Heb je de antwoorden goed?
Kijk snel……..

Verjaardagen
Verjaardagen
1. Wat is een naamdag?
De naamdag is de feestdag van de heilige naar wie je genoemd bent.
De feestdag van de heilige is zijn sterfdag. Het is namelijk zijn
geboortedag in de hemel.

Advent
1. Hoe heet de periode voor Kerstmis?
Deze tijd heet de advent.
Wat betekent dat woord?
Advent is een Latijns woord en betekent komst. Het is de
voorbereidingstijd op de geboorte van Jezus.
2.Er bestaan allerlei manieren om die vier lange weken voor kerst af te
tellen. Een adventskalender bijvoorbeeld. Wat doe jij meestal?
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Hier kun je antwoorden: Ik maak elke dag een luikje van de
adventskalender open, ik steek de kaarsjes op de adventskrans aan of
iets anders.

Kerstmis
1. Zoek de afbeelding van de kerstboom. Lees goed hoe je het spel
moet spelen. Vul dan in:
o De kerstboom betekent dat het leven altijd doorgaat.
o De ster betekent de ster van Betlehem. In deze stad is Jezus
geboren. De drie Wijzen uit het Oosten volgden een grote en
heldere ster. Die wees hen de weg naar het kerstkind.
o De kaars betekent het licht in de donkere dagen. Met kerst
staan we stil bij het kindje Jezus dat geboren is in de
kerstnacht. Christenen noemen hem ‘het Licht van de wereld’.
2. Heb jij ook een kerststal onder de kerstboom? Zie jij het verschil
tussen de oude houten kerststal uit de Middeleeuwen en de andere in
de vitrine daaronder?
Deze figuren zitten in beide kerststallen:
Maria, kindje Jezus, Jozef, herder, schaap,koning, engel, os en ezel.

OudOud- en nieuwjaar
1. Kijk in de gele vitrine. Vijftig jaar geleden moesten kinderen voor
hun ouders speciaal nieuwjaarswensjes opzeggen.
Deden jouw opa en oma dat ook?
Als je grootouders er niet zijn, kun je het een andere keer vragen.
2 Kijk in de grote glazen vitrine boven de gele vitrine. Welk
voorwerp hoort bij Nieuwjaarsdag?
Ik denk het Christuskindje
Omdat:
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Acht dagen na zijn geboorte wordt Jezus besneden en hij zijn naam
krijgt. De kerkelijke feestdag voor deze gebeurtenis valt op 1 januari.
Dergelijke figuurtjes waren bedoeld om thuis te vereren. Met kerst
kregen ze bijvoorbeeld een feestmanteltje aan. Jezus houdt een
wereldbol vast en maakt een zegenend gebaar. Hij is de Salvator
Mundi, redder van de wereld.

Driekoningen
1. Kijk naar het grote schilderij en lees de tekst ernaast. Hoe heten de
drie wijzen uit het Oosten
Koning Melchior is een oude man met een baard, Casper een man in
de bloei van zijn leven en Balthazar een jonge man met een zwarte
huidskleur. De geschenken in hun handen zijn goud, wierook en
mirre. Dit zijn tekenen van het koningsschap, de goddelijkheid en
sterfelijkheid van Jezus.
2. Omcirkel in het schilderij hieronder de wijzen met hun cadeautjes.
Iedere koning heeft een cadeau in zijn hand. Je moet de knielende
man met het kale hoofd hebben. De staande man met de lange baard
en de mooie mantel en de zwarte man met de kroon op zijn hoofd.

Carnaval en vasten
1. Waarom vieren we carnaval?
We vieren carnaval omdat vroeger na carnaval de vastenperiode
begon. Deze vasten was een voorbereiding op het feest van Pasen.
3.Zoek in het schilderij Strijd tussen Carnaval en Vasten naar dingen
die volgens jou met carnaval te maken hebben.
In het schilderij vind je allerlei mensen met gekke hoofddeksels op.
Ook zie je, helemaal achterin het schilderij een man met een
narrenkap. Vooraan zijn een man en een vrouw aan het dansen. Ze
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hebben vast veel wijn en bier gedronken. Rechts vooraan zie een
figuur met een rode mantel. Op zijn hoofd heeft hij een tafel (!) met
een vis daarop. Dit is het symbool voor de vasten.

Valentijnsdag
1. Uit welk land komt het vieren van Valentijnsdag?
Uit Engeland.

2. Welk symbool hoort bij Valentijn?
De hartjes.

Pasen
2. Zoek de palmpaasstok. Speel het spel en vul in:
o Paaseieren zijn een teken van nieuw leven. De vorm van het ei
lijkt bovendien op de weggerolde grafsteen: Jezus kwam weer
tot leven.
o

Het broodhaantje is gemaakt van brood en herinnert aan het
brood dat Jezus brak tijdens het Laatste Avondmaal met zijn
vrienden. Het haantje wijst ook op de haan die kraaide toen
Petrus wel drie keer loog over zijn vriendschap met Jezus.

o

De twaalf pinda’s zijn de 12 vrienden van Jezus. Ze worden
apostelen of volgelingen genoemd. Zij vierden met hem het
Laatste Avondmaal.

Welk verhaal vertellen de versieringen aan de palmpaasstok?
De versieringen op de palmpaasstok vertellen het verhaal van
het lijden, sterven en weer opstaan uit zijn graf van Jezus.
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3. Met Pasen worden vaak kinderen gedoopt. Weet jij waarom?
Pasen is het feest van een nieuw begin. Gedoopt worden is ook een
soort nieuw begin. Het is een teken dat je als een nieuwe mens aan je
leven begint. Het doopwater is symbool voor het schoonmaken van de
ziel. Je begint je leven als kind van God. Door de doop hoor je bij de
christelijke gemeenschap.

Hemelvaart en Pinksteren
1. Kijk naar het drieluik met daarop de gebeurtenis van Pinksteren.
Wat hebben de apostelen (mannen) boven hun hoofd?
Vlammen. Met Pinksteren daalde een bijzondere kracht met vlammen
en stormvlagen in de achtergebleven apostelen neer: de Heilige Geest.
De apostelen gingen daarna iedereen over Jezus vertellen en zo begon
de christelijke kerk.
Waarom heeft de schilder het schilderij in drie delen opgesplitst?
Dit schilderij laat drie momenten zien waarop hemel en aarde elkaar
raken. Links zien we de hemelvaart. Na een verblijf van veertig dagen
onder zijn volgelingen verlaat de verrezen Jezus de sterfelijke wereld.
In het midden daalt de Heilige Geest vervolgens over de apostelen
neer. Op het derde tafereel (rechts) nemen Jezus en God de Vader
Maria aan het eind van haar aardse leven op in de hemel.
2. Even rekenen……
Hoeveel dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren
50 dagen. Pinksteren komt van het Griekse pentekosta, dat vijftigste
betekent.

3. Speel het spel wie is wie?
Hoeveel apostelen zijn er?Er zijn twaalf apostelen
Hoe kun je ze herkennen? Aan hun herkenningsteken. Dit is meestal
het wapen waarmee ze gemarteld zijn.
Bij Petrus (links) hoort het kruis en bij Matteus (rechts) de hellebaard
(een soort bijl op een lange stok)
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SintSint-Franciscus en Werelddierendag
1. Weet jij waarom we de feestdag van Sint-Franciscus en
Werelddierendag op dezelfde dag vieren?
Omdat in 1929 dierenbeschermers uit de hele wereld hebben besloten
dat deze dag heel geschikt was als Werelddierendag. Sint-Franciscus
was een groot natuurliefhebber en dierenvriend.
2. Welk dier heeft hij het meest bij zich?
Een vogel.

Halloween, Allerheiligen en Allerzielen
1. Deze dingen heb je nodig om goed Halloween te vieren:
Lampion, kaarsen, pompoen, heksenhoed, snoep, schmink, spinnen
.

SintSint-Maarten
1. Kijk goed naar het schilderij boven de vitrine. Zoek Sint-Maarten.
Sint-Maarten vind je rechts onderaan in het schilderij. Het is de man
op het witte paard die met een zwaard zijn mantel doorsnijdt. Heb je
ook de bedelaar gezien? Hij zit helemaal rechts in de hoek en is haast
helemaal bloot.
Op welke dag vieren we het Sint-Maartensfeest en waarom?
Op 11 november omdat de feestdag van Sint-Maarten is. Op die dag is
hij doodgegaan.
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Sinterklaas
1. Hoelang vieren we in Nederland al Sinterklaas?
In Nederland vieren we al meer dan 700 jaar het Sinterklaasfeest.
2. Wat is het beroep van Sint-Nicolaas?
Sint-Nicolaas is een bisschop.
3.Kijk goed in de kast met kleren. Wat is volgens jou zijn belangrijkste
kledingstuk?
Zijn belangrijkste kledingstukken zijn: zijn staf en zijn mijter. Hieraan
kun je zien dat hij een bisschop is. Ook zijn ring is belangrijk. Alleen
bisschoppen hebben zo’n grote ring.
Heb je je al aangemeld voor onze nieuwsbrief?
Klik op [..]
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