
 

 
 

Vragen en opdrachten bij Feesten 
1. Hoe komt het dat de hindoe kalender per plaats 
kan verschillen? 
 
2. Wat is een belangrijk verschil tussen de meeste 
andere kalenders en de hindoe kalender? 
 
3. Welke verschillende kalenders zijn er binnen het 
hindoeïsme in omloop? 
 
4. Zoek een kaart van India op en neem deze over in je schrift. Waarom was een kalender 
voor Bombay niet in Delhi te gebruiken? 
 
5. Welke gevolgen kunnen de verschillende kalenders voor het vieren van de verschillende 
feesten (Divali en Holi) hebben, denk jij? 
 
6. In welke drie perioden kun je de geschiedenis van het hindoeïsme verdelen? 
 
7. Wat is een kaste en welke kasten zijn er? 
 
8. Welke taal spreken de hindoes? 
 
9. Wat zijn de drie hoofdgoden van het hindoeïsme? 
 
10. Wat houdt wedergeboorte in? 
 
11. De hindoes geloven in een God, maar die heeft vele gedaanten, veel aspecten en dus veel 
namen. 
Vul in: 
- God als schepper heet …… 
- God als kracht die de wereld laat bestaan, heet …… en 
- God als vernietiger heet …… 
 
12. Maak een samenvattend werkstukje over het hindoeïsme. In dat verslag moet het 
symbool van het hindoeïsme staan, de mogelijke stichter, goden, geschriften, aanhangers, 
India, feesten… enz. Je mag ook gebruik maken van boeken en andere sites. 
 



 

 
 

13. Waar kon Gandhi niet zo goed tegen en waar wou hij dan ook iets aan gaan doen? 
Kortom wat was zijn doel? 
 
14. Welke leer/methode gebruikte Gandhi om zijn doel te bereiken? 
 
15. Maak een verslag over Gandhi. In dat verslag moet een korte levensbeschrijving staan 
en de kern van zijn leer. Je mag ook gebruik maken van boeken en andere sites. 

Divali 

Het verhaal bij Divali 
Feest van het licht 
 
1. Hoe is Divali ontstaan en wat willen hindoes met dit 
feest blijven herinneren? 
 
2. Wanneer viert men Divali? 
 
3. Wat viert men met Divali en ter ere van welke godin 
(wat kun je over deze godin vinden)? 
 
4. In hoeveel dagen viert men Divali en met welke rituelen en mythes per dag? 
 
5. Wat zijn diya's? 
 
6. Beschrijf de betekenis van de diya's tijdens de gebruiken van dit feest? 
 
7. Ga op zoek op het internet naar Divali e-cards. Welke kaart maakt volgens jou het beste 
duidelijk waar dit feest over gaat? Waarom? 
 
8. Je hebt nu veel geleerd over Divali. Je mag nu kiezen uit een slotopdracht: 
- Maak een werkstuk over Divali aan de hand van wat je geleerd hebt. 
- Maak een presentatie over Divali aan de hand van wat je geleerd hebt. 
- Maak een collage met als thema Divali. 

 



 

 
 

Holi 
Nieuwjaarsfeest? 
 
1. Wat zijn de 3 belangrijkste redenen waarom men Holi 
viert? 
 
2. Wat wensen mensen elkaar toe tijdens Holi? 
 
3. Met welk verhaal wordt duidelijk dat Holi een 
overwinning is van het goede? Wat is samenvattend de 
inhoud van dit verhaal? 
 
4. Hoe wordt Holi gevierd? 
 
5. Bereid in groepjes van 5 het verhaal van Holi voor 
(bekijk de Schooltv-video: Het verhaal bij Holi) en 
presenteer jullie versie aan de klas (rollen: verteller, 
koning Hiranyahashipu, God Shiva, Prahlad en Holika). 
 
16. Je hebt nu veel geleerd over Holi. Je mag nu kiezen uit een slotopdracht: 
- Maak een werkstuk over Holi aan de hand van wat je geleerd hebt. 
- Maak een presentatie over Holi aan de hand van wat je geleerd hebt. 
- Maak een collage met als thema Holi. 

 


