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Voorwoord
De godsdienstwerkboeken van Samsam zijn geschikt voor leerlingen in groep 5 t/m 8. 
Aan de hand van negen lessen lezen de leerlingen verhalen van kinderen en informatieve 
achtergrondinformatie, bekijken ze filmpjes en gaan ze aan slag met interactieve opdrachten. 
Als de leerlingen na deze lessen voldoende kennis hebben opgedaan over de betreffende 
godsdienst, maken zij in de tiende les de afsluitende puzzel. Vervolgens kunt u samen met 
de leerlingen de quiz spelen en/of een afsluitende middag organiseren om het thema af te 
ronden.
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Willen uw leerlingen nog verder 
lezen? Op samsam.net/godsdiensten 

staan nog veel meer verhalen 
en informatieve teksten over de 

wereldgodsdiensten.

Kern- en tussendoelen
De werkboeken sluiten aan op kerndoel 38 met bijbehorende tussendoelen (tule.slo.nl).

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving
De leerlingen leren over:
- (verhalen over) belangrijke mensen uit een religie
- de centrale plaats van een gebedshuis
- manieren van eten (joden en moslims geen varkensvlees; hindoes vaak vegetarisch)
- het christendom
- het jodendom
- de islam
- het boeddhisme
- het hindoeïsme
- het humanisme
- vrijheid van geloof



Les 1: Startverhaal
Lees samen met de leerlingen het startverhaal. Vinden ze het verhaal spannend, wonderlijk, 
treurig, interessant of anderszins? Laat de leerlingen opdracht A maken om het verhaal van de 
Israëlieten in Egypte en hun uittocht uit Egypte te begrijpen. Vraag een aantal leerlingen hun 
strip te laten zien. Waarom hebben ze juist deze elementen uit het verhaal getekend?

Opdracht A
Maak een strip van het verhaal: Exodus, de uittocht uit Egypte.

Antwoorden
A Meerdere 
 antwoorden/
 invullingen mogelijk.
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Les 2: Het ontstaan van het jodendom
Lees samen met de leerlingen de tekst Het ontstaan van het 
jodendom. Laat de leerlingen opdracht A en vervolgens B 
maken om een idee te krijgen waar het Beloofde Land ligt. 
Laat ze dan opdracht C en D maken. Vraag bij opdracht D 
wat ze zoal hebben bedacht. Waarom zouden er weleens 
verborgen boodschappen in verhalen zitten?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Wat was er zo anders aan het joodse geloof vergeleken bij de andere geloven van die tijd?

Opdracht B
Dat zoeken we op! De Joden zien Kanaän als het Beloofde Land: het gebied waar nu zo’n 
beetje de landen Israël, Palestina en Libanon liggen. Zoek op Google Maps op waar deze 
landen liggen. Tip: sleep het gele poppetje naar verschillende plekken om er een kijkje te 
nemen.

Opdracht C
Dat zoeken we op! Het verhaal over Jozef die door zijn jaloerse broers als slaaf werd verkocht 
en in Egypte in de gevangenis belandde, staat beschreven in de heilige geschriften van de 
Joden. Zoek dit verhaal op en lees het.

Opdracht D
Bespreek met elkaar. Gelovige joden geloven dat de verhalen in de heilige geschriften echt 
zijn gebeurd. Anderen denken dat het een manier is om uiting te geven aan emoties en dat 
er vaak een verborgen boodschap in de verhalen zit. Welke verborgen boodschap zou de 
schrijver van dit verhaal je willen vertellen, denk je?

 Antwoorden
A De joden geloofden in slechts één god in 
 plaats van in meerdere goden zoals de andere 
 geloven van die tijd.
B  Deze landen liggen in het Midden-Oosten.
C  Kijk op samsam.net/godsdiensten/jodendom/verhaal
 om het verhaal te lezen.
D  Meerdere antwoorden mogelijk. Een voorbeeld 
 van een verborgen boodschap: Het is niet goed 
 om jaloers te zijn want daar kunnen nare 
 dingen van komen.
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Les 3: De tien geboden
Lees samen met de leerlingen de tekst De tien geboden. Laat 
de leerlingen opdracht A en B maken. Vraag bij opdracht A en B 
wat de leerlingen hebben bedacht. Bedenk vervolgens klassikaal 
bij opdracht C de tien geboden voor in de klas. Waarom vinden 
de leerlingen deze het belangrijkst? 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Je hebt de tien geboden gelezen. Dit zijn een soort leefregels voor joden. Zijn er regels bij die 
jij ook belangrijk vindt? Waarom vind je dat belangrijk?

Opdracht B
Als jij een elfde gebod mocht verzinnen, wat zou dat dan zijn?

Opdracht C
Bespreek klassikaal de ‘elfde geboden’ die jullie hebben bedacht. Kunnen jullie die 
samenvoegen tot tien geboden die jullie in de klas belangrijk vinden om na te leven?

Antwoorden
A Eigen mening.
B  Eigen mening.
C  Eigen mening.
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Les 4: Heilige geschriften
Lees samen met de leerlingen de tekst Heilige geschriften. Laat de 
leerlingen opdracht A maken. Welk woord hebben ze gevonden? En 
wat was dat ook alweer? Laat de leerlingen vervolgens opdracht B 
maken. Vraag wat ze zoal hebben opgeschreven bij opdracht B. Zijn 
er zaken die veel of juist weinig worden genoemd?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Beantwoord de vragen en vul de puzzel in. Welk woord verschijnt in het groene vlak?

Opdracht B
Je hebt inmiddels al veel geleerd over het jodendom. Schrijf in het woordveld op wat jij tot nu 
toe hebt geleerd!

Antwoorden
A 

 De tora zijn de heilige geschriften van het joodse geloof.
B  Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Les 5: Waar wonen Joden?
Lees samen met de leerlingen de tekst Waar wonen Joden? 
Laat de leerlingen opdracht A en vervolgens C maken om 
een idee te krijgen waar de meeste joden wonen. Laat de 
leerlingen in groepjes praten over opdracht B. Bespreek 
wat de ideeën hierover zijn. Laat de leerlingen vervolgens 
in groepjes praten over opdracht D. Bespreek wat ze ervan 
vinden dat joden zo vaak zijn gediscrimineerd. Kennen ze nog meer  voorbeelden van mensen 
die worden gediscrimineerd vanwege hun geloof? Of zijn er leerlingen die zelf wel eens zijn 
gediscrimineerd vanwege hun geloof. Wat vinden ze daarvan?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Wat betekent diaspora? Zet een kruisje in het juiste vakje.
- De vervolging van het Joodse volk.
- De verspreiding van het Joodse volk.
- De oorlog tussen Joden en Arabieren in Palestina.

Opdracht B
Waarom denk je dat Joodse mensen juist naar Amerika gevlucht zijn? Praat erover in je groepje.
   
Opdracht C
Dat zoeken we op! Bekijk via Google Maps waar de landen liggen waar de meeste Joden 
wonen. Teken een wereldkaart en geef aan waar de meeste Joden wonen en hoeveel Joden er 
(ongeveer) wonen.

Opdracht D
Wist jij dat vrijwel alle Joden overal ter wereld vroeg of laat te maken hebben gekregen met 
discriminatie? Wat vind je hiervan? Denk je dat er tegenwoordig nog steeds mensen zijn die 
gediscrimineerd worden om hun geloof? Praat er samen over.

Antwoorden
A De verspreiding van het Joodse volk.
B  In Europa werden de Joden steeds meer vervolgd. Amerika stond in die tijd bekend 
 als het land van de vele mogelijkheden waar je opnieuw kon beginnen en waar je 
 dromen uit konden komen. In Amerika was ook heel veel ruimte voor nieuwe 
 bewoners.
C  Joden wonen overal op de wereld. Er zijn wereldwijd meer dan 15 miljoen Joden. 
 De meesten wonen in Israël, zo’n 6 miljoen. Verder wonen er ongeveer 5,5 miljoen 
 in de VS, 470.000 in Frankrijk, 375.000 in Canada, 290.000 in het VK, 200.000 in 
 Rusland, 180.000 in Argentinië, 100.000 in Australië en 70.000 in Zuid-Afrika. In 
 Nederland wonen ongeveer 30.000 Joden.  
D Eigen mening.
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Les 6: Joods zijn
Lees samen met de leerlingen de tekst Joods zijn. Bespreek 
klassikaal opdracht A. Zouden de leerlingen de joodse regels en 
wetten willen volgen? Waarom wel of niet? Waarom zouden ze 
bepaalde regels en wetten makkelijk of lastig vinden om na te 
leven? Laat de leerlingen opdracht B maken.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Bespreek met de klas de volgende vragen:
- Welke dag van de week is speciaal in het joodse geloof?
- Wat mogen joden niet op die speciale dag?
- Hoe zou jij het vinden om de regels en wetten van het jodendom te volgen? Welke regels 
   lijken jou makkelijk en welke lastig om na te leven?

Opdracht B
Maak de puzzel.

Antwoorden
A - Sabbat want dat is de wekelijkse 
    rustdag van de joden. Hij start op 
    vrijdagavond en duurt tot 
    zaterdagavond. 
 - Tijdens Sabbat mogen gelovige 
    joden onder andere niet werken, 
    niet sporten en geen elektriciteit 
    gebruiken.
 - Eigen mening.
B  Zie puzzel hiernaast.
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Les 7: Feesten
Lees samen met de leerlingen de tekst Feesten. Bekijk 
tussendoor klassikaal de filmpjes over de diverse feesten: 
‘Loofhuttenfeest in Israël’ op samsam.net/loofhuttenfeest, 
‘Devora viert Chanoeka in Utrecht’ op samsam.net/chanoeka, 
‘Boom planten in Kenia en Nederland’ op samsam.net/boom-
planten. Laat de leerlingen opdracht A en B maken. Bespreek 
bij opdracht B welk feest ze hebben gekozen en waarom. Wijs 
de leerlingen op het recept voor ‘hamansoren’ die worden 
gegeten tijdens Poeriem. Waarom zou dit recept zo heten? Wie van de kinderen wil dit thuis 
maken en meenemen naar school? Kennen ze nog andere feesten die bij een bepaalde religie 
horen? Wat gebeurt er tijdens die feesten? Zouden ze dat feest weleens willen vieren? Laat de 
leerlingen vervolgens opdracht C maken. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Zet de juiste woorden in de zin.
Nieuwjaar valt in de joodse maand ................
Pesach valt in de joodse maand .....................

Opdracht B 
Welk feest lijkt jou voor kinderen het leukste joodse feest? Waarom?

Opdracht C
Maak de woordzoeker.

Antwoorden
A Nieuwjaar valt in de 
 maand Tisjri.
 Pesach valt in de maand 
 Nisan.
B  Eigen mening.
C Zie de puzzel hiernaast.
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Les 8: De synagoge
Lees samen met de leerlingen de tekst De synagoge. Laat de 
leerlingen opdracht A, B, C en D bekijken om te weten waar ze 
op moeten letten bij het filmpje. Bekijk dan klassikaal het filmpje 
‘Amil en Julian uit Suriname ontmoeten elkaar’ op 
samsam.net/synagoge-suriname. Laat de leerlingen opdracht A, B, C en D maken om erachter 
te komen of ze goed hebben opgelet. Bespreek bij opdracht A of de leerlingen het eens zijn 
met Amil en bij D welke windrichtingen ze hebben ingevuld. Waarom zouden Amil en Julian 
naar die windrichting bidden? Laat de leerlingen vervolgens opdracht E maken.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Waarom vindt Amil het goed dat in Paramaribo de moskee en de synagoge naast elkaar staan?

Opdracht B
Waarom ligt er zand op de grond van de synagoge? 

Opdracht C
Vul de zin hieronder aan.
Het heilige boek van Julian heet ………………

Opdracht D
Heb je kunnen uitvinden naar welke windrichting Amil en Julian bidden? Schrijf de namen van 
Amil en Julian bij de juiste pijl.

Opdracht E
Omschrijf hoe een synagoge eruitziet, zonder dat je het woord synagoge gebruikt.

Antwoorden
A Voor hem is dat een teken van vrede. Het is alsof 
 twee broers naast elkaar staan. Ze zijn verschillend maar 
 ze respecteren elkaar.
B  Er ligt zand om brand tegen te gaan. Vroeger is namelijk 
 ooit een kaars op de houten vloer gevallen waardoor er 
 brand ontstond.
C De Koran.
D  Amil naar het noordoosten, dat is in de richting van Jeruzalem.
 Julian ook naar het noordoosten, dat is in de richting van Mekka.
E Meerdere antwoorden mogelijk.
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Les 9: De staat Israël
Lees samen met de leerlingen de tekst De staat Israël. Bekijk dan klassikaal 
het filmpje ‘Drie godsdiensten in Jeruzalem’ op 
samsam.net/jeruzalem. Laat de leerlingen opdracht A maken en bespreek 
deze. Zijn ze het ermee eens dat het belangrijk is de verschillen en 
overeenkomsten tussen elkaars geloven te weten? Waarom wel of niet? 
Laat de leerlingen vervolgens opdracht B maken en bespreek deze. Welke 
verschillen en overeenkomsten hebben ze gevonden?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Bespreek met een klasgenootje.
- Jeruzalem is een heilige plek voor maar liefst drie geloven. Welke?
- De kinderen kennen elkaar via Kids for Peace, waar ze leren en praten over de verschillen en 
   overeenkomsten tussen hun religies. Hoe belangrijk is dit, denk je?
- Eens of oneens? Het is bijzonder dat kinderen van drie verschillende geloven zo goed met 
   elkaar kunnen opschieten!

Opdracht B
De drie kinderen weten al veel over de overeenkomsten en verschillen tussen hun geloven. 
Welke verschillen en overeenkomsten heb jij al ontdekt?

Antwoorden
A - Het jodendom, het christendom en de islam.
 - Het is heel belangrijk want daardoor begrijpen ze elkaar en elkaars geloof beter. Als 
    mensen met verschillende geloven elkaar beter begrijpen kan dit voorkomen dat er 
    ruzies of zelfs oorlogen ontstaan.
 - Eigen mening.
B  Verschillen - Meerdere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld:
 - De Olijfberg is een belangrijke plek. Voor Joden en christenen omdat het volgens hen
    de plek is waar de Messias terugkomt op aarde. Voor christenen, omdat het volgens 
    hen de plek is waar Jezus de laatste nacht doorbracht voordat hij door de Romeinen 
    werd gevangen en aan het kruis werd gehangen. Voor moslims, omdat de Messias hier 
    terug zal keren op aarde om de goede en kwade mensen van elkaar te scheiden.
 - Joden: Sabbat (zaterdag) is een speciale dag en een rustdag. Ze lezen en leren uit de 
    Tora. Een rabbijn is een raadgever. Ze dragen een keppel op hun hoofd, die hen eraan 
    herinnert dat God boven hen is.
 - Christenen: Sommigen bidden met een rozenkrans. Kerst en Pasen zijn belangrijke 
    feestdagen. Heilige boek is de Bijbel.
 - Moslims: Binnen vijf keer per dag. Het heilige boek is de Koran. Ramadan is een tijd 
    om te vasten tussen zonsopkomst en zonsondergang. 
 Overeenkomsten 
 - Jeruzalem is voor alle drie een belangrijke plek omdat hun profeten (mensen die de 
    boodschap van God doorgeven) hier leefden.
 - In Jeruzalem zijn veel plekken die belangrijk zijn voor alle drie de geloven. Bij die 
    plekken hoort voor elke geloof wel een ander verhaal.
 - Ze bidden alle drie tot dezelfde God.
 - De Olijfberg is voor alle drie een belangrijke plek. 11



Antwoorden les 10: Test je kennis in de puzzel
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Wil je meer zien van Samsam?

Ga dan naar 
www.samsam.net



Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
scholen@yandc.nl 

020 2251224


