Wereldreligies
Leerkrachtblad

Christendom
Dé persoon in het christendom is Jezus. Hij is volgens de verhalen
ruim 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem, nu Palestijns gebied.
Hij leerde dat liefde voor God en je medemens het allerbelangrijkste is en dat het bij elkaar hoort. De Bijbel, het belangrijkste boek
voor de christenen, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de
joodse heilige schrift. Het tweede deel zijn verhalen over hoe de
leerlingen van Jezus hem zien als hun grote voorbeeld, gezalfde van
God (Christus of Messias). Christenen komen op zondag bij elkaar
in de kerk om Jezus lijden, zijn dood aan het kruis (Goede Vrijdag)
en opstanding (Pasen) te herdenken. Het kruis is het symbool van
het christendom.

Jodendom
In de Thora staan de belangrijkste leefregels van het joodse geloof
en de vroegste geschiedenis van joodse volk. Meer dan drieduizend
jaar geleden heeft God deze boeken aan de profeet Mozes gegeven.
Joden komen op Sjabbat, de zaterdag, samen in de synagoge voor
gebed en om uit de Thora te lezen en te leren. Hete symbool is de
menora, een van de oudste symbolen van het jodendom. Het is de
zevenarmige gouden kandelaar die permanent in de Tempel te
Jeruzalem brandde.

Islam
Mohammed, ook eerbiedig de Profeet genoemd, is de stichter van
deze godsdienst. God, de moslims noemen hem Allah, gaf hem
het heilige boek: de Koran. In de islam zijn leefregels belangrijk:
vijf keer bidden per dag, zich houden aan de Ramadan (de vastenmaand), een bedevaart maken naar Mekka, de armen helpen en de
geloofsbelijdenis uitspreken. De profeet Mohammed overleed in
632. De plek van samenkomst heet moskee. Op vrijdag komen de
moslims hier om naar de preek van de imam te luisteren.
Hetet symbool bestaat uit twee tekens: de maansikkel is het teken
van de nieuwe maan en is daarom voor moslims een symbool van
een nieuw begin, de vijfpuntige ster verwijst naar de vijf zuilen van
de islam.

Hindoeïsme
Het hindoeïsme komt uit India en is de oudste godsdienst op aarde.
De hindoes vereren veel goden en godinnen. Ze denken dat alle
goden eigenlijk verschillende vormen van één goddelijke oerkracht
zijn. De heilige boeken zijn de Veda’s. Daarin staan verhalen over de
goden en belangrijke leefregels. Hindoes geloven in reïncarnatie.
Reïncarnatie betekent dat je, nadat je bent gestorven, als een ander
persoon opnieuw geboren wordt. Door goed te leven kun je als een
steeds beter persoon reïncarneren. In prachtig versierde tempels
(Mandirs) vereren de hindoes de goden. Het symbool is de heilige
lettergreep AUM die gezongen wordt in hindoeïstische gebeden.

Boeddhisme
De Indiase prins Siddhartha Gautama (Boeddha genoemd) leefde ongeveer 2500 jaar geleden. Hij zag veel ongelijkheid, wat hij
oneerlijk vond. Hij zag ook dat het hebben van dingen niet hetzelfde
was als gelukkig zijn. Door te mediteren (heel diep nadenken) vond
hij een oplossing: hij begreep waar lijden vandaan kwam en wat
je moest doen om het te voorkomen. Door zijn acht leefregels te
volgen stopt het lijden. Vanaf dat moment is hij de Boeddha geworden. Mensen die de leer van Boeddha volgen komen samen in een
tempel. Het wiel of rad met acht spaken is het symbool van de leer
van Boeddha.

Opdrachten
1.

Laat de leerlingen in 5 groepjes een van de 5 wereldreligies
onderzoeken: welke feestdagen horen erbij? Welke rituelen zijn
belangrijk? Wat wist je al van deze religie, en wat is nieuw? Ben
je zelf religieus en wil je daar iets over vertellen? Persoonlijke
verhalen van de leerlingen hoe zij zelf bijvoorbeeld feesten
vieren zijn heel waardevol! Zoek er tot slot nog mooie plaatjes
bij op internet, bijvoorbeeld op www.weetwatjeviert.nl
Elk groepje maakt een presentatie van de wereldreligie, die ze
aan de rest van de klas gaan presenteren.

2. Laat de leerlingen individueel bij elke wereldreligie de belangrijkste feestdagen opzoeken. Waarom wordt het feest gevierd?
Wat zijn de rituelen, gebruiken en tradities bij het feest? Vier je
het feest zelf ook? Bespreek daarna klassikaal met elkaar.
Ook hier zijn persoonlijke verhalen extra waardevol.
Je kunt bij deze opdrachten het werkblad Wereldreligies gebruiken,
hierop staan deze opdrachten uitgewerkt voor de leerlingen.
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