Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen
vragenlijst voor het boeddhisme

Het boeddhisme

Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen.
Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.
Je kunt de vragen op verschillende manieren maken. Je kunt proberen nu alles uit je hoofd te doen, maar dan
ben je óf heel slim óf heel dom. Je kunt ook eerst alles gaan lezen wat er op de website staat, en dan de vragen
maken. Dan ben je wel even bezig. Het is ook niet de bedoeling dat je álles leest. Je kunt ook de vragen lezen,
en steeds het antwoord zoeken. Maar dan mis je wel een paar mooie verhalen…






Dit zijn keuze vragen. Vragen met dit teken ervoor hoef je alleen maar aan te kruisen of bij elkaar te
zoeken.
Dit zijn invulvragen. Het antwoord moet je even zoeken, maar het is altijd te vinden.
Dit zijn meningvragen. Een mening kan nooit fout zijn, als je maar heel duidelijk aangeeft waarom
je die mening hebt.
En dit zijn extra vragen. Niet verplicht, maar als je meer wilt weten, of je hebt tijd over, dan kun je
hier mee stoeien.

Bij de vragen staat altijd het onderdeel van de website waar je de antwoorden kunt vinden.
Probeer vragen altijd eerst zelf op te lossen.
Als je deze vragenlijst op school maakt, kun je altijd de leerkracht om hulp vragen.

Dat is het zo’n beetje, VEEL SUCCES!

Alle rechten voorbehouden. Het gebruiken van dit materiaal als aanvulling op onderwijs staat iedereen vrij.
Voor het reproduceren van de gegevens moet u zich wenden tot de auteur, Arjan Heek.
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Algemeen
Het boeddhisme is ongeveer 2500 jaar geleden gesticht door Boeddha. Boeddha betekent verlichte, iemand
die de verlichting heeft bereikt. Voor hij Boeddha werd, heette hij Siddharta Gautama.

 Vraag 1: Het boeddhisme is geen godsdsienst. Waarom is dat?
 Omdat Boeddha gezakt is voor zijn examen.
 Omdat het een manier van leven is, een filosofie.
 Omdat Boeddha een mens was, en geen god.

 Vraag 2: Een boeddhist is in het leven op zoek naar de verlichting.
Schrijf drie hulpmiddelen op hoe een boeddhist dat kan bereiken:
1.
2.
3.

Geschiedenis
Bij de geboorte van Boeddha was al duidelijk dat er iets bijzonders
met hem aan de hand was. Volgens verhalen beefde de aarde en
gebeurden er allemaal vreemde dingen.
Zijn moeder overleed toen Siddharta Gautama jong was. Daarom
werd hij erg beschermd en mocht niet buiten het paleis. Toen hij
dat toch een keer deed, zag hij de vier tekenen. Daarop besloot hij
op zoek te gaan naar een manier om het lijden in de wereld te
verhelpen.

 Vraag 3: Siddharta ging lange tijd in een bos leven zonder eten of drinken.
Daarna zei hij dat het niet de juiste manier van geloven was.
Wat denk je, zullen de mensen het met hem eens zijn geweest?

 Vraag 4: Zet de woorden in de juiste volgorde:
verlichting – zieke man – oude man – nirwana – heilige – dode man
Toen Siddharta het huis verliet zag hij eerst een
Daarna zag hij een

.

en ook een

Toen hij een

.

zag volgde hij het voorbeeld, maar

Dat hielp niet, pas na lang mediteren bereikte hij de
Boeddha is naar het

gegaan toen hij overleed.
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Wetten en Voorschriften
 Vraag 5: Wat zijn de vier edele waarheden, de dharma volgens de Boeddha?
1.
2.
3.
4.

 Vraag 6: Het achtvoudige pad bestaat niet uit regels of wetten. Je zult niet meteen in de
gevangenis worden gezet als je ze niet heel streng volgt. Het zijn tips waardoor je je leven beter
zou kunnen maken.
Kies twee van de acht juiste wegen en beschrijf hoe jij daar iets goeds mee kan doen:
1.

2.

 Vraag 7: Het boeddhisme gaat er vanuit dat je niet veel nodig hebt om gelukkig te
zijn, dat hebben andere mensen ook wel eens tegen je gezegd.
Noem eens iets dat je elke dag gebruikt, maar eigenlijk niet nodig hebt:

En vertel nu eens of je dat echt niet zou missen als het weg was:

 Vraag 8: Een boeddhist kan op verschillende manieren geloven, het kan heel simpel, maar ook zeer
intens en met een lange opleiding. Vul de antwoorden in:
Hoe heten de goede daden die een boeddhist in het leven doet?
Welke god is verantwoordelijk voor het bereiken van verlichting?
Hoe heet het derde juweel naast de Boeddha en dharma?
Hoeveel voorschriften moet een monnik in het klooster volgen?
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Kalender
De maanden van het jaar zijn bij boeddhisten hetzelfde als bij hindoeïsten. Op heel veel plaatsen zal de
Christelijke kalender gebruikt worden. Bijna alle feesten worden gevierd als het volle maan is.

 Vraag 9: Vul in welke bijzonderheid in welke maand wordt gevierd:
Phalguna:
Chaitra:
Jyaistha:
Asada:
Sravana:

Mensen & Namen
 Vraag 10: Boeddha zelf wilde niet dat mensen hem als een god vereerden. Toch hebben zijn ideeën
miljoenen mensen beïnvloed, en brengen heel veel mensen offers bij beelden die Boeddha voorstellen.
Wat denk jij zelf, zie je Boeddha als een mens of als een godachtige? Waarom?

Vraag 11: Vul in welk persoon of figuur er wordt bedoeld:
Boeddhist die ook de verlichting heeft bereikt:
Nemen je ziel mee naar een ander lichaam:
De nieuwe verschijning van de Boeddha:
Werd geboren uit de lotusbloem:
De hoogste van alle monniken:

Heilige Boeken
 Vraag 12: Verbind de juiste woorden met elkaar:
Teksten van geleerden •
Symbool van een bliksemschicht •
Gebruiken soetra geschriften •
Ketting met 108 kralen •
Gebruiken de Pali-canon •

• Vajra
• Theravada
• Derde korf
• Mahayana
• Mala

 Vraag 13: Op internet zijn veel vertalingen te vinden van boeddhistische teksten. Zoek er eens een op, en
vertel wat je er van vindt:
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 Vraag 14: Boeddha wordt vaak afgebeeld als een
mediterend persoon. Dit is ook de manier waarop hij
de verlichting heeft bereikt.
Er zijn verschillende vormen van mediteren. Iedere
vorm heeft eigen kenmerken.
Teken hiernaast een mediterende Boeddha, vertel
welke houding je hebt gekozen.
Tip: er zijn nog meer posities dan op de website staan.

Plaatsen & Gebouwen
 Vraag 15: Rechts zie je een plattegrond van ZuidoostAzië. Zet de letters van de plaatsen op de juiste plek op de
kaart:
B
L
U
J

– Bodh Gaya
– Lhasa
– UlaanBaatar
– Jakarta

I
S
C
V

– Indische Oceaan
– Sri Lanka
– China
– Vietnam

Afsluiting
Je hebt nu de website voor het boeddhisme goed bekeken en er vragen over beantwoord. Dan weet je er vast
al een heleboel van af. De puzzel hieronder kun je vast wel invullen zonder te zoeken?!

 Vraag 16: Vul de woorden in in de puzzel, van boven naar beneden komt er een voorwerp te staan dat
boeddhisten gebruiken bij het mediteren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De boeddhistische gemeenschap.
Drie belangrijkste dingen.
Ontstaan uit de tranen van Avalokiteshvara.
Gebruikt een monnik in het klooster.
De boom waaronder Boeddha mediteerde.
Feest van het nieuwe jaar.
Geurig offer.
De plaats waar alles goed is.
Land van de rood- en geelkappen.
Oude taal van de boeddhisten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- Dit is het einde van de opgaven -
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