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Pasen
Qu i z

Pasen, hazen en eieren? Hoe zat het ook al weer?
Beantwoord de 8 vragen en zoek de oplossing!
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Goede Vrijdag is de laatste vrijdag voor Paaszondag: Waar wordt op deze dag door christenen 
bij stilgestaan?

Op Goede Vrijdag herdenken christenen het leiden en de dood van Jezus Christus aan het kruis. 
Welk gebruik is er voor katholieke en protestantse christenen op deze dag?

Hoeveel eieren per week is gezond?

Met Pasen spreekt de paus de paaszegen Urbi et Orbi“ uit. Wat betekent de Latijnse uitdruk-
king „Urbi et Orbi“?

bij het Laatste Avondmaal van Jezus

de opstanding van Jezus

geen restaurant bezoeken

geen muziek luisteren

vier of vijf

een of twee

vandaag en morgen

voor mens en dier

An die Kreuzigung Jesu

auf Fleisch und Alkohol verzichten

zwei bis drei

der Stadt und dem Erdkreis
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Waarom brengt de paashaas in plaats van de kip eieren?

Welke belasting betaalden de boeren in de middeleeuwen met eieren?

Als de paashaas meng de kleuren geel en blauw, welke kleur krijgt hij?

Wanneer de paashaas 7 eieren brengt, twee daarvan breken, hij er nog 4 bijhaalt en ze ver-
volgens over 3 kinderen verdeelt, hoeveel eieren krijgt dan elk kind?

de kippen slapen ’s morgens langer

een haas kan sneller lopen

de kerk belasting

levensmiddelen op de markt

violet

bruin

vier

vijf

er ist ein Symbol für Fruchtbarkeit

ihre Pacht

grün

drei




