
 

 
 

Levensbeschouwing in beeld 
Christendom 

Het verhaal van kerstmis 

 Feestdagen 
1. Welke 3 typen algemene feestdagen kennen we in de 
westerse wereld?  
2. Toen de joden hun kalender niet meer op 
waarneming baseerden, maar op berekening, kwam er 
onder de christenen een splitsing.  
- Welke twee stromingen ontstonden er? - 
Wat was het grootste verschil tussen beide 
stromingen? - 
Hoe dachten de Pausen over deze splitsing en met name over de Protopaschaten? 
 
3. In 349 werd Pasen verschoven van 23 april naar 26 maart. De roomse kerk heeft veel meer tijd 
nodig gehad om een goede paastabel te maken. 
 
- Welke paastabel kreeg uit eindelijk de voorkeur in heel West-Europa? 
- Werk deze paastabel in je eigen woorden uit? 
- Waarom denk jij dat deze paastabel de voorkeur kreeg? 
 
4. Hoe gaat de berekening van de paasdatum tegenwoordig? 
 
5. Zoek verder op het internet naar antwoorden op het volgende: 
 
- Wat is het verschil tussen de Westerse kalender en de kerkelijke kalender? 
- Welk probleem probeerde de Juliaanse kalender op te lossen? 
- Welke invloed had Paus Gregorius XIII op onze huidige kalender? 

Geschiedenis van het Christendom 

6. Uit welk geloof is het Christendom ontstaan? 
 
7. Wie is de grondlegger van het Christendom? En Wanneer begint de westerse jaartelling? 
 
8. Hoe komt het dat het Christendom zo'n bekende godsdienst is geworden in de wereld? 
 
9. Waarom zijn de jaren 305 en 313 van grote betekenis voor het Christendom? 
 
10. Hoe leven christenen? (punt voor punt opschrijven). 



 

 
 

 
11. Wat geloven christenen? (punt voor punt opschrijven). 
 
12. Welke drie stromingen kennen we binnen het Christendom? 
 
13. Wat is het doel en het pad (naar dat doel) van het Christendom? 

 

Kerstmis 

Het verhaal bij Kerstmis 

1. Wat is de essentie van het Joelfeest ofwel waar draait het 
allemaal om in dit midwinterfeest? 
 
2. Wie was Mithras? Wie maakte er een einde aan de zegetocht 
van deze god en waarom? 
 
3. Waarom was er geen overeenstemming over de 
geboortedatum van Jezus? Hoe is dit opgelost? 
 
4. Maak een keuze uit één van de volgende onderwerpen rond 
het kerstfeest en werk dat in eigen woorden uit: 
- Kerstmis (25 december) 
- Het kerstmaal 
- De kerstboom 
- Dertiendag (6 januari) 
 
5. Hoe vieren mensen nu ("hedendaags") het kerstfeest? 
 
6. Hoe ontstond het kerstfeest en hoe wordt het elders gevierd? 
 
7. Wat houdt advent in? 
 
8. Hoe vieren jullie thuis "kerstnacht", de nacht van 24 op 25 december? 
 
9. Wie zijn de drie wijzen/koningen? Welke geschenken brachten zij voor kindje Jezus mee en met 
welke symbolische betekenis? 
 
10. Sta jij met Kerstmis stil bij het geboorteverhaal van Jezus? Waarom doe je dat wel of waarom 
doe je dat juist niet? Leg je antwoord duidelijk uit. 

 


