
Plaatsen waar Jezus was in Zijn laatste da-

gen op aarde. 

 

Voor de zondagen in de lijdenstijd 2022 



6 maart   

Jeruzalem/ Jeroesjalaim 

 

Betekenis: Stad van Vrede 

(Jeru= stad. Salem/shalom=vrede) 

Lezen:  

Lukas 22:14-23 



13 maart 

Getsémané 

Betekenis: oliepers  
 
Lezen: Markus 14:32-52 
 
 



20 maart  

Het Sanhedrin 

Hoge raad; hier spraken de joden recht. 

Extra info verderop in dit boekje. 

Betekenis: samen zitten (grieks synedrion) 

Lezen: Lukas 22: 63-71 en Markus 53-65 



27 maart 

Gabattha/ lithostrotos 

Betekenis Gabbatha; verhoging 

Litostrotos: stenen verhoging 

Vermoedelijk bevond de verhoogde plek zich voor het paleis van 

koning Herodes, waar stadhouder Pilatus waarschijnlijk verbleef.  

Hier sprak Pilatus recht 

 

Lezen: Markus 15: 1-20 

 



3 april 

Via Dolorosa 

Betekenis: weg van 

smarten 

Lezen:  

Lukas 23:26-32 



10 april  

Golgotha  

Betekenis: schedelplaats 

Lezen: Lukas 23: 33-48 

 



17 april pasen 

 graftuin 

Graf was van Jozef van Arimathea. 

(Ramataim, stad in Judea) 

Lezen: Lukas 23:49-56 

En Mattheus 28:1-10 

het is zeker dat heuvel Golgota en het nieuwe graf van Jozef van Arimathea heel dicht 

bij elkaar hebben gelegen. 

Velen hebben zich daarover verbaasd. Geen Jood zou immers  graven uithouwen 

op een plaats waar mensen gekruisigd werden. Daar rustte een vloek op. 

Stel je voor: je familie begraven op een plek van een openbare executie!   

Golgota was dus géén gebruikelijke plaats voor terechtstellingen. Het was veeleer een 

fraaie tuin met rotsgraven voor rijken zoals Jozef van Arimathea. Pilatus wilde waar-

schijnlijk de Joden schokken en daarom koos hij een begraafplaats voor de terechtstel-

ling van Jezus. Doden waren voor de Joden onrein! De plaats van de kruisiging en de 

plaats van Jezus' begrafenis lagen  nu door de opzet van Pilatus  wel heel dicht bij el-

kaar. (Uit: De graftuin, een oase van verstilling, Dr. W.M. de Bruin) 



Extra 
 





De Farizeeen waren te herkennen aan hun gebedsmantels en gebedskwas-

ten. In het sanhedrin hadden zij geen overheersende positie. 

Die was toebedeeld aan de leden van het priesterlijk geslacht. De Farizeeen 

noemden zich zelf 'wijzen' (chachamien) Anderen noemden hen 'farizeeen', 

(afgescheidenen). Dat was waarschijnlijk een scheldnaam omdat zij als 

groep apart wilden blijven. De Schriftgeleerden waren herkenbaar aan hun 

schrijfgereedschap. 

   

Sanhedrin 

De gewone Joodse naam was oorspronkelijk de ‘Hoge Raad’ of de ‘Grote Raad’ maar 

in de Romeinse tijd werd het Sanhedrin genoemd naar het Griekse synedrion. 

De Joden hadden vanaf de Perzische tijd hun eigen rechtspraak. 

Het Sanhedrin heeft zeer oude papieren.! In de tijd van Jezus zetelde het Sanhedrin 

in Jeruzalem. Na de verwoesting van de stad verhuisde men naar Tiberias. 

De Hebreeuwse universiteit stuurde me vorig jaar nog een foto van de recente op-

gravingen van  het Sanhedrin (zie bij Tiberias-Sanhedrin) 

Wie zaten in het Sanhedrin? 

De schriftgeleerden en de Farizeeën worden in de bijbel in één adem genoemd. 

(Matt.23:2)Zij zaten met anderen in het rechtscollege van het Sanhedrin. 

Je kon de Farizeeër direct herkennen aan zijn gebedsmantel met lange kwasten, zijn 

gebedsriemen om zijn polsen en zijn voorhoofdsband. De schriftgeleerde had al-

tijd  zijn schrijfgerei bij zich. 

 Sadduceeen  
Wie waren toch die Sadduceeën? 

 Ze worden in de Bijbel in één adem genoemd met de Farizeeën. Ze waren 

de vrijzinnige richting in het Jodendom. Ze loochenden de opstanding. Aan de dro-

men over een eindtijd gingen ze schouderophalend voorbij. Ze wilden er niets van 

weten dat God een oordeel zou uitspreken.: het eeuwige leven  voor de “zonen van 

het licht” en vernietiging voor de ‘zonen van de duisternis. Ze geloofden niet in won-

deren, niet in de opstanding en niet in engelen. Ze waren heel sterk beïnvloed door 

de Griekse filosofie. De Griekse wijsgeren vonden een opstanding van lichamen ab-

surd (Hand.17 :32!).Bij de kruisiging van Jezus liepen de Sadduceeën vooraan bij de 

bespotting.(Matt.26:67, 68). Bespottelijk vonden ze het vreemde geloof. Ze spuwden 

Hem,, sloegen Hem in het gezicht en stompten hem en riepen spottend: Profeteer nu 

maar eens, lieve messias, wie jou heeft geslagen.” 

 De Sadduceeën waren blij dat ze bij hun dood van het lichaam verlost werden. Ze 

hechten veel waarde aan de menselijke rede (rationalisme) en politieke rust. Ze had-

den meestal goede banden met de overheid en ze moesten daarom niets van politie-

ke onrust hebben. 

 Politieke partij  
De Sadduceeën waren in de tijd van Jezus een politieke groepering en hielden wel 

vast aan de Thora. In de tijd van Herodes de Grote is de partij versterkt door de toe-

treding van adellijke families. De kern van de partij bleef bestaan uit priesters, maar 

door de toetreding van grootgrondbezitters werd hun invloed steeds minder. Lucas 

bevestigt deze ontwikkeling..Hij noemt deze leden van het Sanhedrin die - geen 

priester zijn - “oudsten” (Hand.23:14). 

 Bron: bijbelseplaatsen.nl 

Extra info over het sanhedrin: 





‘Via Dolorosa’ van Sela  

 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  

verdrongen zich de mensen in de straat.  

Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.  

 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  

ging de Christus, onze Koning als een lam.  

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.  

 

 

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.  

En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: 
“Kruisigt Hem!”.  

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon  

en het stroomt door het hart van Jeruzalem.  

 







Gemaakt door Carlien van Westenbrugge, februari 2022 

Bronnen: 

De Bijbel 

Bijbelseplaatsen.nl 

Wikipedia.nl 

Christipedia.nl 

Bijbelgenootschap.nl 


