
 

 

 

  



Jezus' intocht in Jeruzalem 

Het was druk op de wegen. Heel veel mensen trokken naar Jeruzalem, om daar Pascha te 
vieren, het grote, jaarlijkse Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn vrienden waren onderweg.  

Er hadden zich veel pelgrims bij Jezus aangesloten, mensen en kinderen die ook op weg waren 
naar Jeruzalem en die graag naar Jezus luisterden, die blij waren als Hij op bezoek kwam. Het 
was een grote groep, die samen naar Jeruzalem liep. 

Toen ze bijna in de stad waren bleef Jezus staan. Het was heel warm, en Jeruzalem lag hoog 
boven op een berg. Jezus was wat moe. Hij zei tegen twee van zijn vrienden: "Ga naar dat 
dorpje daar, en je zult er een ezeltje vinden. Maak hem los en breng hem naar mij toe. Zeg 
tegen de eigenaar dat ik het ezeltje straks zal terugsturen."  

De twee vrienden gingen er naar toe en vonden inderdaad het ezeltje. Ze namen het mee naar 
Jezus. Een paar mensen legden hun jas op de rug van het ezeltje, zodat Jezus er op kon zitten 
alsof hij een koning was. Sommige noemden Hem ook de koning van de Joden. Maar Jezus 
wilde niet als een rijke koning op een paard rijden, maar op een eenvoudig ezeltje.  

Veel mensen legden doeken en kleden op de weg, zodat het ezeltje niet door het stof hoefde 
te lopen. Er waren doeken genoeg voor de hele weg naar Jeruzalem. Hoewel het ezeltje nog 
nooit iemand gedragen had, droeg het Jezus met gemak.  

Toen Jezus en zijn vrienden bijna bij de top waren, hoorden ze echter veel lawaai en rumoer. 
5Ze werden een beetje bang, want hoewel er veel mannen, vrouwen en kinderen waren die 
van Jezus hielden, waren er ook tegenstanders, mensen die Jezus niet mochten. Daarom 
kropen een paar leerlingen voorzichtig naar de top van de berg om te kijken wat er aan de 
hand was.  

Hé, maar kijk nu! Het rumoer was gezang en het lawaai was gejuich! De hele stad liep uit, arm 
en rijk, groot en klein, jong en oud. Ze trokken palmtakken van de bomen en zwaaiden ermee, 
terwijl ze alsmaar riepen "Hosanna!" Dat betekent: Red ons!  

Maar niet iedereen juichte. Tussen de blije mensen waren ook mensen die boos waren op 
Jezus, omdat Hij zoveel over God vertelde, en omdat mensen Hem koning noemden. Sommige 
romeinse soldaten hadden zich tussen de mensen verborgen om te controleren wat Jezus ging 
vertellen, want hun baas was bang dat de mensen Jezus tot koning zouden uitroepen. 

De meeste mensen waren echter blij. Ze juichten Jezus toe, en brachten lammen en blinden 
en doven naar hem toe. Jezus liet de lammen weer lopen, de blinden weer zien en de doven 
weer horen. Ondertussen bleven de mensen en kinderen maar roepen "Hosanna, Zoon van 
David!". En zo werd Jezus Jeruzalem binnengehaald. 

 

Kinderen uit onze parochie brengen jaarlijks Palmpaaskruisen rond. Ze komen samen in de 
kerk en maken een mooi kruis met lekkers, niet voor zichzelf maar om het weg te geven! 
Maar dit jaar kan dit niet vanwege het Coronavirus. Daarom hebben de kinderen deze keer 
een tekening gemaakt voor u! 


