Quiz: Feest in de kerk
Antwoorden en toelichting

Juiste antwoorden:
1B – 2C – 3A – 4B – 5C – 6B – 7C – 8C – 9A – 10B

1

Wat is het belangrijkste feest van de Katholieke Kerk?
A Kerstmis
B Pasen
C Pinksteren
Pasen is het belangrijkste feest, omdat dan het mysterie wordt gevierd dat Jezus is
opgestaan (verrezen) uit de dood. De verrijzenis van Jezus Christus vormt de kern
van het katholieke geloof. De dood heeft bij God niet het laatste woord. Door Jezus
kunnen mensen hopen op een nieuw leven bij God, na de dood.

2

Vier weken lang wordt er in de Kerk uitgekeken naar Kerstmis.
Hoe wordt deze periode genoemd?
A De Vasten
B De Kersttijd
C De Advent
Het woord ‘Advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De
advent is een tijd van hoop en verwachting, waarin wordt toegeleefd naar het feest
van de geboorte van Jezus en tegelijkertijd naar de dag dat Jezus zal terugkomen,
aan het einde van de tijden. In de kerken en soms ook op scholen wordt een
adventskrans opgehangen: een krans van dennengroen waarop vier kaarsen zijn
bevestigd. De eerste week van de advent wordt één kaars aangestoken, de tweede
week branden er twee kaarsen en zo verder. Als alle vier de kaarsen branden is het
Kerstfeest aangebroken.

3

Kerstmis is het feest van
A de geboorte van Jezus
B de doop van Jezus
C de Kerstman
Met Kerstmis wordt gevierd dat Jezus is geboren, de Zoon van God. De
omstandigheden waarin hij ter wereld kwam waren armoedig. Maria en Jozef waren
onderweg van hun woonplaats Nazareth naar Betlehem, waar een volkstelling werd
gehouden. Maria en Jozef kregen geen onderdak in Betlehem en zochten hun
toevlucht in een stal. De wieg van Jezus was een voederbak voor dieren (de ‘kribbe’).
De eerste kraamvisite bestond uit herders. Herders waren niet populair in die tijd: ze
stonden aan de rand van de maatschappij. Het geeft aan dat Jezus is gekomen voor
alle mensen, in het bijzonder voor de armen en de zwakkeren in de samenleving.

4

Voordat het Pasen is, is er een tijd waarin katholieken toeleven
naar dit grote feest. Hoelang duurt deze periode?
A Eén week
B Veertig dagen
C Vijftig dagen
De aanloopperiode naar Pasen duurt veertig dagen. Deze tijd wordt dan ook de
‘veertigdagentijd’ genoemd. Vroeger had men het vaak over ‘de vasten’ omdat de
Katholieke Kerk van mensen vraagt om sober te leven in deze tijd, door minder te
eten en niet te snoepen. Het getal ‘veertig’ verwijst naar Jezus, die na zijn doop
veertig dagen in de woestijn verbleef. De veertigdagentijd is een periode van inkeer
en bezinning, waarin gelovigen dichter bij God kunnen komen door te bidden, door
sober te leven en door geld en eten te geven aan mensen in nood. Deze periode
begint op aswoensdag, de drie dagen daarvoor vieren mensen (van oudsher)
carnaval om nog even te feesten voordat de ‘veertigdagentijd’ begint.

5

Met Pasen wordt verrijzenis van Jezus gevierd. Dat betekent:
A dat Hij is gestorven.
B dat Hij naar de hemel is gegaan.
C dat Hij uit de dood is opgestaan.
Jezus is gestorven aan het kruis. Zijn lichaam is in doeken gewikkeld en in een graf
gelegd, dat was uitgehouwen in een rots. Voor de ingang werd een grote steen
gerold. Op de derde dag na zijn dood was de steen weg en het graf was leeg. Jezus
is opgestaan uit de dood: hij is verrezen. Hij is nog veertig dagen op aarde geweest
en heeft zijn leerlingen verschillende keren opgezocht. Ze hebben gezien dat Hij leeft,
ook al was hij gestorven.

6

Veertig dagen na Pasen wordt Hemelvaart gevierd, om te gedenken dat Jezus naar
zijn Vader in de hemel is gegaan. Dit feest valt altijd op:
A zondag
B donderdag
C vrijdag
Met Pinksteren wordt gevierd dat de leerlingen de heilige Geest ontvingen, de Helper
die Jezus hun had beloofd. De heilige Geest raakte hen aan in de vorm van vuur (of
iets dat daarop leek): vlammen die zich op hen vastzetten. Rood is de kleur van vuur;
daarom hoort deze kleur bij Pinksteren. Door het vuur van de heilige Geest kregen de
leerlingen van Jezus de kracht naar buiten te gaan en het verhaal van Jezus te
vertellen. Zo is de Kerk ontstaan: mensen werden aangestoken door de blijde
boodschap van Jezus en sloten zich bij de leerlingen aan.

7

Welke kleur hoort bij het feest van Pinksteren?
A Wit
B Groen
C Rood
Met Pinksteren wordt gevierd dat de leerlingen de heilige Geest ontvingen, de Helper
die Jezus hun had beloofd. De heilige Geest raakte hen aan in de vorm van vuur (of
iets dat daarop leek): vlammen die zich op hen vastzetten. Rood is de kleur van vuur;
daarom hoort deze kleur bij Pinksteren. Door het vuur van de heilige Geest kregen de
leerlingen van Jezus de kracht naar buiten te gaan en het verhaal van Jezus te
vertellen. Zo is de Kerk ontstaan: mensen werden aangestoken door de blijde
boodschap van Jezus en sloten zich bij de leerlingen aan.

8

Welke dag in de week is een feestdag, voor de Kerk?
A Vrijdag
B Zaterdag
C Zondag
Op zondag wordt in de eucharistieviering de verrijzenis van Jezus Christus herdacht
en gevierd. De zondag wordt daarom ook wel ‘Klein Pasen’ genoemd. In het
sacrament van de eucharistie komt Jezus op een bijzondere manier bij de mensen, in
de tekenen van Brood en Wijn. Door zijn aanwezigheid wordt iedere viering een feest.
Bovendien is de zondag een rustdag waarop we nieuwe energie kunnen krijgen.

9

De gewaden van de priester hebben de kleur die past bij de viering. Ook in het kleed
dat over het altaar ligt, komt deze kleur terug.
Er zijn vier ‘liturgische kleuren’ in de Katholieke Kerk, waaraan je kunt zien welke
periode van het kerkelijk jaar het is. Welke kleuren zijn het?
A Wit, groen, rood, paars
B Wit, blauw, rood, zwart
C Wit, groen, rood, oranje
Wit is de kleur die wordt gedragen als het feest is in de Kerk: met Pasen en in de
Paastijd, met Kerstmis en in de Kersttijd, met Hemelvaart en op de feestdagen van
heiligen.
Groen is de kleur van de ‘gewone’ zondagen in de Kerk, als er geen speciale feesten
zijn.
Rood is de kleur van Pinksteren: de kleur van het vuur. Het is ook de kleur van het
bloed van de heiligen, die als martelaar zijn gestorven vanwege hun geloof. Daarom
wordt op de feestdagen van de martelaren de kleur rood gedragen.
Paars is de kleur van boete en van rouw. Het is ook de kleur van verwachting. In de
advent en in de veertigdagentijd en bij begrafenissen wordt paars gedragen.

10 Heiligen zijn mannen en vrouwen die zo’n groot geloof hadden, dat zij een voorbeeld
zijn geworden voor andere mensen. Alle heiligen hebben een eigen feestdag.
Wie is de belangrijkste heilige, in de Katholieke Kerk?
A Sint Franciscus
B Maria
C Sint Nicolaas
Maria is de moeder van Jezus: zij is het grootste voorbeeld van heiligheid. Zij heeft
zonder aarzelen ‘ja’ gezegd op de ongewone vraag van God of zij moeder wilde
worden van dit bijzondere kind. Zij heeft Jezus de ruimte gegeven om de weg te gaan
die God voor hem had bepaald. Ze heeft moeten toezien hoe haar zoon de dood
vond aan het kruis. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Zij wordt door katholieken
beschouwd als de moeder bij wie zij altijd terecht kunnen. Ook wordt zij de ‘moeder
van de Kerk’ genoemd.

