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De Triomfantelijke Intocht – Zondag
Het is eind maart en het Paschafeest is in aantocht. Het moment is aangebroken waarop Jezus aan zijn
vijanden zal worden overgeleverd. Geen enkel Joods feest is belangrijker voor het volk en geen enkel ander
feest zou gepaster kunnen zijn voor het hoogtepunt van het leven en de bediening van Jezus. Het Paschafeest
vindt plaats aan het begin van het Feest van de Ongezuurde Broden, dat zeven dagen duurt. Het is een
herdenking van de exodus van het volk uit hun gevangenschap in Egypte. Tijdens het Paschafeest wordt het
pascha-lam gedood, net als aan het begin van de exodus, toen het bloed op de deurposten van de Israëlieten
werd gesprenkeld. Toen de dood Egypte doorkruiste en de eerstgeborene van elk huishouden werd gedood,
spaarde God alleen die huishoudens waarvan de deuren bedekt waren met het bloed. Jezus is zelf het perfecte
Lam van God; Hij staat op het punt gedood te worden voor de redding van allen die de macht van Zijn bloed
willen erkennen en aanvaarden.
Jezus is nog niet in Jeruzalem aangekomen of Zijn vijanden zijn al bezig met het beramen van Zijn dood. Maar
dit onheil zal Hem niet treffen voordat Hij de stad op triomfantelijke wijze binnengaat. Jezus rijdt op een
eenvoudig ezelsveulen de stad binnen en wordt ontvangen door een mensenmenigte die God prijst omdat Hij
deze “grote profeet” heeft gestuurd waar zij nu in geloven. Maar Jezus weet dat de meesten van hen de ware
aard van de Messias en van Zijn Goddelijkheid nog steeds niet begrijpen en dat er nog veel meer mensen zijn
die nog steeds helemaal niet in Hem geloven.
Jezus is tijdens Zijn hele bediening nooit eerder op een dergelijke, grootse manier ontvangen; Zijn vijanden zijn
bang voor zijn populariteit en laten deze glorieuze dag ongestoord voorbijgaan.
Joh. 12:12,13
(zondag)

MENIGTE GAAT JEZUS TEGEMOET. Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest

gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen, en
gingen uit Hem tegemoet, en riepen:
“Hosanna!
Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren,
Hij, Die is de Koning Israëls!”

Mat. 21:1-7
Mar. 11:1-7
Luk. 19:29-35
Joh. 12:14-16

En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fagé en Bethanië
gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,
zeggende: “Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen
gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en brengt het. En
indien iemand u vraagt: 'Waarom ontbindt gij dat?' zo zult gij alzo tot hem zeggen: 'Omdat de
Heere het van node heeft.'” Mt Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken
is door den profeet, zeggende:
JEZUS VRAAGT OM EZELSVEULEN.

Lk

“Zegt der dochter Sions:
'Zie, uw Koning komt tot u,
zachtmoedig en gezeten op een ezelin
en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.'”
Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt was, toen
werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij Hem dit gedaan hadden. Mk En
zij gingen heen, en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding, en zij
ontbonden hetzelve. En sommigen van degenen, die aldaar stonden, zeiden tot hen: “Wat doet
gij, dat gij het veulen ontbindt?” Doch zij zeiden tot hen, gelijk Jezus bevolen had; en zij lieten ze
gaan. En zij brachten het veulen tot Jezus, en wierpen hun klederen daarop; en Hij zat op
hetzelve.
Jo

Mat. 21:8,9
Mar. 11:8-10
Luk. 19:36-40

Lk
En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs,
begon al de menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stemme,

JEZUS GAAT JERUZALEM BINNEN.

Jeruzalem
(zondag)

vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden; zeggende:
“Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren!
Vrede zij in den hemel,
en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!”
En sommigen der farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: “Meester, bestraf Uw discipelen.”
En Hij, antwoordende, zeide tot hen: “Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast
roepen zullen.”
Mk
En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen, en
spreidden ze op den weg.

Luk. 19:41-44

JEZUS VOORZIET VERWOESTING. En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

zeggende: “Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar
nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een
begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; en
zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op
den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.”
Mt

Mat. 21:10,11
Joh. 12:17-19

JEZUS' POPULARITEIT ERKEND.

Mat. 21:17
Mar. 11:11
Bethanië

TERUGKEER NAAR BETHANIE. En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij

En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd,
zeggende: “Wie is Deze?”
En de scharen zeiden: “Deze is Jezus, de Profeet van Názareth in Galiléa.” Jo De schare dan, die
met Hem was, getuigde dat Hij Lázarus uit het graf geroepen, en hem uit de doden opgewekt
had. Daarom ging ook de schare Hem tegemoet, overmits zij gehoord had, dat Hij dat teken
gedaan had. De farizeeën dan zeiden onder elkander: “Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet,
de gehele wereld gaat Hem na.”
alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanië met de twaalven.

De Laatste Week – Maandag
De volgende dag bevindt de populariteit van Jezus zich nog steeds op een hoogtepunt. Kinderen zingen Hem
lof toe alsof zij Hem willen danken omdat Hij hen altijd in gedachten heeft. In schril contrast met dit blijde
tafereel staat een incident dat door Matteüs, Markus en Lukas wordt beschreven. Het is bijna identiek aan een
voorval dat eerder, aan het begin van de bediening van Jezus, door Johannes werd vastgelegd: het uit de
tempel jagen van de kooplieden. Als dit inderdaad een afzonderlijke gebeurtenis is, dan is het goed mogelijk
dat Jezus deze laatste kans aangrijpt om de tempel te reinigen. De kooplieden en de geldwisselaars moeten
wel razend van woede zijn, maar net als de religieuze leiders zijn zij bang voor het volk en wachten daarom op
een betere gelegenheid om terug te slaan.
Jezus spreekt nu openlijk over Zijn naderende kruisiging en probeert het doel ervan duidelijk te maken. Er zijn
veel mensen die nog steeds niet geloven, maar zelfs hun ongeloof is weer een vervulling van een profetie,
zoals Johannes opmerkt.
Jezus verlaat nu Bethanië en vervloekt een onvruchtbare vijgenboom, een voorval dat Hij later zal gebruiken in
een les over de kracht van het geloof.
Mat. 21:18,19
Mar. 11:12-14

ONVRUCHTBARE VIJGENBOOM. En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde

Mat. 21:12,13
Mar. 11:15-17
Luk. 19:45,46
Tempelplein

JEZUS REINIGT TEMPEL. En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde,

Hem. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets
op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was
de tijd der vijgen niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: “Niemand ete enige vrucht
meer van u in der eeuwigheid!” En Zijn discipelen hoorden het.
begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der
wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om; en liet niet toe,
dat iemand enig vat door den tempel droeg. En Hij leerde, zeggende tot hen: “Is er niet

geschreven:
'Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden
allen volken?'
Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt.”
Mk

Mat. 21:18
Luk. 19:47,48

PLAN UITGESTELD.

Mat. 21:14-16

KINDEREN PRIJZEN JEZUS. En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij

En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat, en zochten, hoe
zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer.
Lk
En zij vonden niet, wat zij doen zouden; want al het volk hing Hem aan, en hoorde Hem.
genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed,
en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: “Hosanna den Zone Davids!” namen zij
dat zeer kwalijk; en zeiden tot Hem: “Hoort Gij wel, wat dezen zeggen?”
En Jezus zeide tot hen: “Ja; hebt gij nooit gelezen:
'Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen
hebt Gij U lof toebereid?'”

Joh. 12:20-26

DOEL VAN DOOD VAN CHRISTUS. En er waren sommige Grieken uit degenen, die opgekomen

waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden; dezen dan gingen tot Filippus, die van
Bethsáïda in Galiléa was, en baden hem, zeggende: “Heere, wij wilden Jezus wel zien.” Filippus
kwam en zeide het Andréas; en Andréas en Filippus wederom zeiden het Jezus.
Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: “De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal
verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en
sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn
leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren
tot het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn
dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.
Joh. 12:27-33

KRUISIGING VOORSPELD. Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? 'Vader, verlos Mij uit

deze ure!' Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen. Vader, verheerlijk Uw Naam.”
Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: “En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem
wederom verheerlijken.” De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zeide, dat er een
donderslag geschied was. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Jezus antwoordde en zeide: “Niet om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is
het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. En Ik, zo
wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.” (En dit zeide Hij,
betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.)
Joh. 12:34-36

AANSPORING OM IN LICHT TE LEVEN. De schare antwoordde Hem: “Wij hebben uit de wet

gehoord, dat de Christus blijft in der eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet
verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?”
Jezus dan zeide tot hen: “Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht
hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij
heengaat. Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn.”
Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.
Mar. 11:19
Bethanië

TERUGKEER NAAR BETHANIE. En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad.
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