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Het gebied rond Jeruzalem is heuvelachtig.
Tussen Betanië (het dorp van Lazarus, Marta
r
a
en Maria) en Jeruzalem ligt een heuvel die
ja
begroeid is met olijfbomen. Dit wordt de Olijfberg genoemd. Loop je de heuvel op, dan kom je
in het dorp Betfage. Even voorbij Betfage begint de Olijfberg
weer te dalen. Van daaruit loop je door het Kidrondal en kom
je bij de vijver van Siloam. Daar is een poort om Jeruzalem
in te gaan.
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Wat hier gebeurt, is lang geleden al door een van de
profeten voorspeld. We kunnen het lezen in het oudste
deel van de Bijbel. Daar staat: ‘Kijk, uw koning komt naar
u toe, Hij is vriendelijk, hij zit op een veulen, het jong
van een ezelin.’ Koningen rijden altijd op grote paarden.
Het is een teken van macht en kracht. Jezus gaat dus
expres op het veulen zitten en niet op de ezelin.
Het veulen is trouwens al sterk genoeg, het kan Jezus
best dragen. Jezus had ook op de grootste ezel kunnen
gaan zitten. Maar nu herinneren de mensen zich de oude
woorden uit de Bijbel, en ze begrijpen dat Jezus geen
soldaat-koning of vecht-koning zal zijn, maar een vriendelijke koning die de vrede van God komt brengen. Zo maakt
Jezus aan iedereen duidelijk dat Hij degene is die door
de profeten is voorspeld.
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Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem.
Het is niet ver meer, want ze zijn vlakbij het dorp Betfage
op de Olijfberg. Nu stuurt Jezus twee leerlingen vooruit.
Hij zegt: ‘Ga naar het dorp daar voor je. Je zult er direct
een ezelin vinden. Ze staat daar met haar grote veulen
vastgebonden. Maak ze los en breng ze bij Mij. En als
iemand een opmerking maakt, zeg dan: ‘De Heer heeft ze
nodig. Dan krijg je ze meteen mee.’ De leerlingen doen
wat Jezus heeft gezegd. Ze halen de ezelin met haar veulen
en leggen hun jassen op de ruggen van de dieren. Jezus
gaat op het veulen zitten en de tocht begint. Overal leggen
mensen hun kleren als een tapijt op de weg. Andere snijden
takken van de bomen en leggen die op de weg. De mensen
voor Jezus uit en de mensen achter Hem aan, juichen en
roepen: ‘Hosanna, hoera voor de Zoon van David. Hij is de
Gezegende. Hij komt namens God de Heer. Onze hosanna’s
stijgen op tot boven in de hemel.’ Zo trekt Jezus Jeruzalem
binnen. De bewoners in de stad worden er onrustig van
en vragen: ‘Wie is dat?’ De mensen antwoorden: ‘Dit is
de profeet Jezus. Hij komt uit Nazaret in Galilea.’

takken met bladeren van de bomen om op de weg
te leggen. Zo rijdt Jezus over een lang kleed van jassen
en bladeren. De mensen zingen: ‘Hosanna, hosanna, hoera,
hoera, voor de Zoon van David. God heeft Hem gezegend.
Ja, Hij komt namens God. Ons hosanna gaat hoger en
hoger. God in de hemel moet het horen.’ De mensen lopen
juichend voor Jezus uit. En als in Jeruzalem mensen
vragen: ‘Wie is dat?’, zeggen ze: ‘Dit is Jezus. Hij is een
profeet. Hij komt uit Galilea, uit de stad Nazaret.’
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Jezus stuurt twee leerlingen vooruit. Hij zegt:
‘Daar voorin dat dorpje, staat een moeder ezel
ja
en haar grote jong. Het jong is sterk genoeg
om op te rijden. Jullie moeten ze gaan halen.
Zeg maar tegen de eigenaar dat Ik ze nodig heb,
dan krijg je ze wel mee.’ Dat doen ze. Als ze terug zijn,
versieren ze de oudere en de jonge ezel met hun jassen.
Het staat heel feestelijk. Jezus gaat op de jonge ezel zitten
en zo rijden ze naar Jeruzalem. De leerlingen en nog meer
mensen leggen hun jassen op de weg. Ze snijden ook

Matteüs 21, 1-11
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