
Naam: 

Datum: 

 

Noteer je antwoorden op de vragen 

hieronder. Doe het wel netjes.  

    

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1         (antwoordlink) 

Het Boeddhisme wordt vaak in één adem genoemd met andere Wereldgodsdiensten, 

zoals het Christendom, Islam, Hindoeïsme en Jodendom. 

Maar het Boeddhisme is eigenlijk géén godsdienst. 

Hoe heette de man die later ‘Boeddha’ zou gaan heten? 

Deze man heette  

 

Wanneer leefde hij? 

Hij leefde    jaar geleden. 

 

Wat is het Boeddhisme wel? 

Het Boeddhisme is een  

 

 

Opdracht 2         (antwoordlink 1)     (antwoordlink 2)     

Boeddha werd dus bijna 600 jaar voor Christus 

geboren.  

In welk land werd hij geboren? 

Boeddha werd geboren in  

 

Wat was Boeddha eerst? 

Boeddha was 

 

Boeddha ontdekte dat er behalve zijn rijke wereldje 

ook heel veel ellende is in de wereld. Hij wilde zijn 

zoals de monnik, die wel tevreden leek. 

Wat ging hij toen doen? 

Boeddha ging toen  

 

Uiteindelijk begreep Boeddha waarom de mensen vaak zo lijden en ongelukkig zijn. 

Waarom was dit volgens Boeddha? 

De mens moet zo vaak lijden, omdat 

 

 

http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Boeddhisme/Boeddhisme-vragen-1-3.pdf
https://www.samsam.net/godsdiensten/boeddhisme/leer
https://www.samsam.net/godsdiensten/boeddhisme/ontstaan


 

 

Opdracht 3         (antwoordlink) 

Boeddha werd monnik en vertelde zijn ideeën aan iedereen 

die dit wilde horen. 

Hij kreeg veel aanhangers. 

In welk werelddeel zijn er veel Boeddhisten? 

Veel Boeddhisten leven in  

 

Hoeveel ongeveer? 

Meer dan  

 

Boeddhisten geloven dat iedereen na zijn dood opnieuw 

wordt geboren.  

Je noemt dat reïncarnatie.  

Het nieuwe leven is afhankelijk van je karma. 

Wat is dat? 

Karma is de optelsom  

 

 

Opdracht 4         (antwoordlink) 

Boeddhisten proberen een toestand van volmaakte vrede te 

bereiken. 

Boeddhisten noemen dit Nirvana. 

 

Boeddha leert, dat je dat pas kunt bereiken door het pad van 

acht juiste dingen te doen:  Je moet het Achtvoudige Pad  

bewandelen. 

Klik steeds door op deze pijl 

 

Welke acht juiste dingen  bedoelt Boeddha? 

Het juiste: 1.  5. 

  2.  6. 

  3.  7. 

  4.  8.  

 

 

Opdracht 5         (antwoordlink) 

Wanneer je een boeddhistische tempel, gebouw of ruimte betreedt zul je  verschillende 

voorwerpen en symbolen aantreffen. Natuurlijk zie je altijd een Boeddhabeeld, bloemen 

en wierook.  

Wat je nog meer kunt zien, hangt af van de Boeddhistische stroming (richting). 

 

Schrijf de voorwerpen bij het juiste plaatje. 

 

Kies uit: 

https://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Boeddhisme/Boeddhisme-vragen-1-3.pdf
https://www.samsam.net/godsdiensten/boeddhisme/leer
http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Boeddhisme/vraag_5.pdf


Boeddha-beeld - Gebedsmolen - Wierookstokjes - Bamboestokjes - Lotusbloem - Kleine 

gong – Klankschaal - Tingsha’s - Dharma-wiel - Gebedsvlaggen - Monnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

Opdracht 6         (antwoordlink) 

Veel mensen hebben thuis een beeldje zoals je hiernaast ziet. 

Maar deze  vaak glimlachende dikkerd is géén Boeddha. 

Hoe heet dit beeldje, dat je vaak in Chinese restaurants en winkels 

ziet? 

Dit beeldje heet een  

 

Wat is het? 

Het is een  

 

Waaraan kun je een echt Boeddhabeeld herkennen? Noem een paar 

dingen) 

Je kunt het o.a. herkennen aan: 

▪   

▪   

▪   

http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Boeddhisme/vraag_5.pdf


Opdracht 7         (antwoordlink 1)     (antwoordlink 2)     

Zoek in de website van SamSam naar de 

antwoorden op de volgende vragen: 

 

Siddharta verliet het bos.  

Naar welke stad ging hij? 

De stad 

 

Hoeveel jaar is Boeddha geworden? 

       jaar. 

 

 

 

Hoe heette de god die de haas op de proef stelde? 

Deze god heette 

 

Wat is een stoepa? 

Een stoepa is 

 

Hoe noem je de gemeenschap van boeddhistische monniken, nonnen en gewone 

boeddhisten? 

We noemen dat 

 

Hoe heet het Thaise feest van het licht? 

Dit feest heet  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samsam.net/godsdiensten/boeddhisme/ontstaan/
http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Boeddhisme/vraag_7_verhaal.pdf

