
 
Les 22: Eindelijk… een koning!
 
                             “Kijk daar komt Jezus aan, denk ik. Zie je die mensen om Hem heen?” 
                             Rachel kijkt Juda aan. Wat vindt hij ervan? “Wonderlijke verhalen 
                             gaan er toch over die Rabbi. Hoorde jij dat er onderweg iemand 
vertelde dat hij een jongen, die overleden was en die naar het graf gebracht werd, weer 
levend heeft gemaakt? Daar zou ik wel bij willen zijn en ik zou die jongen ook wel willen 
spreken”. Juda is het met Rachel eens.
“Denk je niet dat het leven er een stuk beter uit zou zien als Jezus koning zou zijn? Als 
je ziek bent ga je naar hem toe.  Ik heb nog van niemand gehoord, dat Jezus zei dat Hij 
iets niet kon genezen.” 
“Rachel heb jij dat verhaal gehoord dat Jezus heel veel mensen brood gegeven heeft 
terwijl er maar 5 broden en 2 visjes waren?” “Ja, daar stond ik bij. Die man was er zo 
vol van, hij bleef er maar over vertellen. Iemand zei hem dat Jezus een groot profeet 
was, nou daar wilde hij niks van weten. Hij is de Messias, die God beloofde aan Adam en 
Eva, aan Abraham, Izak en Jakob. Die man werd er bijna boos van.”
Juda en Rachel zijn gisteren in Jeruzalem aangekomen om het paasfeest te vieren. Ze 
moeten er wel een paar dagen voor lopen, maar onderweg is het erg gezellig. De mensen 
vertellen en zingen en zo hebben ze al die verhalen over Jezus gehoord. Vanmorgen zijn 
ze Jeruzalem uitgelopen en in de verte zien ze een groep mensen die om een ezel met 
bereider dromt. Ze zien de mensen met palmtakken zwaaien en ze horen hen zingen.
“Hosanna, gezegend is de Koning” “Hoor je dat Rachel? Zouden ze Jezus koning maken? 
Dat zou geweldig zijn! Dan zou er geen ziekte zijn en altijd genoeg te eten! Kom ga mee!” 
Samen rennen ze de groep tegemoet. Juda trekt twee takken van de palmboom. Eentje 
geeft hij er aan Rachel. Ze zwaaien met de takken en dansen en zingen met de mensen 
mee. Geweldig als Jezus koning wordt! “Eer voor de zoon van David!”
Juda kijkt eens naar de koning op de ezel. Hij verwacht een tevreden en blij gezicht te 
zien, maar er gaat een schok door Juda heen. Dit had hij totaal niet verwacht. Jezus 
kijkt verdrietig over al die zingende en dansende mensen heen. Hij ziet een traan langs 
zijn wang glijden. Opeens is de lol er voor Juda af. Moet dit een koning zijn? Moet deze 
huilende man de Romeinen verjagen? Nee, eigenlijk ziet Juda een 
andere koning voor zich. Stoer en dapper en natuurlijk op een paard. 
Hij roept een strijdkreet en daar gaan ze, de vijand tegemoet. Rachel 
merkt dat Juda niet meer meedoet. “Kom op joh, meezingen, het is 
feest! We krijgen een nieuwe koning” Juda ziet het blijde, opgewonden 
gezicht van Rachel. Hij wil haar niet teleurstellen maar hij is blij dat ze
bijna bij de poort van de stad zijn. Teleurgesteld verlaat hij de groep 
                     en gaat naar het gastenverblijf.

                    Aan het eind van de dag, verlaat Jezus de stad Jeruzalem,
                    met de twaalf discipelen.
                    Met gejuich werd Hij binnengehaald en stil vertrekt Hij
 weer. Hij is Koning, maar niet zoals de mensen verwachten.
 

Dit verhaal staat 
4x in de bijbel. 
Mattheüs 21: 1- 11
Markus 11: 1- 10
Lukas 19: 29- 44
Johannes 12:12- 19 



Hoeveel discipelen stuurt Jezus het dorp in? 
(vs. 1)
Als ze het dorp binnen komen zullen ze een 
……………… zien (vs. 2)
Ze staat vastgebonden met haar ……….
Welke profeet wordt er in vers 4 genoemd?
Deze profeet heeft gezegd: Kijk, uw 
………………… komt naar u toe. (vs. 5)
De profeet heeft jaren geleden al gezegd hoe 
die koning is. Hij is ………….
Wat leggen de discipelen over de rug van het 
veulen? Hun ………………….(vs. 6,7)
De mensen rukken ……  van de bomen. (vs. 8)
Welke stad rijdt Jezus binnen op het veulen? 
(vs. 10)
De mensen zeggen: Dit is ……………..
de profeet uit ………………………
in …………………………….. (vs. 11)
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1 Zij kwamen in de buurt van Bethfagé. Dat is een dorp op de 
helling van de Olijfberg, niet ver van Jeruzalem. Jezus stuurde 
er twee van Zijn discipelen heen en zei: 2 "Als jullie het dorp 
binnenkomen, zie je een ezelin en haar veulen vastgebonden 
staan. Maak die los en breng ze hier.3 Als iemand vraagt 
waarom jullie dat doen, zeg dan: 'De Here heeft ze nodig en 
zal ze zo vlug mogelijk laten terugbrengen." 4 Dit klopt met 
wat de profeet Zacharia had gezegd: 5 "Zeg tegen Jeruzalem: 
Kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is liefdevol. Hij rijdt op 
een ezelsveulen." (a) 6-7  De twee discipelen deden wat Jezus 
had gezegd en brachten de dieren bij Hem. Zij legden hun 
mantel over de rug van het veulen, zodat Hij erop kon zitten. 
8 Van de mensen die bij Jezus
waren, spreidden velen hun 
mantels voor Hem uit op de 
weg. Anderen rukten takken 
van de bomen en legden die 
voor Hem neer. 9 Jezus reed 
midden tussen een zee van 
mensen die riepen: "Eer voor
de Zoon van David! Gezegend
is Hij, die komt in de naam 
van God! Prijs Hem tot in de 
hoogste hemelen!" 10 Zo 
reed Hij Jeruzalem binnen. 
De hele stad was in rep en 
roer. "Wie is dit toch?" werd 
er gevraagd. 11 De mensen 
die met Jezus waren 
meegekomen, antwoordden: 
"Dit is Jezus, de profeet uit 
Nazareth in Galilea."
(het boek)






