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BESCHRIJVING VAN HET BOEK CONCLAAF
De paus is dood. De deuren van de Sixtijnse Kapel sluiten en volgens de
eeuwenoude traditie zullen honderdzeventien kardinalen hun stem moeten
uitbrengen in de geheimzinnigste verkiezing ter wereld. De kardinalen zijn
allen zeer vrome mannen. Maar ze zijn ook ambitieus en elkaars rivalen. In
de volgende tweeënzeventig uur zal een van hen de machtigste spirituele
leider op aarde worden.Al snel wordt duidelijk dat een van de gedoodverfde
kanshebbers een groot geheim verbergt. Een geheim dat het voortbestaan
van het Vaticaan op het spel kan zetten.
CONCLAAF - WIKIPEDIA
Een conclaaf of conclave (Latijn: cum clave, met sleutel, dat wil zeggen
achter gesloten deuren of achter slot en grendel) is de plaats waar de
kardinalen van de. 1) Het conclaaf is de bijeenkomst van kiesgerechtigde
kardinalen voor de verkiezing van een nieuwe paus, die traditiegetrouw
achter gesloten deuren pla... conclaaf Conclaaf betekent met sleutel Het
conclaaf is de plaats waar de kardinalen van de Katholieke Kerk
bijeenkomen om een nieuwe paus te kiezen. Conclaaf. De paus is dood. De
deuren van de Sixtijnse Kapel sluiten en volgens de eeuwenoude traditie
zullen honderdzeventien kardinalen hun stem moeten uitbrengen in. Het
conclaaf van 2013 was een besloten bijeenkomst van 115 van de 117
stemgerechtigde kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk in de Sixtijnse
kapel in Rome om een. Nederlands: ·een besloten kerkvergadering van
kardinalen waarbij een paus gekozen wordt Hij mocht niet bij het conclaaf
zijn.··? Chronologisch Woordenboek. Conclaaf. Het conclaaf is de
bijeenkomst van kiesgerechtigde kardinalen voor de verkiezing van een
nieuwe paus, die traditiegetrouw achter gesloten deuren plaatsvindt. Een
conclaaf is een geheime vergadering van kiesgerechtigde kardinalen in het
Vaticaan om te komen tot de keuze van een nieuwe Paus. In de Rooms
Katholieke Kerk is. Conclaaf. De paus is dood. De deuren van de Sixtijnse
Kapel sluiten en volgens de eeuwenoude traditie zullen honderdzeventien
kardinalen hun stem moeten uitbrengen in. conclaaf zn. 'gedeelte van het
Vaticaan waar kardinalen zich afzonderen om een paus te kiezen; die
vergadering zelf' Mnl. conclave 'vergaderzaal, vergadering. Geen resultaat
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voor 'conclaaf' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis
woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Lees „Conclaaf" door
Robert Harris met Rakuten Kobo. De paus is dood. De deuren van de
Sixtijnse Kapel sluiten en volgens de eeuwenoude traditie zullen.
Vertalingen van 'conclaaf' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en
vele andere Engelse vertalingen. Herkomst van de uitdrukking met iemand
anders 'in conclaaf gaan': in overleg gaan. In conclaaf gaan heeft te maken
met de verkiezing van een nieuwe paus. Na zijn succesvolle historische
thrillers rond het Romeinse Rijk is Robert Harris terug met een
overweldigende thriller over macht. In 'Conclaaf' staat de verkiezing.
CONCLAAF - 10 DEFINITIES - ENCYCLO
Met de dood van de paus begint de Sede Vacante. Tijdens het conclaaf
kiezen de kardinalen in de Sixtijnse Kapel een nieuwe paus, de bisschop
van Rome. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in
2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht
voor synoniemen. De paus is dood. De deuren van de Sixtijnse Kapel sluiten
en volgens de eeuwenoude traditie zullen honderdzeventien kardinalen hun
stem moeten uitbrengen... Een conclaaf of conclave (Latijn: cum clave, met
sleutel, d.w.z. achter gesloten deuren of achter slot en grendel), is een
besloten, geheim overleg. Wanneer een. Het conclaaf voor de verkiezing
van een nieuwe paus als opvolger van Benedictus XVI begint
dinsdagmiddag. Dat hebben de 115 kardinalen die deelnemen aan de. Een
nieuwe leestip: het boek Conclaaf - de nieuwe historische thriller van Robert
Harris, met spanning en sensatie in de Sixtijnse Kapel. Een echte aanrader!
Woordenboek trefwoord: Conclaaf: betekenis, definitie, wiki, verklaring,
synoniemen. De informatie staat overzichtelijk gepresenteerd. Zoek alle
woorden van de. UIT: Binnenkort overleg over opvolger Paus Benedictus
(Thijs Baas, Bnr.nl, 11 februari 2013) CONTEXT: Paus Benedictus XVI
treedt op 28 februari terug. Politieke intriges en mannen die strijden om de
macht zijn terugkerende elementen in het werk van Robert Harris. En wat
dat betreft kon de Brit zich uiteraard. Bestel Conclaaf eBook Voor 23:00
besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een
inspirerend advies Conclaaf is een boek dat men in eerste instantie niet snel
zal opvallen. Kenners van schrijver Robert Harris uitgezonderd natuurlijk.
Een van de fans van Het hoofd van de Katholieke Kerk is de paus, in het
Latijn papa genoemd. De paus wordt gezien als de plaatsbekleder van
Jezus Christus en de opvolger van. Morgen begint het conclaaf voor de
verkiezing van een nieuwe paus. Maar hoe werkt dat precies? Hoe lang gaat
het duren? Maken ook vrouwen een kans? En hoe Nederlands - Engels
vertaling van 'conclaaf'. Vertaling van conclaaf. Nederlands
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