
Jezus gaat met zijn leerlingen naar Jeruzalem. 
Ze zijn er al bijna. Ze komen eerst nog bij een 
klein dorp. Dan zegt Jezus tegen twee leerlingen: 

‘Daar in dat dorp staat een sterke jonge ezel, waar 
nog nooit iemand op heeft gezeten. Jullie moeten hem 
gaan halen. Als je zegt dat het voor Mij is, mag je hem zo 
meenemen. Straks brengen we hem weer terug.’ Ze vinden 
de ezel. En het klopt, ze mogen hem zo meenemen. 

Terug bij Jezus, leggen ze hun jassen op de rug van het dier 
en Jezus gaat erop zitten. Dan gaan ze verder, op weg naar 
Jeruzalem. Veel mensen lopen mee. Ze leggen hun jassen 
en ook takken van de bomen op de weg. Het is net een lang 
kleed waar Jezus over rijdt. De mensen zingen en roepen. 
‘Dit is de Gezegende. God heeft Hem gestuurd. Het wordt 
weer als vroeger, toen David onze koning was. Alles wordt 
weer goed. We zingen Hosanna. God in de hemel moet 
het horen.’

Jezus is met zijn leerlingen op weg naar 
Jeruzalem. Dichtbij Jeruzalem liggen de dorpen 
Betanië en Betfage. In het dorpje Betanië 

wonen Lazarus, Marta en Maria. Betfage is 
een klein dorp op een heuvel. Die heuvel wordt 

de Olijfberg genoemd, omdat er zoveel olijfbomen groeien. 
Ze lopen de Olijfberg op, maar vlak voor het dorpje 
Betfage zegt Jezus tegen twee van zijn leerlingen: 

‘Jullie twee moeten naar dat dorp daar vlak voor ons gaan. 
Zodra je er binnenkomt, zullen jullie een jonge ezel zien. 
Hij staat daar vastgebonden. Het is al een sterk veulen, 
maar er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak het los 
en breng het mee. En zou iemand tegen jullie zeggen: 
“Wat doen jullie daar?” zeg dan: “De Heer heeft het nodig. 
Maar Hij laat het straks meteen weer terugbrengen.”’ 
De leerlingen gaan naar het dorp en vinden de jonge ezel. 
Het dier staat in de straat, vastgebonden naast een 
buitendeur. Als ze het los maken, zeggen een paar mensen 
in de straat: ‘Zeg, wat doen jullie daar? Waarom maken 
jullie dat veulen los?’ De leerlingen antwoorden wat Jezus 
heeft gezegd en ze mogen het veulen meenemen. Terug bij 
Jezus, leggen ze hun jassen op de rug van het dier. Daarna 
gaat Jezus erop zitten. Nu begint de tocht en heel veel 
mensen leggen hun jassen op de weg. En andere mensen 
doen hetzelfde met takken die ze van de bomen snijden. 
Het wordt een grote stoet en de mensen voor en achter 
Jezus juichen en roepen hard: ‘Hosanna, hoera, dit is de 
Gezegende. Hij komt namens God de Heer. Laten we 
zingen, want het nieuwe Rijk van onze vader David gaat 
beginnen. Onze hosanna’s moeten opstijgen tot boven 
in de hemel.’

Vandaag op Palmzondag denken we terug aan deze 
koninklijke optocht van Jezus met zijn leerlingen toen 
ze Jeruzalem binnengingen. En voor koningen legden 
de mensen een tapijt op straat van mooie kleden, bloemen 
en takken. Zo gaat Jezus dus echt als een koning de stad 
Jeruzalem binnen. Maar wat opvalt, is dat Jezus niet op 
een paard rijdt. Dat deden de koningen wel altijd. Jezus 
rijdt op een jonge ezel. Dat heeft te maken met iets dat 
je kunt lezen in het oudste deel van de Bijbel. Een van 
de profeten had voorspeld dat eens de Messias van God 
Jeruzalem in zou rijden, op een jonge ezel. Jezus laat zien 
dat Hij die Messias is en de mensen zijn er heel blij mee. 
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Wat stelt het 

voor? Die leerlingen 

met een paar honderd bede

vaartgangers, rond hun vredes

koning op een ezelsveulen? Zodra 

het bedreigend wordt, zullen de macht

hebbers geld en soldaten inzetten. 

Wat kan Hij doen, die dienaarkoning? 

Hij begint op een nieuwe manier 

met het nieuwe Konink

rijk. En wij kunnen 

meedoen.
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