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Zondag 29 maart 33 na Chr. 
De Koning op een ezel 
Schriftlezing: Marcus 11:1-11 

 

Het is maart, 33 na Christus. Een nieuwe lente hangt in de lucht. 

De spanning stijgt. Voor Jezus is de tijd gekomen: ‘Laten wij gaan!’ 
Gevolgd door zijn twaalf leerlingen en een grote menigte 

volgelingen gaat Hij op weg naar Jeruzalem. Hier, in de heilige 

stad, wil rabbi Jezus met zijn leerlingen het paasfeest vieren. Het 

nationale bevrijdingsfeest. Het feest dat herinnert aan de 
bevrijding van het volk van Israël uit de slavernij in het land 

Egypte. Het zal voor Jezus de laatste keer zijn. Hij weet het. Nog 

een volle week te gaan. De ontknoping van zijn leven nadert. 

 

Bij Jericho is er echter een kort oponthoud. Langs de weg zit  de 
zoon van Timeüs. Een blinde bedelaar. Zo hard als hij kan roept 

Bar-Timeüs: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’ 

Jezus laat de blinde man bij Zich komen en vraagt hem: ‘Wat wilt 

u dat dat Ik voor u doe?’ ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien. 
Dat is wat ik wil.’ En wat zegt Jezus: ‘Ga heen, uw geloof heeft u 

gered.’ Marcus schrijft in zijn evangelie: ‘En meteen kon hij weer 

zien en hij volgde hem op zijn weg.’ 

Bar-Timeüs is er dus bij. De laatste dagen die nog zullen komen. 
Hij is er bij als Jezus wordt verraden, gevangen genomen, 

gevonnist en gekruisigd. Met zijn door Jezus genezen ogen zal hij 

het met eigen ogen zien: ‘Zoon van David’, ‘Rabboeni’, Meester! 

 

Van Jericho gaat de weg vanuit het dal omhoog. De heilige stad 
Jeruzalem is immers gebouwd op vier heuvels. Aan de voet van de 

Olijfberg liggen twee dorpjes, Betfage en Betanië. Het is nog maar 

drie kilometer naar Jeruzalem, een uurtje lopen. 

De komende dagen zal Jezus met zijn leerlingen in Betanië logeren. 
Hij is bevriend geraakt met twee zussen en hun broer: Marta, 

Maria en Lazarus. Nog maar kort geleden heeft Jezus zijn vriend 

Lazarus teruggeroepen uit de dood in het leven. 

Ook Lazarus en Marta en Maria zullen er over een week bij zijn als 
Jezus aan het kruis zijn leven geeft. 

 

Inmiddels is het sabbat, zaterdag. Jezus houdt zich trouw aan de 

regels van de rustdag. Ongetwijfeld zal Hij deze dag een  
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synagoge hebben bezocht. 
De volgende dag, zondag. Het uitzicht is adembenemend: Jezus 

staat boven aan de Olijfberg. Aan de overkant van het Kidrondal 

ligt Jeruzalem, de heilige stad. De stad die God - eeuwen geleden 

- heeft uitgekozen om onder het volk van Israël te wonen. 
 

‘Ga naar het dorp dat daar ligt’, zegt Hij tegen twee van zijn 

leerlingen. ‘Bij de afslag naar het dorp zul je een ezeltje 

vastgebonden zien staan. Maak het los en breng het hier!’ Zo 
gezegd, zo gedaan. De twee komen gehaast terug met het 

geleende ezeltje en z’n moeder. Van wat kledingstukken maken 

ze provisorisch een zadel. Jezus neemt erop plaats. Jonge ezels 

zijn blijkbaar sterk genoeg om een volwassen man te kunnen 
dragen. Jassen doen dienst als rode loper. Takken worden 

vlaggen en vaandels. 

 

Vanaf de Olijfberg nadert rabbi Jezus op het ezelsveulen de 

heilige stad. Het enthousiaste volk dat inmiddels uit Jeruzalem 
Jezus tegemoet is gekomen denkt te weten wat Hij van plan is. 

Luidkeels roepen ze: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam van de 

Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. 

Hosanna in de hemel!’ Als de langverwachte en beloofde koning 
uit het nageslacht van David komt Jezus de Davidsstad 

binnenrijden. Er hangt een explosieve sfeer in de heilige stad. Hoe 

zal Pilatus, de Romeinse prefect, hierop reageren? 

 
De koninklijke intocht van de Zoon van David, eindigt in de 

tempel. Jezus loopt het tempelcomplex op en kijkt rond. Hij ziet 

de geldwisselaars, de verkopers van duiven en van lammeren. 

Heel de ambulante handel. Verdrietig en teleurgesteld keert Hij 
met zijn leerlingen terug naar Betanië. Het is inmiddels al laat 

geworden. Maar in zijn gedachten vormt zich een plan. Een 

gevaarlijk plan. Morgen, maandag, zullen we het zien. 

 

Trouwens … over zien gesproken. Heb je gezien dat Jezus 
vandaag ook voor jou de weg gaat naar Jeruzalem? Hij daalt af, 

naar het kruis, naar het graf, tot in de dood. Hij is de zoon van 

David, de langverwachte Koning, de Redder die God ook ons heeft 

gegeven om verzoening te doen voor onze zonden. Hij zal – in 
Jeruzalem, de heilige stad - sterven aan het kruis en weer 

opstaan uit het graf. Ook voor ons!  


