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Wat intrigreert

Missie?!

Missie:
een opdracht, een doeleind, dat
verwezenlijkt moet worden.

De Langste week
Zaterdagavond:
1. Zondag:
2. Maandag:
3. Dinsdag:
4. Woensdag:
5. Donderdag:
6. Vrijdag:
7. Zaterdag:
8. Zondag:

thuis bij Lazarus, Marta en Maria
de intocht
de tempel
de eindtijd
de samenzwering en de olie
het Pesachmaal en de arrestatie
de terechtstelling
de stilte
de terugkeer

Keizer Tiberius

De spelers
Pontius Pilatus

Annas en Kajafas

Consul Sejanus

De tempelelite

Jezus

Tetrach Herodes

Romeinse soldaten

Het gewone volk

Het politieke systeem
Rome

De Tempel

Sanhedrin
Kajafas

Pilatus

(Over)heersende
macht

Geld

Bestuurlijke macht

Instrument van ….
Offers
Handel
Belasting

het ‘gewone’ volk

Leningen

Tol
Belasting

Geld

De plaats – Jeruzalem en Bethanië

Zaterdagavond
• Bethanië, thuis van
Lazarus, Martha en
Maria
• Maria zalft de
voeten van Jezus
met kostbare olie
• Complot tegen het
leven van Lazarus
• Uitvalbasis voor de
komende dagen

Zondag – de intocht

Een koning rijdt op
een ezelsveulen?

“Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen
en de paarden uit Jeruzalem;
de bogen worden gebroken.
Hij zal vrede stichten tussen de volken.
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,
van de Rivier tot de einden der aarde.”
Zacharia 9: 9-10

Maandag – de tempel
• Van Bethanië naar Jeruzalem
• De Olijfberg; vervloekt een
vijgenboom zonder vrucht
• Drijft de handelaars en
wisselaars met een zweep weg
• Geeft onderwijs in de tempel
• Geneest lammen en blinden
• Krijgt lof van kinderen
• Wijst protesterende priesters
terecht

Het tempel systeem
• De 2e tempel, gebouwd door
Zerubbabel (circa 500 jaar voor
Christus) was vervallen
• Hersteld en vergroot door
Herodus de Grote (van 20 tot 9
jaar voor Christus)
• Onder bestuur van de
hogepriester en sadduceeën
• Onder overheersing van de
Romeinen
• Instrument voor uitbuiting van
het volk => een rovershol!

Dinsdag – de eindtijd
• De vijgenboom blijkt tot aan de wortel verdord
• Op het tempelterrein, onder de mensen, krijgt Hij
strikvragen
•
•
•
•

Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen?
Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?
Wiens vrouw zal de weduwe zijn bij de opstanding?
Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?

• Jezus stelt de vraagt hoe de Messias zoon van David
kan zijn
• Hij spreekt de schriftgeleerden aan op hun ‘uiterlijk
voorname’ gedrag
• Hij kijkt naar de schatkist en hen die daar geld
inwerpen

De tempel zal met wortel
en tak worden uitgeroeid

Woensdag – de samenzwering en de
olie
• Die ochtend komen de hogepriesters en schriftgeleerden bij elkaar en
zoeken naar een mogelijkheid om Jezus met een list gevangen te nemen.
• “niet tijdens het feest want dan komt het volk in opstand”
• niet het volk maar de tempelaristocratie wil Jezus ter dood brengen

• Die avond is Jezus uitgenodigd voor een maaltijd bij Simon de Melaatse
• verbinden met een melaatse is tegen de religieuze regels
• een vrouw komt en zalft Jezus met nardusolie
• de vrouw wordt op ‘verspilling’ aangesproken, Jezus verdedigt haar

• Na de maaltijd gaan ze slapen, Judas glipt weg en levert Jezus uit aan de
priesters

Donderdag - het Pesachmaal en de
arrestatie
• De avond voor de voorbereidingsdag van Pesach
• Voorbereiden van de maaltijd

• volg een man die een kruik water draagt
• een huis met een volledig ingerichte grote bovenzaal
• Judas wist niet vooraf waar zij zouden verblijven!

• Het Pesachmaal wordt het avondmaal
•
•
•
•

De voetenwassing
Het verraad door Judas voorspelt
Jezus ‘stelt’ het avondmaal in, met brood en wijn
Gesprek over de toekomst

• Vertrek, circa 02:00 uur, naar de hof van
Gethsémané
•
•
•
•

‘Jullie zullen allemaal aanstoot aan Mij nemen’
Intens gebed van Jezus, discipelen vallen in slaap (3x)
Verraad met een kus
Korte schermutseling, allen vluchten weg

Vrijdag – de terechtstelling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhoor door Annas – het huis van Kajafas; vrijdagochtend vroeg
Het nachtelijke proces – het huis van Kajafas; vrijdagochtend vroeg
Petrus op de binnenplaats – het huis van Kajafas; voor zonsopgang
Vergadering van de raad – het huis van Kajafas; 05:30 uur
Eerste verhoor door Pilatus – het paleis van Herodes de Grote; 06:30 uur
Verhoor door Herodes Antipas – het Hasmoneese Paleis; 07:00 uur
De dood van Judas – de schatkamer van de tempel; 07:30 uur
Tweede verhoor door Pilatus – het paleis van Herodes de Grote; 07:30 uur
De geseling – het paleis van Herodes de Grote; 08:00 uur
De kruisiging – Golgotha; 09:00 uur
Het duister – Golgotha; 12:00 uur
Het sterven van Jezus – Golgotha; 15:00 uur
De begrafenis van Jezus – in de omgeving van Golgotha; 16:00 uur

Zaterdag – de stilte
• De priesters vragen en krijgen toestemming om een wacht te
plaatsen bij het graf
• Een aantal vrouwen bereiden zich voor om de volgende dag het
lichaam van Jezus te gaan wassen en verzorgen

Zondag – de terugkeer
• ‘s Ochtends vroeg
• Het graf was leeg
• Engelen vertellen
dat Hij is opgestaan
• Maria van Magdala
ontmoet Jezus
• Jezus verschijnt aan
Zijn discipelen
• De Emmaüsgangers

‘Waarom zoekt u de levende
onder de doden?
Hij is niet hier,
Hij is uit de dood opgewekt.’
‘Lucas 24: 5-6

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden
wat verloren was.” (Lukas 19:10)

“Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te
volbrengen dat u mij opgedragen hebt.“ (Johannes 17: 4)
Ga nu Mijn Zoon en wordt mens, groei op, was op, leer, studeer, bereid je
voor.
Wandel dan en spreek Mijn woorden, raak mensen aan, maak ze vrij,
verkondig Mijn liefde (Jesaja 61: 1-4).
Vervul nauwgezet al Mijn beloften en voorzeggingen door profeten heen
over jou gesproken, en …..
sterf onschuldig aan een kruis.
Dan zal Ik in jou elk mensenkind dat zich overgeeft redden voor de
eeuwigheid
en aannemen en aanvaarden als Mijn kind (Johannes 3: 16-17).

De Langste week in de Bijbel
Mattheüs
Marcus
Lucas
Johannes

De zeven dagen:
20: 29 t/m 28: 15
10: 46 t/m 16: 13
19: 28 t/m 24: 35
12: 1 t/m 20: 23

De drie dagen:
26: 17 t/m 28: 15
14: 17 t/m 16: 13
22: 14 t/m 24: 35
13: 1 t/m 20: 23

