
 

 
 

Vragen en opdrachten bij Feesten 
Het Jodendom 

1. Wat voor soort kalender hebben de joden? 
 
2. Waarin verschilt de joodse kalender met de christelijke 
kalender? 
 
3. Hoeveel nieuwjaarsdagen kent de joodse kalender en 
waarop hebben deze dagen betrekking? 
 
4. Wanneer wordt het religieuze Nieuwjaar gevierd? 
 
5. Vergelijk nu de joodse kalender met de christelijke 
kalender. Waar gaat jou voorkeur naar uit en waarom? 
 
Richtingen binnen het Jodendom 
6. Elke levensbeschouwing kent verschillende stromingen 
of richtingen. Ook binnen het jodendom bestaan een drietal 
richtingen. Welke zijn dat? 
 
7. Geef per richting een beschrijving van de 
geloofsopvatting. 
 
8. Bij de vorige opdracht heb je de verschillen tussen de drie richtingen genoteerd. Naast verschillen 
zijn er ook overeenkomsten tussen de richtingen binnen het jodendom. Noem drie overeenkomsten. 
 
Zoek op internet naar het juiste antwoord op de volgende vraag: 
 
9. Om de joodse feesten te begrijpen is het belangrijk dat je wat meer af weet van de geschiedenis 
van het jodendom. Hieronder staan een aantal jaartallen. Neem de jaartallen over en geef per 
jaartal een beschrijving van de historische gebeurtenis. 1813 v. Chr., - 1313 v. Chr., - 423 v. Chr., - 61 
v. Chr., - 0, - 70 n. Chr., - 1096 n. Chr., - 1290 n. Chr., - 164 n. Chr - 1897 n. Chr., - 1939 n. Chr., - 1948 n. 
Chr. 
 
10. Voor het beantwoorden van deze vraag kijk je op Eigenwijzer. Maak de onderstaande zinnen af: 
 
- Een ander woord voor TeNaCH is…………… 
- De TeNaCH bestaat uit de volgende drie boeken…………………… 
- Een ander woord voor Thora is…………… 



 

 
 

- De Thora bestaat uit de volgende vijf boeken……………………… 
 
11. Zoek op internet op hoe een orthodoxe synagoge er van binnen uit ziet. 
 
12. Wat is het verschil tussen een liberale en een orthodoxe synagoge? 
 
13. Er zijn vier belangrijke momenten in iemands leven: geboorte, volwassen worden, huwelijk en 
dood. Zoek bij ieder levensmoment een joods ritueel en geef per ritueel een korte beschrijving. 
 
14. Naar welk joods ritueel gaat jou voorkeur uit en waarom? 
 
15. Bij welk levensmoment hoort het door jou gekozen joods ritueel en vergelijk het met het 
christelijk ritueel wat bij dat levensmoment past. Zijn er overeenkomsten of verschillen? Leg je 
antwoord uit. 

Pesach 

1. Wat willen de joden met Pesach blijven herinneren? 
 
2. Wanneer viert men Pesach? 
 
3. In hoeveel dagen viert men Pesach en wat is de 
belangrijkste feestavond? 
 
4. Wat zijn matzes en waar herinneren ze aan? 
 
6. Vertel aan de hand van onderstaande negen woorden het verhaal van de Uittocht uit Egypte. 
- Exodus - farao - einde 
- Slavernij - de rode zee 
- Mozes - soldaten 
- Plagen - woestijn 
 
9. Vind je het een mooi gedicht? Leg je antwoord uit. 
 
10. Pesach heeft alles te maken met bevrijding en vrijheid. Nog altijd zijn er veel landen waar de 
mensen niet vrij zijn en onderdrukt worden. Soms komen mensen dan in opstand. Wanneer zou jij in 
opstand komen tegen de regering van het land waarin je woont. 

 


