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Het hindoeïsme 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



 
2
  

Algemeen 
 
Het hindoeïsme is misschien wel de oudste geestelijke stroming op aarde. Hindoes geloven in één ziel, die 
verdeeld is over heel veel goden. 
 
 Vraag 1: Noem de twee belangrijkste verhalen van het hindoeïsme. 

1.  

2.  

 
 Vraag 2: Teken hiernaast het Ohm-teken na. 
Dit teken betekent: 
o Helemaal niks. 
o De nationale munteenheid van India. 
o Een heilig geluid dat de ziel voorstelt. 

 
 

Geschiedenis 
 
In de loop van de tijd hebben veel mensen geprobeerd de 
hindoes een ander geloof te laten nemen, of het land te 
bezetten voor de grondstoffen. 
Het hindoeïsme is altijd blijven bestaan. Het geloof zelf is dan 
ook belangrijker dan goden. Een ander geloof wordt ook niet 
door hindoes afgewezen. 

 
 

 Vraag 3: Welke twee groepen zijn in de loop van de tijd in India ‘binnengevallen’: 

De        kwamen uit:      

De        kwamen uit:      

 

 Vraag 4: Streep de foute keuze door: 
Het hindoeïsme is ongeveer 4000/400 jaar geleden ontstaan. De eerste heilige 

boeken waren de purana’s/veda’s. Toen de Islam naar Azië kwam, is India 

bekeerd/niet bekeerd. Door de kolonisatie/het toerisme komen er veel andere 

volken en dus stromingen/geld naar het land. Hindoes uit Indonesië gingen werken 

in Suriname/Nederland. Dit moesten zij doen/kozen zij zelf. 

 

 Vraag 5: Mahatma Gandhi heeft altijd gezegd dat je dingen kunt bereiken door 
te geloven en te blijven overleggen met je vijand. Wat denk jij, had hij niet beter 
kunnen gaan vechten of de politiek in gaan? 
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Wetten en Voorschriften 
 

 Vraag 6: Volgens hindoes gaat je ziel bij reïncarnatie over in een ander lichaam, en 
begin je aan het volgende deel in je levenspad. Verzamel twee uitspraken over 
reïncarnatie (internet, vraag aan je ouders etc.) en geef aan met welke uitspraak jij het 
het meest eens bent. 

 

 

 

 

  

 

 

 Vraag 7: Hier zie je vier belangrijke leefregels van de hindoes, zet erachter wat het betekent. 

Samsara:   

Dharma:   

Karma:   

Moksha:   

 
 

 Vraag 8: Volgens oude regels van het hindoeïsme werd je geboren in 
een bepaalde kaste. In welke kaste zouden de volgende personen horen? 

Een poortwachter – Een butler – Swami Rama – Een aannemer – Een dief – 

De landheer – Bert van “Berts dakgoten” – Een straatveger – De Paus – Jijzelf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Vraag 9: Veel hindoes zijn vegetariër. Zij eten geen vlees omdat zij daarvoor dieren moeten doden, en 
dat mag niet, want dieren hebben ook een ziel. Niet-hindoes zijn ook wel vegetariër. Zij eten vaak geen vlees 
omdat zij het zielig vinden om dieren dood te maken. 

Maak af: Ik vind het goed / niet nodig om vegetariër te zijn, omdat  

  

Als een geloof zegt dat je iets niet mag eten, moet je dat niet doen / zelf weten, omdat  

  

Brahmanen Khsatriya’s Vaishya’s Sudra’s Onaanraakbaren 

     



 
4
  

Kalender 
 
De oude hindoekalender had twaalf maanden die van volle maan tot volle maan duurden. Tegenwoordig 
gebruiken ze dezelfde kalender als veel Christelijke landen. Het nieuwe jaar begint bij het lichtjesfeest, eind 
oktober en begin november. 
 
 Vraag 10: Hier zie je een paar maanden uit de hindoekalender, vul erachter in welke 
feestdag er in de maand plaats vindt (meer mag ook): 

Phalguna:    

Jyaistha:    

Sravana:   

Chaitra:   

Asvina:   
 
 

 Vraag 11: Kies een feestdag anders dan holi of divali, en vertel 
kort hoe dat gaat. Tip: via de website kun je een link vinden. 

  

  

  

  

 Ganesh 

 
 
 

Mensen & Namen 
 
Alle grote en kleine goden van het hindoeïsme zijn er wel een paar duizend. De grotere namen zijn bij alle 
hindoes bekend, sommige goden kunnen ook alleen in een klein dorpje voorkomen. 
Toch komen alle goden uit één gedachte, één ziel die overal en in alles terug te vinden is: Brahman. 
Ook mensen kunnen een stuk van die ziel in zich hebben. Sommigen zijn geboren uit goden, of halfgod 
geworden. Veel leiders van India zijn ‘normale’ mensen geweest. Toch namen zij alle beslissingen voor het 
land in de gedachte van het hindoeïsme. 
 
 

 Vraag 14: Geef van de volgende goden aan op welke manier je ze kunt 
herkennen, kleuren en voorwerpen: 
 
1. Brahma:   

2. Sarasvati:   

3. Shiva:   

4. Parvati:   

5. Vishnu:   

6. Lakshmi:   
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 Vraag 15: Verbind de juiste namen met de juiste uitleg: 

 Zonnegod • • Agni  

 Maangod • • Surya 

 God van vuur en opoffering • • Indra 

 God van oorlog • • Chandra 
 
 Vraag 16: De god Vishnu is al negen keer verschenen op aarde onder de mensen. De tiende keer komt hij 

als:    . Twee van zijn avatars hebben zelfs een hele eigen geestelijke stroming gekregen. Wat 

zijn die avatars en wat weet je van die stromingen? 

  

  

  

  
 

Heilige Boeken 
 
 Vraag 12: Vul in: 

Het verhaal van Rama en Sita staat in:   

De Srimad Bhagavad Gita is een onderdeel van de:   

De oudste lofzangen noemen we:   

De grihu sutra’s gaan over:   

 
 Vraag 13: Veel goden bij het hindoeïsme worden vaak op dezelfde manier afgebeeld. Zo 
kunnen zij goed worden herkend, want er zijn veel goden. Ook mensen die niet kunnen lezen, 
kunnen op deze manier toch begrijpen wat er in een verhaal gebeurt, door het als een 
stripverhaal te bekijken. 
Met welke voorwerpen of kenmerken zou jij Rama op een vaste manier afbeelden? 

  

  

  

 

Plaatsen & Gebouwen 
 

 Vraag 17: Rechts zie je een plattegrond van 
India. Zet de letters van de plaatsen op de 
juiste plek op de kaart: 
 
C – Chenai  
K – Kolkata  
V – Varanasi  
N – New Delhi 
 
 I – Indische Oceaan 
T – Tibet  
P – Pakistan  
S – Sri Lanka 

 
India 
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Een hindoetempel is niet altijd hetzelfde. 
Verschillende tempels kunnen er ook verschillend 
uitzien. Toch zijn er een paar dingen die je in elke 
tempel kunt vinden. 
 
 Vraag 18: Teken rechts je eigen tempel. 
Teken in ieder geval: 
- Een gebouw met meerdere lagen. 
- Een beeld van een god. 
- Een altaar. 
- Een bel. 
- Offers, zoals wierook of fruit. 

 
 
 

 
 

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

 
 Vraag 19: Vul de woorden in in de puzzel, van boven naar beneden komt er een van de belangrijkste 

verhalen van het hindoeïsme te staan:  

 
 

1. Daden die je in je leven verricht. 

2. Teksten die uitleg geven over teksten. 

3. De kaste van de kooplieden. 

4. De vijfde avatar van Vishnu. 

5. Het feest dat in Allahabad wordt gehouden. 

6. Belangrijke leider van de hindoes. 

7. Cirkel van geboorte, leven en dood. 

8. Wordt mee gegooid tijdens Holi. 

9. De heilige schriften. 

10. Rode stip op het voorhoofd. 

11. De oppergeest. 

  1.             

   2.            

 3.        '      

    4.           

  5.      -       

 6.              

    7.           

8.               

  9.     '        

    10.          

  11.            

 
 

- Dit is het einde van de opgaven - 


