Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen
vragenlijst voor het jodendom

Het jodendom

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
Joods zijn is een geloof, een manier van leven. Maar het is ook meer dan dat. Het is een gevoel joods te zijn.
Joden geloven in één God, die altijd aanwezig is, en onzichtbaar is.

 Vraag 1: Op welke twee manieren kan iemand joods worden?
1.
2.

 Vraag 2: De joden geloven dat de Messias…
O Allang geweest is.
O Niet bestaat.
O Ooit nog zal komen.

Geschiedenis
De geschiedenis van de joden is heel belangrijk voor het
gevoel dat zij hebben één volk te zijn. De gebeurtenissen
herinneren de mensen eraan in het verleden samen
moeilijkheden te hebben doorstaan.
Er zijn steeds een paar eeuwen tussen grote gebeurtenissen
geweest. Vaak is er een naam die daarbij hoort, zoals
Abraham, Esther of Theodor Herzl.
De laatste grote gebeurtenissen zijn de Tweede Wereldoorlog en de oorlog tussen Israël en Palestina.

Anne Frank

 Vraag 3: Vul de woorden in op de juiste plaats:
De joden waren gevangen in Egypte en moesten als
stuurde tien

werken. God werd boos en

naar het land. Toen zei hij tegen

naar het beloofde
kwamen langs de berg

dat hij zijn volk

moest leiden. Ze liepen door de

Zee en

. Na veel jaren kwamen zij in het land aan.

Gebruik | Mozes | Rode | slaven | Sinaï | plagen | land |

 Vraag 4: Het zionisme is het terugkeren naar Israël. Een joodse jongen die in
New York is geboren, hoe zou hij het vinden om naar Israël te gaan?

 Vraag 5: Zet de volgende woorden in de juiste volgorde. Nummer ze van 1 tot 6:
Zionisme

Babylon

Abraham

Tweede Wereldoorlog

Schepping

Esther
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 Vraag 6: Dat het niet goed gaat in Israël, kun je elke dag in het nieuws lezen. Zoek op internet naar het
laatste nieuws over Israël:

Op welke site heb je dit gevonden:

Wetten en Voorschriften
 Vraag 7: Uit welke drie onderdelen bestaat de Tenach?
T
N
C

 Vraag 8: Hieronder zie je tien geboden. Kleur het rondje voor de geboden die in de Thora staan.
De laatste mag je zelf invullen.
o Jullie mogen mijn naam niet vals gebruiken
o Jullie mogen ook andere Goden vereren
o Je mag niet liegen
o Heb eerbied voor je vader en moeder

o Je mag niet stelen
o Je moet al je snoep delen met een ander
o De Messias zal op een dag komen
o Werk niet op de zevende dag, maar eer hem

o Vertel iedereen over Mij

o

 Vraag 9: Er zijn vier belangrijke momenten in het joodse leven, welke?
1:
2:
3:
4:
Kies één van de vier momenten uit en vertel wat jij er zo bijzonder aan vindt:

Je hebt nu een aantal voorbeelden gegeven van de wetten en voorschriften die het joodse leven bepalen. Door
op deze manier te leven, doen de joden wat God van ze heeft gevraagd.
In de verhalen die je op de website kunt lezen, zie je dat God dan inderdaad de mensen helpt die hebben
gedaan wat Hij vraagt.
Tegenwoordig zijn er ook mensen die vinden dat je niet al die voorschriften hoeft te volgen. Zij vinden dat je
geloof in je gevoel zit, en niet in wat je doet. Hun geloof is dus niet zo zichtbaar als bij anderen.

 Vraag 10: Mensen die heel sterk volgens de regels leven noem je:
Mensen die niet zo netjes volgens de regels leven noem je:
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of liberaal

Kalender
De joodse kalender heeft twaalf maanden, een maand duurt ongeveer 29 dagen. Om de paar jaar is er een
schrikkeljaar, dan is er een extra maand Adar. De geleerden van de joden hebben de tijd heel goed
uitgerekend, want de kalender van de joden loopt al tweeduizend jaar precies goed.

 Vraag 11: Hier zie je een paar maanden uit het joodse jaar, vul erachter in welke
feestdag er in de maand plaats vindt (meer mag ook):
Siwan:
Nisan:
Av:
Chesjwan:
Tewet:

 Vraag 12: Met pesach worden zes gerechten gegeten als herdenking van de uittocht,
welke zijn dat:
Bij de uittocht horen ook een berg, tien plagen en de Rode zee.
Bedenk een zevende gerecht en leg uit waarom je daarvoor hebt gekozen:

 Vraag 13: Volgens de joden is de schepping geweest in het jaar nul. Welk jaar
was dat in onze kalender:

. Hoe ben je aan dit antwoord gekomen:

Mensen & Namen
In de lange geschiedenis van de joden zijn altijd mensen geweest die iets belangrijks hebben gedaan voor het
jodendom. Hun namen en verhalen zijn daarom ook in de boeken van de joden geschreven. Van de laatste
honderd jaar zijn Theodor Herzl en Adolf Hitler twee belangrijke namen. Herzl probeerde de joden weer
samen te krijgen, door het zionisme aan de mensen door te geven. Hitler wilde juist alle joden in de wereld
vernietigen.

 Vraag 16: Hieronder zie je zeven namen en daarnaast zeven verhalen
die erbij horen. Zet voor het verhaal het juiste nummer van de naam:
1. Abraham

De eerste koning van de joden

2. Jakob

Meisje in de Tweede Wereldoorlog

3. Mozes

De aartsvader

4. Saul

Hoofdpersoon van Poeriem

5. Esther

De grondlegger van het zionisme

6. Anne Frank

Hij leidde de joden door de woestijn

7. Theodor Herzl

De broer van Esau
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 Vraag 17: Bij drie van de personen van dit onderdeel kun je een verhaal vinden. Kies een persoon uit de
joodse geschiedenis en zoek daar zelf een verhaal over. Vertel hier in het kort dat verhaal.
Let op: maak het jezelf niet te moeilijk, kies een kort verhaal, of als je Anne Frank hebt gelezen…

Heilige Boeken
 Vraag 14: Als jij iets vertelt aan je buurman, en die vertelt het weer verder, is er kans dat het verhaal niet
hetzelfde is. De verhalen van de joden zijn al duizenden jaren oud, maar zij werden pas echt in boeken
e
geschreven in de 7 eeuw.
Bedenk waarom de verhalen al die tijd toch hetzelfde zijn gebleven:

Hiernaast zie je het Hebreeuwse alfabet. Elke letter
stelt ook een getal voor.
De joden spreken de medeklinkers uit en vullen ze op
met klinkers. Welke klinker dat moet zijn, schrijven zij
onder de medeklinker die ervoor staat.
Denk eraan dat Hebreeuws van rechts naar links
wordt geschreven!
Het woord Israel schrijf je als:

 Vraag 15: Welke woorden staan hier:

Plaatsen & Gebouwen
 Vraag 18: Rechts zie je een plattegrond
van Israël. Zet de letters van de plaatsen op de
juiste plek op de kaart:
D –Dode Zee
J –Jeruzalem
B –Bethlehem
Y -Babylon
S –Sinaï
L –Libanon
I –Israël
P –Palestina
Israël
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 Vraag 19: Links zie je een plaatje van een
synagoge, Zet achter het nummer wat het
voorstelt:

1.
2.
3.
4.

Afsluiting
Je hebt nu de website voor het jodendom 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 20: Vul de woorden in in de puzzel, van boven naar beneden komt er het belangrijkste onderdeel van
het joodse leven te staan:
1.

Hij leidde de joden uit Egypte.

1.
2.

2.

Zo noem je eten dat geschikt is.

3.

Het feest waarbij de afikoman wordt verstopt.

4.

Het verhaal van Esther.

5.

De berg waar de tafelen werden gemaakt.

3.
4.

6.

Het huis waar joden samenkomen.

7.

Gebedsriemen

8.

De zevende dag.

9.

De oude taal van de joden.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

10. De Almachtige

 Vraag 21: De staat Israël is in 1948 uitgeroepen door de Verenigde Naties. Dit hebben zij gedaan door de
Palestijnen op te laten schuiven en tegen de joden te zeggen dat zij op de vrijgekomen stukken land moesten
gaan wonen.
Je zult vast wel gehoord hebben dat er sinds die tijd niet veel vrede is geweest in Israël. Probeer er via kranten
of internet wat meer over te weten te komen.
Stel je voor dat jij in Jeruzalem woont. Beschrijf eens wat je dan kunt denken. Let bij je antwoord op dat Israël
heel oud is en er veel volken hebben gewoond:

- Dit is het einde van de opgaven -
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