Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen
vragenlijst voor het Christendom

Het Christendom

Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen.
Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.
Je kunt de vragen op verschillende manieren maken. Je kunt proberen nu alles uit je hoofd te doen, maar dan
ben je óf heel slim óf heel dom. Je kunt ook eerst alles gaan lezen wat er op de website staat, en dan de vragen
maken. Dan ben je wel even bezig. Het is ook niet de bedoeling dat je álles leest. Je kunt ook de vragen lezen,
en steeds het antwoord zoeken. Maar dan mis je wel een paar mooie verhalen…






Dit zijn keuze vragen. Vragen met dit teken ervoor hoef je alleen maar aan te kruisen of bij elkaar te
zoeken.
Dit zijn invulvragen. Het antwoord moet je even zoeken, maar het is altijd te vinden.
Dit zijn meningvragen. Een mening kan nooit fout zijn, als je maar heel duidelijk aangeeft waarom
je die mening hebt.
En dit zijn extra vragen. Niet verplicht, maar als je meer wilt weten, of je hebt tijd over, dan kun je
hier mee stoeien.

Bij de vragen staat altijd het onderdeel van de website waar je de antwoorden kunt vinden.
Probeer vragen altijd eerst zelf op te lossen.
Als je deze vragenlijst op school maakt, kun je altijd de leerkracht om hulp vragen.

Dat is het zo’n beetje, VEEL SUCCES!

Alle rechten voorbehouden. Het gebruiken van dit materiaal als aanvulling op het onderwijs is een ieder toegestaan.
Voor het reproduceren van gegevens moet u zich wenden tot de auteur, Arjan Heek.
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Algemeen
Van alle geestelijke stromingen op de wereld is het Christendom de grootste. Twee mensen kunnen heel
verschillend over hun geloof vertellen, maar toch allebei Christen zijn. Omdat zij geloven in Jezus Christus.

 Vraag 1: Streep het foute antwoord door:
Aan anderen vertellen over wat het Christelijke geloof inhoudt, heet evangelisme / missie.
Goede dingen doen voor mensen in landen die het moeilijk hebben, heet evangelisme / missie

 Vraag 2: Vul in: De Christenen geloven dat Jezus door God naar de aarde is gestuurd om…

Geschiedenis
De geschiedenis van de Christenen begint bij de schepping
door God. Daarna is er een heleboel gebeurd op de aarde,
met een heleboel mensen.
Met de geboorte van Christus is een heel belangrijk tweede
deel van de geschiedenis begonnen.
Het verhaal van Christus is door zijn volgelingen over de hele
wereld verteld. Maar niet iedereen deed dat op dezelfde
manier. Daarom zijn er verschillende richtingen in het
Christendom ontstaan.
Voor het geloof van de Christenen zijn hele erge dingen
gebeurd in de geschiedenis, maar er is ook een heleboel
goeds gedaan.

 Vraag 3: Vul de woorden over het leven van Jezus in op de juiste plaats:
Jezus Christus werd zo’n
De

jaar geleden geboren in

waren toen aan de macht. Jezus heeft veel

Jezus werd verraden door

.
verricht.

. Hij is door de Romeinen

Gebruik | Judas | Bethlehem | Romeinen | 2000 | gekruisigd | wonderen |

 Vraag 4: Welke woorden horen hier niet thuis? Streep ze door:
Sinaï | Jezus | Luther | Calvé | kruistocht | spijkerbroek |
zending | protestisme | Maria | Apostel | omkeren |

 Vraag 5: Het waren de Romeinen die Jezus hebben gekruisigd. Later werden
de Romeinen zelf Christenen. Het heet zelfs Rooms-katholiek. Leg
uit waarom keizer Constantijn daar belangrijk voor is:
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.

 Vraag 6: Boven op het kruis van Jezus spijkerden de Romeinen een bordje met de letters INRI,
Probeer op te zoeken wat het betekent:

Waar heb je dit gevonden:

Wetten en Voorschriften
In het jaar 1517 schreef Maarten Luther een brief en spijkerde die op de
deur van een kerk. In die brief stond dat het verkeerd was dat bisschoppen
en anderen de mensen vertelden wat zij moesten doen en geld vroegen
voor dingen die niet in de Bijbel stonden.
Veel mensen waren het met hem eens en begonnen in opstand te komen.
Veel mooie spullen uit de kerken werden vernield. Dit noem je de
Beeldenstorm. Na deze tijd ontstonden er twee richtingen, de Roomskatholieke en de protestantse.
Allebei de richtingen zijn Christelijk, maar zij hebben verschillende
manieren van bidden en voorschriften in de kerk.

 Vraag 7: Vul in:
De Rooms-katholieke kerk heeft
Protestantse kerk heeft

lagen. De

staat boven aan. De

lagen. Het belangrijkste is de

. (Let op, dus niet de

)

Vraag 8: Er zijn zeven sacramenten. Vul links de sacramenten in, rechts de voorwerpen die erbij
worden gebruikt:
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 Vraag 9: Een belangrijk onderdeel van het leven van Christenen is bidden. Er zijn
heel veel gebeden, sommige worden zelfs gezongen (psalmen). Heel veel Christenen
bidden voordat zij gaan eten, waarom zouden zij dat doen?
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Kalender
De Christelijke kalender heeft twaalf maanden, een maand duurt 28,29,30 of 31 dagen. Dit komt omdat de
maan er niet precies 30 dagen over doet om rond de aarde te zwieren. Om de paar jaar is er een schrikkeljaar,
dan is februari één dag langer. Een jaar duurt 365 of 366 dagen. Hoeveel minuten is dat wel niet?

 Vraag 10: Hier zie je een paar maanden uit het Christelijke jaar, vul erachter in
welke feestdag er in de maand plaats vindt (meer mag ook):
December:
Mei:
Juli:
November:
April:

 Vraag 11: Kerstmis is een mooi feest. Een tijd van vrede en geluk. Toch kloppen er
een paar dingen niet helemaal. Noem er drie:

 Vraag 12: De namen van de week en van de maanden zijn niet zomaar uit de lucht komen
vallen. Zondag is de eerste dag van de week, toen werd de zon geschapen. Zoek eens op of je
meer van dat soort namen kunt vinden. Bijvoorbeeld augustus, donderdag of oktober:

Mensen & Namen
Jezus Christus is de belangrijkste naam voor de Christenen. Hun hele geloof komt van Zijn naam af. Maar de
naam is meer dan alleen de mens die opstond uit de dood. Voor Christenen betekent het liefde, houden van
alles en iedereen om je heen en goed zijn voor elkaar.
Voor veel Christenen, vooral vrouwen, is Maria bijna net zo belangrijk als Jezus zelf. Zij beschermt de mensen
als een moeder, en sommige mensen hebben haar gezien toen zij het heel moeilijk hadden.

 Vraag 15: Hieronder zie je zeven namen en daarnaast zeven verhalen
die erbij horen. Zet voor de uitleg het juiste nummer van de naam:
1. Judas

Koning van Engeland, kruisvaarder

2. Calvijn

Eerst tegen Christenen, later zendeling

3. Maria

Moeder van Jezus

4. Paulus

Verraadde Jezus aan de Romeinen

5. Paus

Beste vriend van Jezus, eerste Paus

6. Richard

Net als Luther, maar in Frankrijk

7. Petrus

De leider van de Rooms-katholieken
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 Vraag 16: Jezus had twaalf volgelingen. Het woord apostel betekent gezondene. Veel namen lijken op
namen uit de Bijbel. Zoek de twaalf namen van de apostelen op en kijk eens of je ze herkent:

Heilige Boeken
 Vraag 13: Wat betekent Testament:
De Christenen hebben het Nieuwe Testament gemaakt. Waarom zouden ze niet gewoon één nieuwe
Bijbel hebben gemaakt? Was Jezus een Christen of een jood?

In de Middeleeuwen werden kerkdiensten in het Latijn gehouden. Veel mensen konden toen niet lezen of
schrijven. De priesters vertelden de mensen alles over de Bijbel. De mensen moesten een soort belasting voor
de kerk betalen, daar werden de kerken van gemaakt en ook het eten en drinken voor de priesters. De
boekdrukkunst werd uitgevonden in:
. Maarten Luther schreef een boze brief over de mensen van
de kerk, en spijkerde deze op de deur van de kerk. Dit was in:
. Toen de mensen deze brief lazen
werden zij heel boos. Zij vernielden heel veel mooie spullen in de kerk. Dit heet de Beeldenstorm. Na deze tijd
ontstonden er twee richtingen in de kerk. Dit heet de reformatie.
 Vraag 14: Wat heeft de boekdrukkunst met de reformatie te maken?

Plaatsen & Gebouwen
 Vraag 17: Rechts zie je een wereldkaart. Hier staan landen en steden waar
veel Christenen wonen. Kleur de landen
groen, de steden rood en al het water
blauw.
- Verenigde Staten
- Brazilië
- Rusland
- Italië
- Rio de Janeiro
- Lourdes
- Rome
- Jakarta
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 Vraag 18: Links zie je een plaatje van een
kerststal. Schrijf vijf dingen op die echt bij het
Kerstverhaal horen.
1.
2.
3.
4.
5.

Afsluiting
Je hebt nu de website voor het Christendom goed bekeken en er vragen over beantwoord. Dan weet je er al
een heleboel van af. De puzzel die hieronder staat kun je vast wel invullen zonder te zoeken?!

 Vraag 19: Vul de woorden in in de puzzel, van boven naar beneden komt er een ander woord voor opstaan
uit de dood te staan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De moeder van Jezus.
Anderen vertellen over het Christendom.
Een vaste handeling in de kerk.
Eucharistie.
Hij loog drie keer dat hij Jezus niet kende.
Symbool voor het bloed van Jezus.
Hij gaf de Romeinen vrijheid van geloof.
Symbool voor het lichaam van Jezus.
Vechten voor het Christendom.
Lief kind.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 Vraag 20: Na de tweede wereldoorlog werd veel van mensen gezegd dat zij bij bepaalde groepen hoorden,
en niet bij andere groepen wilden horen. Dit lieten mensen merken door bepaalde dingen wel, en andere niet
te doen.
Iemand die Christelijk was, keek naar de NCRV en ging naar de Christelijke voetbalclub. Iemand die
socialistisch was, keek naar de VARA en las de Volkskrant. Katholieken stuurden hun kinderen naar de
katholieke school en keken naar de KRO. Dit noem je ‘verzuiling’.
Kijk in de krant, TV-gids of op internet of je nog iets kunt vinden van die verzuiling. Horen mensen
vandaag nog bij bepaalde groepen?

- Dit is het einde van de opgaven -
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