
Koning Jezus; Matteüs 21:1-11

We zijn een kleine week voor Pasen. We herdenken over enkele dagen Jezus’ sterven aan het 
kruis en zondag herdenken we Zijn opstanding uit de dood. Ik wil vandaag met jullie stilstaan 
bij, wat in het kerkelijk jaar, een week voor Pasen gebeurde… Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
Een bekend verhaal, maar ook een verhaal met een diepe inhoud.  

Lezen: Matteüs 21:1-11

Het thema van deze preek is Koning Jezus. Ik wil bij drie dingen stilstaan. 
PP1

- Koning Jezus op weg naar Jeruzalem
- Wat voor een koning is Jezus?
- Is Jezus koning?

1. De Koning op weg naar Jeruzalem
De menigte roept een aantal dingen roepen over Jezus. We kunnen daarin zien wie ze denken 
dat Jezus is.

De mensen roepen: Hosanna. 
Hosanna is een interessant woord. We vinden het terug in de Griekse vertaling van Psalm 
118:25. In onze Bijbels staat er ‘Geef toch heil’. Ofwel: Geef toch hulp. Red ons. 

PP2
Tijdens het loofhuttenfeest liep men elke dag om het brandofferaltaar heen met palmtakken, 
terwijl men heel Psalm 118 zong. Die palmtakken werden ook wel hosanna’s genoemd. 
Lezen: Psalm 118:23-28
In de tijd van Jezus had de uitdrukking “hosanna” een andere betekenis gekregen. Het was 
meer een soort jubelroep, heilwens geworden – God loven, prijzen; ere aan…, geloofd zij… 
Dat is ook wat men deed met Jezus. Aan de andere kant is het ook prachtig dat ze Jezus met 
de woorden van Psalm 118 vroegen om heil te geven, om hen te redden, wat Jezus’ doel 
natuurlijk was.

De mensen roepen: de Zoon van David
De ‘Zoon van David’ laat zien hoe men Jezus zag. Als Koning en als Messias. Als Koning, 
omdat Hij een Zoon van koning David was, maar ook als Messias, omdat in het Oude 
Testament wordt gesproken over de Messias, als de Zoon van David, een Koning die voor 
eeuwig Koning zal zijn. 
(Lezen: Ezechiël 37:25-26)

De mensen roepen: Hij die komt in de naam van de Heer
Dit is een uitdrukking die ook uit Psalm 118 komt, maar dan uit vers 26. Daar is het eerder 
bedoeld voor elke pelgrim die naar Jeruzalem kwam op de grote feesten, maar later bedoeld 
voor de komst van de Messias. Ze roepen eigenlijk dat Hij niet in eigen naam kwam, niet voor 
een eigen programma, maar met de woorden en met de kracht van God. 

Wat een intocht. De menigte jubelt over Jezus. Ze roepen dat Hij de langverwachte Messias 
is. De mensen loven en prijzen Jezus. Ik probeer het mij voor te stellen hoe dit gegaan is. Er 
staat dat de hele stad in rep en roer, in beroering was. In Matteüs 27:51 wordt het woord voor 
beroering nog eens gebruikt. Hier staat dat de aarde beefde. De stad dreunde als het ware van 



het gejubel en geroep van de mensen. De mensen die Jezus niet konden zien of niet kenden, 
vroegen aan anderen: “Wie is dit?” Kan je je dat voorstellen? Het is één groot feest! De 
Messias is er!

Beste mensen, mag ik u al met een eerste vraag uitdagen. Halen wij Jezus nog zo in ons leven 
binnen? Zijn wij nog zo blij met Jezus? Of is Jezus, God, de Bijbel, geloven een sleur 
geworden? Ik weet niet of u het merkt, maar wat in dit verhaal gebeurt, is heel fris, heel 
oprecht. Wat de mensen ook denken dat Jezus gaat doen in Jeruzalem, ze zijn oprecht heel blij 
met Hem. Ze zingen en juichen voor Hem. Hoe lang is het geleden dat u zo oprecht blij bent 
geweest met Jezus? Ik hoop niet zo lang… Als het al lang geleden is, dan is het tijd om eens 
heel goed na te denken over wie Jezus is, over wat voor een koning Hij is. Dat gaan we nu 
dan ook doen. 

2. Wat voor een koning is Jezus?
De vraag die ik nu wil stellen is, hoe Jezus is als Koning. Wel, dat wordt beschreven, door een 
citaat uit Zacharia 9:9 (lezen). 
- Hij is rechtvaardig
- Hij is zegevierend. De HSV vertaalt met “een Heiland”. Als je even Psalm 118 terug in 
gedachten brengt: Hosanna, red ons, dan past dit mooi bij de Heiland, iemand die redding 
geeft – dat is natuurlijk ook zegevierend!
- Hij is nederig. In Matteüs 21 staat er zachtmoedig; de HSV vertaalt met arm. 
- Hij rijdt op een ezel. 

Een vreemde Koning. Rechtvaardig en zegevierend vinden we wel passend bij een koning, 
maar nederig en op een ezel rijdend. Ik moet toegeven dat, als ik zo iemand Brussel zou zien 
binnenkomen, dat ik mij moeilijk zou kunnen voorstellen dat hij werkelijk een koning is. 
Ik heb een paar afbeeldingen meegebracht van koningen of machthebbers die nogal wat 
uitstralen: 

PP3-5
- Alexander de Grote: in gevechtstuitrusting; op een stijgerend paard
- Napoleon: in gevechtstuitrusting; op een stijgerend paard 
- Lodewijk XIV: lelijk, maar met een grandeur, een echte majesteit

PP6
Als laatste een impressie van Jezus, gewoon, op een ezel. Jezus kwam rechtvaardig, nederig, 
zachtmoedig, arm en op een ezel rijdend Jeruzalem binnen. Dat was weliswaar in het Oude 
Testament aangekondigd, maar ik kan mij voorstellen dat dat toch niet helemaal was wat de 
Joden verwachtten. Zij hadden het zegevierend zijn heel eigentijds ingevuld: de Messias komt 
om de Romeinen buiten te gooien. Heel wat Joden stelden zich wellicht vragen als: Waar is  
zijn bewapend leger? Waar zijn zijn wagens? Zij voelden meer voor een strijdende, op een 
vurig paard rijdende en tot de tanden bewapende koning, waartegen de Romeinen geen schijn 
van kans hadden.

Toch waren veel mensen erg blij! – al is dat niet helemaal wat de afbeelding laat zien. Zij 
mochten zien hoe de langverwachte Messias Jeruzalem, Zijn hoofdstad, binnenging. Zij 
zouden getuige zijn van het begin van een heel nieuw tijdperk. Zij waren bevoorrecht. 
Matteüs geeft prachtig weer hoe Jezus na de intocht in Jeruzalem naar de tempel gaat en 
daar… niet de Romeinen buiten gooit, maar alle Joden die de mensen afleiden van God. Wat 
een ironie. Kunt u zich de teleurstelling van de mensen voorstellen? Hé… ik dacht dat Hij de 
Romeinen zou verdrijven. Die teleurstelling merk je als je het verhaal van de Emmaüsgangers 



leest. Ze zeggen: “Wij leefden in de hoop, dat Hij (Jezus) het was die Israël verlossen zou. 
Maar het is al de derde dag dat Hij gestorven is.” De mensen haalden Jezus binnen met veel 
gejuich, maar hun langverwachte Koning deed niets tegen de Romeinen. Integendeel, Hij 
werd door hen aan een kruis gehangen en stierf…

Jezus was in vele opzichten een heel andere Koning dan de mensen verwachtten. 
Rechtvaardig, ja, maar niet door de Romeinen te straffen.
Zegevierend, een Heiland, bracht redding, ja, maar niet door de Romeinen te verdrijven. 
Nederig of zachtmoedig, ja, Hij gaf Zijn leven voor mensen die Hem slecht behandelden.
Zo is Jezus, zo is onze Koning.

3. Is Hij Koning?
Is Jezus Koning? Natuurlijk is Hij Koning, denken jullie allemaal. Ja, ik veronderstel dat 
iedereen of bijna iedereen hier gelooft dat Jezus Koning is en aan de rechterhand van de 
Vader staat. We lezen dat ook in de Bijbel. 
Lezen: Handelingen 7:56-57
Een mooi beeld, nietwaar. Jezus is weliswaar gestorven, maar Hij leeft weer en staat aan de 
rechterhand van de Vader. 

Wij geloven ook allemaal dat wij later Jezus zo zullen mogen aanschouwen. Maar… is Hij 
ook onze Koning in dit leven? Ik heb daarbij twee deelvragen:

- Koning in ons persoonlijk leven?
- Koning in de gemeente?

Is Jezus Koning in ons persoonlijk leven? 
Beste mensen, ik wil hier graag nadruk op leggen vanochtend. Wij zeggen of zingen heel 
gemakkelijk dat Jezus Koning is. Als Jezus Koning is, dan wil dat zeggen dat hij alles over 
ons te zeggen heeft. 

De koning van België heeft zoveel niet meer te zeggen, maar toen Jezus geboren werd, 
had koning Herodes de Grote bijvoorbeeld heel veel te zeggen. Als hij vond dat alle 
jongetjes onder de twee  jaar in Bethlehem en omgeving omgebracht moesten worden, 
dan deed hij dat. En dan moet je bedenken dat zelfs koning Herodes niet helemaal vrij 
spel had, omdat eigenlijk de Romeinen de baas waren. 

In Jezus’ tijd had een koning een bijzonder grote macht over zijn onderdanen. 
Trouwens, ook nu nog zijn er dictaturen die ongelooflijk veel macht hebben.

We hebben net gezien wat voor een koning Jezus is, dus we weten dat Jezus niet vergeleken 
kan worden met Herodes of met hedendaagse dictators. Maar als Jezus Koning over ons leven 
is, wil dat wel zeggen dat Hij zeggenschap heeft over ons. 

Het opmerkelijke aan Koning Jezus is dat Hij die zeggenschap niet afdwingt. Als wij zeggen: 
“Nee, Jezus krijgt alleen de zondagochtend”, dan is dat zo. Maar Jezus wil iets anders van 
ons. In Matteüs 22:37 lezen we dat Jezus zegt dat het eerste gebod is dat we God, en dus ook 
Jezus, moeten liefhebben met geheel ons hart, geheel onze ziel en geheel ons verstand. Wel, 
dat is zowat alles wat we hebben. 
Lezen: Hebreeën 12:28 
Het staat hier heel mooi. Wij krijgen een onwankelbaar koninkrijk – als Jezus onze Koning is. 
We kijken daarnaar uit; ooit zullen wij in Gods koninkrijk zijn. Dat is heel fijn, maar het vers 
gaat verder. We moeten daar dankbaar voor zijn en God vereren, in de HSV staat dienen, op 
een Hem welbehaaglijke wijze – ofwel met geheel ons hart, onze ziel en ons verstand. Jezus 
als koning aanvaarden, heeft consequenties voor het leven van elke dag. 



Hoe jong of hou oud we ook zijn. De vraag is steeds: Waarmee brengen we onze tijd door en 
geven we daarmee eer aan God? Dienen we God, Jezus daarmee? Is Hij werkelijk dag in, dag 
uit Koning in ons leven.

Is Jezus Koning in de gemeente? 
Ik spreek nu niet over de gemeente in Berchem of die in de Karel Rogierstraat, maar over de 
gemeente in het algemeen. De gemeente is bijzonder belangrijk. Ik geloof dat God de 
gemeente als instrument uitgekozen heeft om Zijn Woord, de waarheid, uit te dragen. In 1 
Timoteüs 3:15 staat dat de gemeente een pijler en fundament is van de waarheid. Zeer 
belangrijk dus. In Efeziërs 4 lezen we dat Jezus het hoofd, de Koning, is van de gemeente. De 
gemeente moet de waarheid verkondigen, maar wordt daarbij gestuurd door het hoofd, door 
Jezus. Ik geloof dat het belangrijk is om zo naar je eigen gemeente te kijken. Mag ik jullie nog 
één ding onder de aandacht brengen? Misschien zijn hier mensen die zeggen: “Goh, ik ben al 
oud en niet meer zo fit en mobiel als vroeger. Wat kan ik nog voor de gemeente doen?” Als 
dit zo is, dan geloof ik dat u nog een heel belangrijke taak te doen hebt. Bidden. Dit klinkt 
misschien flauw, maar het is mijn rotsvaste overtuiging dat er enorm veel gebed nodig is in 
een gemeente. Mensen die vinden dat ze niet veel concrete dingen voor de gemeente kunnen 
doen door hun leeftijd, kunnen door te bidden veel betekenen voor een gemeente. Heel 
eenvoudig door iedereen van de gemeente in gebed bij Jezus te brengen, door te bidden voor 
wijsheid als er moeiten zijn, door te bidden voor bezoekers die God nog niet kennen, maar 
zoekend zijn, … Als je bidt, dan maak je contact met het hoofd van de gemeente, met Koning 
Jezus. Hij is rechtvaardig, zachtmoedig en zegevierend. Zijn hulp zoeken, is het beste dat we 
kunnen doen. Ik hoop echt dat u merkt dat ik dit meen.  

Slot
Ik heb u een paar vragen gesteld. 
Eerst en vooral was er de vraag: Bent u nog oprecht blij met Jezus en met wat we tijdens deze 
paasweek mogen herdenken; met wat Jezus voor ons gedaan heeft?

Daarna heb ik de vraag gesteld of Jezus onze Koning is in dit leven; in ons persoonlijk leven, 
in ons leven van elke dag; in de gemeente, in hoe we omgaan met de gemeente. 

Ik hoop dat u over deze vragen wil nadenken. Jezus elke dag als Koning beschouwen, is 
noodzakelijk!

Ik wil als einde nog een kort filmpje laten zien. Het is bij sommigen misschien bekend. Het 
gaat niet om wat je ziet, maar wel om wat je hoort. Iemand beschrijft hier op prachtige wijze, 
vind ik toch, wat voor een koning Jezus is. 


