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Projectlijn A De grote schoonmaak Hellig Hart 

 
Op weg naar Jeruzalem 
Jezus reed op de ezel naar Jeruzalem. De mensen die samen 
met hen onderweg waren, spreidden hun kleren als een tapijt 
voor Hem uit. Zij braken takken van de bomen en legden die op 
de weg. De vele mensen die Jezus vergezelden, riepen luid: 
'Hosanna! Hij zij geprezen. Hij komt in opdracht van God. 
Gezegend zij het rijk van onze vader David. Nu wordt het 
werkelijkheid. Hosanna in den hoge!' (Mar.11,1-10) 
 
Het laatste avondmaal  
De dag waarop de joden het paaslam slachtten, zei Jezus tegen 
Petrus en Johannes: 'Ga naar de stad, en daar zullen jullie een 
man treffen die een waterkruik draagt. Volg hem tot hij een 
huis binnengaat. Vraag de bewoner van dat huis namens Mij: 
"Waar is de zaal waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan 
houden?" En hij zal jullie dan een vertrek laten zien'. De twee 
gingen op weg. Zij vonden alles zoals Jezus hun gezegd had. En 
zo maakten zij het paasmaal klaar.  
Toen het avond geworden was, ging Jezus met zijn apostelen 
aan tafel. Hij zei tegen hen: 'Ik heb er vurig naar verlangd dit 
paasmaal met jullie te eten vóór mijn' lijden. Ik verzeker jullie: 
Ik zal het niet meer eten voordat het koninkrijk van God 
gekomen is'. En Hij nam brood, sprak de dankzegging uit, brak 
het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 'Neemt en 
eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt.'  
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze 
woorden: 'Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is 
de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond, dit is mijn 
Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving 
van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken'.  
(Luc.22,7-20) 
 
Jezus bidt op de Olijfberg  
Na het avondmaal ging Jezus naar een tuin op de Olijfberg. Zijn 
leerlingen gingen met Hem mee. Toen zij daar aankwamen, zei 
Jezus: 'Bid dat je niet bezwijk de beproeving'.  
Daarna ging Hij alleen de tuin binnen. Daar knielde Hij neer en 
bad: 'Vader, als U wilt, kunt U Mij behoeden voor lijden en 
dood. Maar laat niet mijn wil gelden, maar die van U'. 
In zijn doodsangst bad Jezus zo dringend, dat zweet als bloed 
op de grond droop. Ten slotte stond op en ging Hij terug naar 
zijn leerlingen.  
Maar die sliepen, uitgeput door angst en verdriet. Jezus zei 
tegen hen: 'Hoe kunnen jullie slapen? Waak en bid dat je niet 
bezwijkt in de beproeving'.  
Terwijl Jezus nog met zijn leerlingen in gesprek, kwamen 
mannen de tuin binnen. Judas Iskariot liep voorop. Hij kwam op 
Jezus toe en wilde hem een begroetingskus geven. Jezus vroeg 
Hem: 'Judas, wil je Mij met deze kus verraden?' 
 
Het proces voor Pilatus  
De leiders van het volk lieten Jezus naar de Romeinse landvoogd 
Pontius Pilatus brengen. Daar brachten zij hun aanklacht tegen 
Hem uit: 'Hij ruit het volk op. Hij beweert dat Hij de Redder, 
de Koning, is!' Pilatus vroeg Jezus: 'Bent u een koning?' Jezus 
antwoordde hem: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld. 
Anders zouden mijn dienaars wel voor Mij vechten. Ik ben 
koning en Ik ben in de wereld gekomen om te getuigen van de 
waarheid. Iedereen die de waarheid ter harte gaat, luistert 
naar wat Ik zeg'. Daarop vroeg Pilatus: 'Wat is waarheid?' 
Tot de aanklagers van Jezus zei Pilatus: 'Ik vind geen reden om 
Hem te veroordelen. Maar ieder jaar stel ik ter gelegenheid van 
het paasfeest een van de gevangenen in vrijheid. Zal ik ter 
gelegenheid van dit paasfeest de koning van de Joden 
vrijlaten?' Maar zij schreeuwden: 'Niet Jezus! Laat Barabbas 
vrij'. Barabbas was een straatrover. Pilatus liet dus Barabbas 
vrij en beval Jezus te geselen. (Joh.18,28- 19,16)  
 

Jezus sterft aan het kruis  
Jezus droeg zijn kruis tot buiten de stad op een heuvel die 
Golgota heet. Daar sloegen ze Hem aan het kruis. Samen met 
Hem werden twee misdadigers terechtgesteld. Hun kruisen 
stonden links en rechts van het kruis van Jezus. Pilatus liet 
boven aan het kruis een bordje hangen. Daarop stond: 'Dit is 
Jezus van Nazaret, de koning van de Joden'.  
Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen: zijn moeder, de 
zuster van zijn moeder, de vrouw van Klopas en Maria van 
Magdala. Bij zijn moeder stond de leerling van wie Hij bijzonder 
veel hield. Toen Jezus hen zag, zei Hij tegen zijn moeder: 'Hij 
is van nu af uw zoon'. En tegen de leerling zei Hij: 'Zij is van nu 
af je moeder'. Van die dag af heeft de leerling haar bij zich in 
huis opgenomen en voor haar gezorgd.  
Jezus wist dat Hij alles volbracht had. Daarom zei Hij: 'Het is 
volbracht'. Toen boog Hij het hoofd en gaf de geest. 
(vgl.Joh.19,17-30) 
 
De boodschap van de engel  
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria, 
de moeder van Jakobus, en Salome balsem. Zij wilden naar het 
graf gaan om het lichaam van Jezus te zalven. In alle vroegte, 
onmiddellijk na zonsopgang, kwamen zij bij het graf. Onderweg 
zeiden ze tegen elkaar: 'Wie zal de steen voor de ingang van 
het graf voor ons wegrollen?' 
Toen zij bij het graf kwamen, zagen zij dat de steen weggerold 
was. De vrouwen gingen het graf binnen en zagen rechts een 
jongeman zitten die in het wit gekleed was. Zij schrokken hevig. 
Maar de engel zei tegen hen: 'Schrik niet. U zoekt Jezus van 
Nazaret die aan het kruis gestorven is. Hij is niet hier. Hij is 
door God opgewekt. Kijk, dit is de plek waar zijn lichaam 
gelegen heeft. Ga aan zijn leerlingen, en bijzonder aan Petrus, 
zeggen dat Hij voor u uit gaat naar Galilea. Daar zult u Hem 
zien, zoals Hij u gezegd heeft'. 
 
Twee leerlingen ontmoeten de Verrezene 
Dezelfde dag waren twee leerlingen onderweg van Jeruzalem 
naar Emmaüs. Onderweg praatten ze over alles wat ze in 
Jeruzalem meegemaakt hadden. Jezus zelf kwam bij hen en 
ging met hen mee. Maar zij herkenden Hem niet. Hij vroeg hun: 
'Waarover lopen jullie met elkaar te praten?' Ze bleven allebei 
met sombere gezichten staan. Een van hen, het was Klopas, 
vroeg: 'Weet u werkelijk niet wat er in Jeruzalem gebeurd is?' 
De vreemdeling vroeg: 'Wat bedoel je dan?'  
 
Het nieuwe volk van God: de kerk van Jezus Christus  
Op het feest van Pinksteren waren alle leerlingen, samen met de 
moeder van Jezus, in hetzelfde huis bij elkaar. Zij wachtten op 
de Helper die Jezus hun beloofd had. Plotseling kwam er uit de 
hemel een hevig geraas, alsof er een zware storm opstak. Het 
hele huis was er vol van. Er verschenen tongen van vuur die op 
ieder van hen neerdaalden. Ze werden allemaal vervuld van de 
heilige Geest. Zij prezen God en zij prezen zijn Zoon, Jezus 
Christus.  
Toen begon Petrus te spreken. Hij riep: 'Luister naar mij. Ik zal 
het u verklaren. Herinner u Jezus van Nazaret. Hij kwam in 
opdracht van God en verrichtte de machtige daden van God. U 
hebt het zelf meebeleefd. God heeft zijn Zoon gegeven. U hebt 
Hem aangeklaagd en door de Romeinen laten veroordelen. Hij is 
aan het kruis gestorven. Maar God heeft Hem uit de dood 
opgewekt. Wij allemaal zijn er de getuigen van. God heeft Hem 
verheven. Hij is de Messias'. 


