Vier religies
Veel feestdagen!

Naam:		Groep:

In Nederland worden door het jaar heen allerlei feestdagen gevierd. Dan zijn de scholen dicht en
hoeven de meeste mensen niet te werken. Zeker in het voorjaar is het druk met alle feestdagen
zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. In Nederland worden ook feesten uit andere religies
gevierd. Moslims vieren bijvoorbeeld het Suikerfeest en het Offerfeest. Naast deze islamitische
feesten, worden ook joodse, hindoeïstische en boeddhistische feesten gevierd. Maar wat vieren
we eigenlijk op deze dagen? Dat gaan we ontdekken!
Opdracht:
a. Welke feestdagen vier jij?

b

Welke feestdag vind je het leukste?

c

Vertel in het kort wat je allemaal doet tijdens deze feestdag. Denk dan aan speciaal eten, speciale kleren of iets anders:

Vier religies, vier soorten feestdagen
De meeste mensen in Nederland die geloven, geloven in het
christendom. Omdat het christendom eeuwenlang het belangrijkste geloof was in Nederland zijn veel christelijke feestdagen ook
nationale feestdagen. Dat betekent dat op bijvoorbeeld Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren de scholen gesloten zijn en de meeste
mensen niet hoeven te werken.
In Nederland worden ook andere feestdagen gevierd. Zo vieren
moslims het Suikerfeest en het Offerfeest, en vieren de joden
Pesach en Sjawoe’ot. In Nederland wonen ook mensen die geloven
in het hindoeïsme (hindoes) en het boeddhisme (boeddhisten).
De hindoes vieren feestdagen als Holi Phagwa en Divali.
De boeddhisten vieren bijvoorbeeld Yan Yat en het Lantaarnfeest.

Feest

Rituelen

Middelrijns altaar Middelrijn of Westfalen?, ca. 1410
ABM s25-28 en ABM s156-158

Opdracht:
Tijdens het hele jaar vinden allerlei feestdagen plaats.
Wat betekenen ze allemaal? Onderzoek het via weetwatjeviert.nl
Zoek van elke feestdag op wanneer deze gevierd wordt.

Lees daarna de betekenissen van de feestdagen.
Omcirkel bij elke feestdag de letter met de juiste betekenis voor
die feestdag.

a

b

c

d

e

De verjaardag,

God zend de

Jezus stijgt op

De viering van de

Het einde van de

sterfdag en verlichting van

Tien Geboden

naar de hemel.

overwinning van de lente

vastenmaand Ramadan.

Siddharta Gautama

naar de aarde.

Feestdag

vindt plaats op

op de winter.

dit wordt er gevierd

Sjawoe’ot

a-b-c-d-e

Holi Phagwa

a-b-c-d-e

Wesak

a-b-c-d-e

Suikerfeest

a-b-c-d-e

Hemelvaart

a-b-c-d-e
Tiengebodenbord met Mozes
Noordelijke Nederlanden, eerste kwart 17e eeuw

Opdracht:
Heel veel feestdagen vinden plaats in het voorjaar. Maar, ze vallen
niet elk jaar op dezelfde datum. Elk jaar wordt opnieuw uitgerekend
wanneer bepaalde feestdagen plaatsvinden. Zo is Hemelvaart altijd
40 dagen na Pasen, en wordt Pinksteren 50 dagen na Pasen gevierd.

De juf of meester vertelt de goede datum voor Pasen. Dat is op:
Dit jaar is Hemelvaart op:
Dit jaar is Pinksteren op:

