
Naam: 

Datum: 

 

Noteer je antwoorden op de vragen hieronder. Doe 

het wel netjes.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1         (antwoordlink) 

Het Hindoeïsme wordt de oudste godsdienst op aarde genoemd. 

Niemand weet wanneer het precies is ontstaan. 

Veel hindoes geloven dat het is ontstaan langs de rivier de Indus. 

Waar ligt die rivier? 

Die rivier ligt  

 

Welke 2 belangrijke steden waren daar? 

Dat waren 

 

3500 jaar geleden viel een vijandig volk het gebied van de Indus 

binnen. 

Hoe heette dat volk? 

Dat volk heette 

 

De taal van dat volk is nog steeds de heilige taal van de hindoes. 

Hoe heet die taal? 

Dat is 

 

Het hindoeïsme heeft zich via de handel over de hele wereld verspreid. 

Hoeveel hindoes leven er ongeveer op de wereld? 

Ongeveer  

 

Opdracht 2         (antwoordlink - video) 

De Hindoes hebben veel goden die ze aanbidden, maar eigenlijk hebben 

ze maar één god. 

Hoe heet die god? 

Deze god heet 

 

Deze god kan zich op verschillende manieren laten zien (verschillende 

gedaantes aannemen). 

Welke 3 belangrijkste gedaantes worden er in het filmpje genoemd? 

Drie belangrijkste gedaantes:  

https://www.samsam.net/godsdiensten/hindoeisme/ontstaan
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/god-en-goden-in-het-hindoeisme-de-belangrijkste-goden-die-iets-vertellen-over-de-ene-god/


Opdracht 3         (antwoordlink 1)     (antwoordlink 2 - video)     

De hindoes hebben dus nog veel meer gedaantes van Brahman die ze aanbidden en vereren. 

Schrijf de namen bij de goede goden. Op de site van Samsam kun je ze allemaal vinden. De 

meeste bij het hoofdstukje: Goden. 

Kies uit: Ganesh - Brahma – Shiva – Vishnu – Krishna – Lakshmi – Parvati – Durga – Rama – 

Hanuman - Saraswati 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

Opdracht 4         (antwoordlink - video) 

De Christenen hebben de bijbel, Moslims hebben de Koran. 

Ook de Hindoes hebben verschillende heilige boeken. 

Hoe worden die boeken genoemd? 

Ze heten  

 

Wat staat erin? 

Hierin staan  

 

In welke vorm zijn ze meestal geschreven? 

Meestal zijn ze geschreven  

 

http://www.samsam.net/godsdiensten/hindoeisme/goden/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/india-en-goden-dagelijkse-verering/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/vedas-de-heilige-boeken-van-de-hindoes/


 

 

Opdracht 5         (antwoordlink - video) 

Christenen gaan naar de kerk, Moslims gaan naar de 

moskee. Hindoestanen gaan naar de tempel. 

Wat is de hindoe-naam voor de tempel? 

Een tempel heet  

 

Uit welke 2 stukken bestaat de dienst? 

De dienst bestaat uit  

 

Wat is de Puja? 

Puja betekent  

 

Wat wordt er allemaal geofferd?  

Geofferd wordt  

 

Wat is de naam van een hindoe-priester?  

Een hindoe-priester noemen we  

 

Opdracht 6         (antwoordlink 1 - video)     (antwoordlink 2 - video)     

Aan het eind van de winter houden de hindoes het Holifeest.  

Wat vieren ze met het Holifeest? 

Ze vieren: 

▪   

▪  

 

40 dagen voor het Holifeest wordt een klein plantje gepoot.  

Hoe heet die plek? 

Deze plek heet 

 

Op deze plek wordt een grote brandstapel 

gebouwd. Na een ritueel van de Pandit wordt de 

brandstapel (het kwade) aangestoken. De volgende 

dag begint bij de uitgebrande en afgekoelde 

brandstapel het eigenlijke Holifeest. 

Wat gaan de mensen dan doen? 

De mensen: 

▪   

▪   

▪  

 

De hindoes wensen elkaar ‘Sub Holi’. (Eigenlijk ‘Subh Holi Phagua’) 

Wat betekent dat? 

Sub Holi betekent zoiets als  

 

https://schooltv.nl/video/de-hindoetempel-het-gebedshuis-van-hindoes/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/holi-vrolijk-voorjaarsfeest-van-de-hindoes/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/het-verhaal-bij-holi-een-belangrijk-verhaal-uit-het-hindoeisme/


 

 

Opdracht 7         (antwoordlink 1 - video)     (antwoordlink 2 - video)     

Het lichtfeest van de hindoes heet Divali.  

Wanneer vieren de hindoes dit feest? 

Hindoes vieren dit feest  

 

Wat vieren ze met dit feest? (Kijk ook link 7a)  

Er wordt gevierd: 

▪   

▪   

▪  

Wat is een diya? 

Een diya is 

 

Bij dit feest wordt natuurlijk ook lekker gegeten en gedronken. De mensen hebben ook 

mooie kleren aan. 

Wat doen de hindoes eerst bij het huisaltaar? 

Ze gaan eerst  

 

Wat doen ze met de diya’s? 

De diya’s  

 

 

Kleurplaat Ganesh. 

http://schooltv.ntr.nl/video/popup/divali-het-lichtjesfeest-van-de-hindoes/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/het-verhaal-bij-divali-een-belangrijk-verhaal-uit-het-hindoeisme/

