
28 februari Hosanna de Koning komt!

Jeruzalem. Bij het paasfeest denken de Joden eraan dat ze lang 

geleden uit Egypte zijn verlost.

gaat naar het huis van Zijn Vader.

Jezus is met zijn leerlingen ook op weg naar Jeruzalem. Hij gee� 

Zijn leerlingen de opdracht om een ezel te halen in een dorpje in 

de buurt. Als de mensen vragen waarom ze de ezel meenemen, 

moeten ze zeggen dat Jezus de ezel nodig hee�. 

Het is bijna paasfeest. Veel mensen gaan naar de tempel in

De mensen trekken palmtakken van de bomen en zwaaien 

ermee in het rond of leggen ze op de weg. Er komen steeds 

meer mensen uit de stad Jeruzalem. Ze trekken hun ook hun 

jassen uit en leggen die op de grond, zodat Jezus er met het 

veulen overheen kan rijden.

En zo gebeurt het ook. De leerlingen van Jezus vinden een jonge 

ezel. Mannen uit het dorpje vragen waarom ze de ezel nodig 

hebben. De leerlingen zeggen dat Jezus de ezel nodig hee�.

De leerlingen leggen hun jassen op de rug van de jonge ezel. 

Jezus gaat op de ezel zi�en. De mensen die dichtbij Jezus lopen 

beginnen te roepen: ‘Hosanna, gezegend is Hij, Die kom in de 

Naam van de Heere.’

Niet alle mensen zijn blij. De farizeeërs zien hoe de mensen 

Jezus toejuichen. Ze worden boos op Hem. De mensen noemen 

Hem een koning. De mensen roepen steeds ‘Hosanna, Gezegend 

is Hij, die komt in de Naam van de Heere.’ Boven op de berg 

staat de groep met mensen s�l. De Heere Jezus wordt verdrie�g. 

Hij weet dat Hij gaat lijden en sterven om de straf te dragen voor 

de verkeerde dingen van alle mensen. Hij komt niet om als 

koning in een mooi paleis te wonen, maar om de mensen te 

verlossen van alle verkeerde dingen. Hij wil Koning zijn in ons 

hart. Maar zo’n Koning willen de joden niet! Ze willen een 

mach�ge koning die alle vijanden uit het land wegjaagt. Als Jezus 

bij de tempel is aangekomen, stapt Hij van de ezel af en

Luister naar dit lied:

Kijk naar het kindermoment 

van 27 februari, daarin 
lezen kinderen dit verhaal 

voor.

https://youtu.be/dgNBis2nA6w

Denk na:

Is Jezus jouw Koning?

Tips:

Maak met elkaar het kruis 

en hang hem op een mooie 

plaats. Misschien wel voor 
het raam, dan kan het licht 
er mooi doorheen schijnen.

Deze week mag je het eerste 
plaatje bij je kruis 

kleuren en op plakken. Het 

is de Heere Jezus op een 
ezeltje.

Lees het verhaal hiernaast.

Dit verhaal staat in
Markus 11:1-11

Samen op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen


