HOOFDSTUK

Paragraaf 1 Inleiding
Opdracht 1, p. 5

Mensen verschillen van mening over waar het echt om draait in het leven. Wat vind jij echt belangrijk?
Bekijk de onderstaande mogelijkheden en kruis aan wat jij heel belangrijk, niet zo belangrijk of
onbelangrijk vindt. Mis je iets dat je heel belangrijk vindt? Vul dat dan in bij 15.
Heel belangrijk

Niet zo belangrijk

Onbelangrijk

1. Mooie kleren
2. Vrienden(innen)
3. Muziek
4. God
5. School en goede opleiding
6. Mijn familie
7. Soaps op tv
8. Alles wat leeft: mens en dier
9. Zelf sporten
10. Mijn favoriete sportclub
11. Goed zijn voor anderen
12. Onze hond of poes
13. (Later) geld verdienen
14. Gezondheid
15.
Opdracht 2, p. 5

Maak een rangorde van
de omschrijvingen uit
opdracht 1:

wat je het belangrijkste
vindt, plaats je bovenaan enzovoort. Wat je

werkelijk niet de moeite

waard vindt, kun je in de
prullenbak gooien.
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Paragraaf 2 Gewone vragen en levensvragen
Opdracht 3, p. 7

a. Wat is een gewone vraag?
Een gewone vraag is een vraag

b. Geef twee kenmerken van een levensvraag:
1.
2.
Opdracht 4, p. 7

Welke vragen zijn gewone vragen en welke levensvragen? Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.
Gewone vraag

–

Hoeveel is vier plus vier?

–

Wanneer was de Tweede Wereldoorlog?

–

Waar ligt mijn wiskundeboek?

–

Waarom is liegen volgens jou verkeerd?

–

Wat is de hoofdstad van Frankrijk?

–

Zal ik later gelukkig worden?

–

Wie spelen de hoofdrollen in de film van vanavond?

–

Hoeveel procent van ons lichaam bestaat uit water?

Levensvraag

x

Opdracht 5, p. 7

Welke zinnen kloppen wel en welke niet? Zet telkens een kruisje in de juiste kolom.

Klopt wel

Klopt niet

1. Levensvragen zijn moeilijke vragen, gewone vragen niet.

2. Gewone vragen zijn vragen over feiten waarop een duidelijk
antwoord mogelijk is.

3. Gewone vragen zijn altijd gemakkelijke vragen.
4. Levensvragen gaan over het leven, gewone vragen niet.
5. Gewone vragen kunnen zowel gemakkelijk zijn als moeilijk.
Opdracht 6, p. 7

a. Vind jij boterbloemen mooier dan tulpen?
Dit is wel/niet een levensvraag want

b. Hoeveel christenen zijn er op de wereld?
Dit is wel/niet een levensvraag want
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Opdracht 7, p. 7

Wat klopt er niet in de onderstaande standpunten:

1. Ik vind dat Parijs de hoofdstad is van Engeland. Dat anderen daar anders over denken is hun zaak; ik heb recht
op een eigen mening.

2. Degene die goed heeft geleefd, gaat na zijn dood naar het paradijs: dat is een feit want het staat in de heilige
boeken.

Opdracht 8, p. 7

a. Bedenk zelf een gewone vraag.

b. Waarom is dat een gewone vraag?

c. Bedenk zelf een levensvraag.

d. Wijs de twee kenmerken van een levensvraag aan in de levensvraag die je bij c hebt opgeschreven.
1.
2.
Opdracht 9, p. 7

Kleur de pijl naar het juiste antwoord groen. Streep de foute antwoorden door.

a. gewone vragen en levensvragen
en antwoorden op levensvragen
levensbeschouwing is

B. levensvragen en antwoorden
op levensvragen
C. gewone vragen en levensvragen

Verdiepingsopdracht 1, p. 7

Bij opdracht 8c heb je een levensvraag genoteerd. Geef nu op deze levensvraag twee verschillende antwoorden.
Antwoord 1:

Antwoord 2:
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