
 
En zij brachten het veulen tot Jezus en legden hun klederen daarop en Hij ging 

erop zitten. Marcus 11:8 En velen spreidden hun klederen op de weg en anderen 
groen, dat zij van het veld plukten. 9 En die voorgingen en die volgden riepen: 10 

Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; gezegend het komende 
rijk van onze vader David; Hosanna in de hoogste hemelen! 

 
Wanneer wij dit verhaal lezen, dan komen er verschillende gedachten bij ons op. 

Jezus gaf een opdracht om een ezelsveulen te halen. Twee van zijn discipelen 

waren nieuwsgierig, en vroegen waarom heeft Jezus dit nu nodig? In onze 

persoonlijke relatie met Jezus stellen wij ook soms de vraag: Waarom? Ook bij hen 

kregen zij niet een rechtstreeks een duidelijk antwoord of de reden. Jezus vroeg hen 

gewoon te gehoorzamen. Later zouden zij het wel begrijpen. 

Ook zijn er in ons leven door Jezus te volgen bepaalde gebeurtenissen welke wij niet 

steeds begrijpen, maar ze werkten wel ten goede. 

Wat er dan gebeurt, lijkt duidelijk op een blijde intrede. De mensen buigen en 

brengen eer, leggen klederen op de weg braken takken mogelijks palmtakken. Wat 

een eer kreeg nu Jezus van het volk. 

Wat roepen zij? Dat is wel belangrijk, in de Peschitta vertaling lezen wij: 

Usa’na b’amrame ! Waar wij lezen “Hosanna”. Doch het betekende gewoon: 

Redding! Redding door die komt in de naam des Heren. 

Het was destijds in Israël een oude 

traditie, dat wanneer er een nieuwe 

koning kwam, hij eerst op een 

ezelsveulen Jeruzalem binnentrok 

onder gejuich van het volk. Later kwam 

dan de koning terug, nadat hij het 

koningschap had aanvaard. Dan kwam 

hij mooi koninklijk gekleed terug, 

gereden op een wit paard.  

Maar wat wij opmerken, is dat Jezus niet is teruggekomen op een wit paard, neen Hij 

werd later verworpen en vermoord door Zijn volk en hun leiders.  



De ongelovige wereld en velen van Zijn volk, geloven nog steeds niet dat Jezus hun 

Messias en koning is. De vermelding van koning mocht niet verwijderd worden op 

zijn kruis! De woorden redding en gered worden, zal in de toekomst luid worden 

gehoord, want Gods oordelen komen eraan, Corona een teken of begin? 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; 
indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 
 

Wat opvalt is dat Israël in de val loopt van de Valse Messias, de antichrist! De 

aanstaande wereldleider waarnaar de ongelovige wereld naar verlangt zal zich 

openbaren na de opname!  

2 Tessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here 
[Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door 
zijn verschijning, als Hij komt. 2 Tessalonicenzen 2:9 Daarentegen is diens komst naar de 
werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 
  

VOOR WIE WIL GERED WORDEN ZEGT JEZUS WORDT MIJN VRIEND ! 
 

 

 

 

 

 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn 
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 

maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
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