
1. Waar staan de letters INRI voor boven het kruis?   

a. Iesus Nazarenus Romanae Imperatur 

b. Iesus Nomen Redemptor Iterum 

c. Iesus Nazarenus Requiescat In pace 

d. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 

 

 

 

 

2. Hoe heet de soort parasol die tijdens een processie boven het Allerheiligste in de monstrans 

wordt gehouden? 

a.  Hemeldoek 

b.  Brokaat 

c.  Baldakijn 

d.  Baldacco 

 

 

3.  Wat betekent de naam Jezus? 

a. God  

b. God redt 

c. Zoon van God 

d. God de Vader 

 

 

4.  Waarvoor staan de 30 rozijnen die van oorsprong aan een palmpasenstok hangen? 

a. Gewoon een mooi aantal 

b. De leeftijd van Jezus  

c. Zilverlingen 

d. Goudstukken 

 

 

5. Waar zou The Passion 2020 gehouden worden? 

a. Roermond 

b. Amersfoort 

c. Rotterdam  

d. Amsterdam  

 

 

 

 

 

 



6. Het kerkelijk jaar is onderverdeeld in verschillende kleuren, wat betekent de paarse kleur die 

in de tijd voor Pasen en Kerst in de liturgie gedragen wordt?  

a. Soberheid en inkeer 

b. Dat is de kleur van de H. Geest 

c. Paars past bij Pasen 

d. Zuiverheid  

 

7. Wat is de betekenis van de pauselijke zegen “Urbi et Orbi”? 

a. Zalig Pasen 

b. Ga in vrede 

c. Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit 

d. (Zegen voor) de stad en de wereld 

 

8. Waar werd Jezus gekruisigd? 

a. Bethlehem  

b. Judea 

c. Olijfberg 

d. Golgotha 

 

9.  Tussen welke data valt Pasen altijd? 

a. Tussen 22 maart en 25 april 

b. Tussen 25 maart en 22 april 

c. Tussen 23 maart en 23 april 

d. Tussen 30 maart en 30 april 

 

10. Wat symboliseren de pinda’s aan de traditionele 

palmpaasstokken ? 

a. Het symboliseert gastvrijheid 

b. Het symboliseert de maanden van het jaar  

c. Het symboliseert de 12 apostelen 

d. Het symboliseert de palmpaasliederen 

 

11. Hoeveel eieren eten Nederlanders in het 

Paasweekend? 

a. 40 miljoen 

b. 17 miljoen 

c. 25 miljoen 

d. 35 miljoen 

 

 

 

 

 

 

 



12. Welke Apostel twijfelde of Jezus inderdaad was opgestaan? 

a. Simon 

b. Andreas 

c. Fillippus 

d. Thomas 

 

13. Hoeveel dagen ná de verrijzenis was Jezus op aarde? 

a. 8 

b. 10 

c. 20 

d. 40 

 

14. Volgens de klassieke kruiswegstaties: hoe vaak valt Jezus met het kruis op weg naar 

Golgotha? 

a. Vier keer 

b. Vijf keer  

c. Drie keer 

d. Twee keer 

 

 

 

 

15. Wie was de eerste persoon die de verrezen Christus zag? 

a. Zijn moeder Maria 

b. Maria Magdalena 

c. Petrus 

d. Jozef van Arimathea  

 

16. Welke Bijbelverhalen staan hier uitgebeeld in emojis?  

 


