Quiz: Feest in de kerk
1 Wat is het belangrijkste feest van de Katholieke Kerk?
A Kerstmis
B Pasen
C Pinksteren

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

3 Kerstmis is het feest van
A de geboorte van Jezus
B de doop van Jezus
C de Kerstman

4 Voordat het Pasen is, is er een tijd waarin katholieken toeleven naar dit grote
feest.
Hoelang duurt deze periode?
A één week
B veertig dagen
C vijftig dagen

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.

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

7 Welke kleur hoort bij het feest van Pinksteren?
A wit
B groen
C rood

8 Welke dag in de week is een feestdag, voor de Kerk?
A vrijdag
B zaterdag
C zondag

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
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

