
Naam: 

Datum: 

 

Noteer je antwoorden op de vragen 

hieronder. Doe het wel netjes.  

    

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1         (antwoordlink) 

Het Christendom wordt vaak in één adem genoemd met andere Wereldgodsdiensten, 

zoals het Boeddhisme, Islam, Hindoeïsme en Jodendom. 

 

Lees het stukje ‘Wie is een christen?’ 

Waar gelooft een christen in? 

Een christen  

 

Wie is de belangrijkste persoon in het Christendom? 

De belangrijkste persoon is 

 

Wanneer leefde hij? 

Hij leefde        jaar geleden. 

 

 

Opdracht 2         (antwoordlink) 

Lees het stukje ‘Wie gelooft wat? en ‘De protestantse kerk’’ 

Er zijn drie belangrijke stromingen in het christendom. Dit zijn: 

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 

 

Hoe is het protestantisme ontstaan? 

Het protestantisme ontstond door 

 

Wie was een belangrijke tegenstander van de katholieke kerk?  

Een van de tegenstanders was  

 

Wat vond hij van de katholieke kerk? 

Hij vond dat  

 

 

 

Waar komt het woord ‘protestant’ vandaan?  

Protestanten worden zo genoemd, omdat  

 

https://www.samsam.net/godsdiensten/christendom
https://www.samsam.net/godsdiensten/christendom


Opdracht 3         (antwoordlink - video) 

Jezus is een belangrijke persoon in het Christendom. Kijk het filmpje van SchoolTV. 

 

Waar geloven christenen in? 

Christenen geloven  

 

Wie was Jezus Christus? 

Jezus was  

 

Wat was de taak van Jezus? 

Jezus was naar de aarde gezonden om 

 

Wat deed Jezus toen hij op aarde was? 

Jezus  

 

Wat zijn ‘gelijkenissen’? 

Gelijkenissen zijn 

  

 

 

Opdracht 4         (antwoordlink - video) 

Wat zij de tien geboden? 

De tien geboden zijn 

 

Wie kreeg deze regels van God? 

__________ kreeg deze regels van God 

 

Dit zijn volgens Jezus de twee belangrijkste geboden? 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 5         (antwoordlink - video) 

Wat  heeft een protestantse kerk bijna altijd? ______________________________ 

Waarom wijst die naar boven? __________________________________________ 

Wat is een ‘ouderling’? ________________________________________________ 

Wat is de taak van een ouderling? ________________________________________ 

Hoe wordt het ‘balkonnetje’ genoemd? ____________________________________ 

Kunnen vrouwen ook dominee zijn? _______________________________________ 

Waarom hangt er geen afbeelding van Jezus aan het kruis? _____________________ 

Waarom staat er een tafel in de kerk? ____________________________________ 

Waarom wordt er brood en wijn gedeeld? __________________________________ 

https://schooltv.nl/video/god-en-jezus-bij-de-christenen/
https://schooltv.nl/video/tien-geboden-tien-belangrijke-regels-voor-christenen/
https://schooltv.nl/video/de-protestantse-kerk-het-gebedshuis-van-protestanten/


Opdracht 6         (antwoordlink) 

Ook het Christendom heeft veel belangrijke feestdagen. Vul de juiste 

feesten bij de omschrijvingen.  

Kies uit: Hemelvaart – Kerstmis – Pasen – Advent – Pinksteren – Goede 

Vrijdag 

 

   

We vieren met dit feest de 

geboorte van Jezus. 

Tijdens dit feest worden 

de kruisiging en dood van 

Jezus herdacht. 

Christenen geloven dat God 

op deze dag zijn Heilige 

Geest naar de volgelingen 

van Jezus zond 

   
Dit feest vieren christenen 

40 dagen na Pasen. Er 

wordt gevierd dat Jezus 

naar de hemel gaat. 

Zo noemen we de periode 

voor Kerstmis. Het woord 

betekent letterlijk ‘komst’. 

Op deze dag wordt gevierd 

dat Jezus opstond uit de 

dood.  

 

 

 

Opdracht 7         (antwoordlink) 

Wat geloven christenen dat er gebeurt na de dood? 

Na de dood  

 

Wat wordt bedoeld met de hemel? 

De hemel is  

 

Wat wordt bedoeld met de hel? 

De hel is  

 

Wat moet je doen om in de hemel terecht te kunnen komen? 

Om in de hemel te kunnen komen moet een christen 

 

 

Opdracht 8         (antwoordlink) 

Waar komt het Christendom veel voor? 

Tip: Het Christendom bestaat uit protestants, rooms-katholiek en Ooster-orthodox.  

Het Christendom komt veel voor in 

 

 

 

 

Waar zijn veel mensen rooms-katholiek? 

Veel mensen zijn ptotestants in  

 

 

https://www.samsam.net/godsdiensten/christendom/feesten#:~:text=De%20belangrijkste%20feestdagen%20in%20het,%2C%20Pasen%2C%20Hemelvaartsdag%20en%20Pinksteren.
https://wikikids.nl/Hemel
https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/e5ccf73fec6867396279ba56a7f08ec3d5481e4e.jpg

