaal 
anders bij de Hindoes.  

Misschien kun je wel zeggen dat Hindoe goden minder heilig zijn ofzo. Zo zie je ze óveral op 
straat; er worden zelfs stickers van Hindoe-goden verkocht. Van elke God zijn er 
fantastische verhalen - over hoe ze geboren zijn, met wie ze getrouwd zijn en wat ze 
allemaal hebben gedaan. Meestal heeft dat iets te maken met het vechten tegen het 
kwaad. Indiase Goden zijn personages in verhalen, en die verhalen zijn heel populair in 
India.Je hebt er ook strips van en zelfs TV-series. 


