




Galilea



Galilea



Judea



Jordaan



Dode Zee



Dode Zee



Platte grond Jeruzalem



Jeruzalem



En Melchizedek, de koning van Salem, 
bracht brood en wijn; hij was een priester 
van God, de Allerhoogste. 

En hij zegende hem en zei: 
Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, 
de Schepper van hemel en aarde …

En hij gaf hem van alles de tienden.

Genesis 15 : 18 - 20



Jeruzalum en de Paus
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Ezelin - Biliam



En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad 
zag, weende Hij over haar, en zei:

Er zullen dagen over u komen, waarin uw 
vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u 
zullen omsingelen en u van alle kanten zullen 
benauwen; 

zij zullen u en uw kinderen in u te gronde richten 
en in u geen steen op de andere laten, omdat gij 
de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.

Evangelie van Lukas 19 : 41 – 44
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Voorbereiding van de Intocht



De Intocht



Vervloeking Vijgeboom



Tempelreiniging



Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, jullie lijken op witte graven die van 
buiten wel schoon lijken, maar van binnen vol zijn 
van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars, jullie reinigen de buitenkant van de 
beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol  
roof en onrechtmatigheid.

Het achtvoudige ‘Wee u!” uit Mattheüs 23 : 25, 27



Uitzicht op de stad



Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen 
steen op de andere gelaten worden …

Wanneer zal dat gebeuren? (vragen de discipelen)

Wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van 
oorlogen, wees dan niet verontrust. 

Dat moet geschieden. Want volk zal opstaan tegen 
volk en koninkrijk tegen koninkrijk … 

Dat is het begin der weeën.

Kleine Apocalyps:



En al de volken zullen voor Hem verzameld 
worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, 
zoals de herder de schapen scheidt van de  
bokken. 

En Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand, 
en de bokken aan zijn linkerhand.

Evangelie van Mattheüs 25 : 32 :



De voetzalving



De 30 zilverlingen
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De voetwassing
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Judas bij het verlaten van het Cenaculum



Gethsemane
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Judaskus





Pilatus op het bordes



Pilatus op het bordes
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De geseling



Pilatus wast zijn handen in onschuld
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De kruisdraging



Zweetdoek en Veronica
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Golgotha



Golgotha
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Golgotha en de opstanding
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Nederdaling ter Helle
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Noli me tangere





Golgotha en de Opstanding



Golgotha en de Opstanding



De Voetwassing



De Geseling



De Doornenkroning



De Kruisdraging



Mystieke Dood



De Graflegging



De Opstanding


