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Buxustakjes en wijwater 
 
Tot mijn vijftigste levensjaar was ik een vaste kerkganger van de Rooms katholieke kerk. Al 
vanaf kind heb ik daar gehoord dat met Palmpasen de intocht in Jeruzalem wordt gevierd;  
dat de Heere Jezus op een ezeltje met Palmtakken werd toegejuicht toen Hij Jeruzalem 
binnenreed. Aan het begin van de dienst zegent de priester buxustakjes met wijwater. 
Wijwater is water dat door de priester gezegend is. Ná de dienst mag je dan zo’n takje mee 
naar huis nemen om achter het kruisbeeld te steken. Dat heb ik jarenlang op deze manier 
gedaan. Sommigen doen dit in de overtuiging dat er, door de priesterlijke zegening, een 
beschermende werking vanuit gaat. 
 
Palmpaasstok 
 
Mijn zoon zat op een Rooms katholieke basisschool en daar werd ieder jaar een 
Palmpaasstok gemaakt. Een versierd houten kruis met daaraan allemaal snoepjes en 
chocolade-eitjes en ringling-chips aan een touwtje geregen. Bovenop een broodhaantje. Erg 
jammer voor de kinderen, maar de stokken moesten worden weggegeven aan oude, zieke of  
andere behoeftige mensen.  
 
Palmzondag wordt ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd 
 
Palmzondag wordt ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd. Het is de laatste zondag 
vóór Pasen. Het is in de Roomse kerk de laatste zondag in de veertigdagentijd. Het einde van 
de vastentijd. Het is daarmee ook de eerste dag van de zogenaamde ’goede week’; de 
laatste week voor Pasen. De kerk viert de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Het is een 
feest, maar wel ingetogen. Want, zegt de Roomse kerk, de mensen die Hem toejuichten 
zouden Hem een week later kruisigen…  
 
Er was helemaal geen intocht in Jeruzalem! 
 
Als ik destijds de Bijbel bestudeerd had, zou ik er al vlot achter zijn gekomen dat er op 
Palmpasen helemaal geen intocht in Jeruzalem was! En dat Hij niet gekruisigd is door de 
mensen die Hem met Palmpasen hebben toegejuichd. Want het waren Zijn discipelen die 
Hem toeriepen; ‘gezegend is de Koning’. En deze volgelingen hebben Hem niet gekruisigd 
maar de Joden uit Jeruzalem, onder aanvoering van de farizeeën. De zogenaamde intocht in 
Jeruzalem begon in Bethanië, op de Olijfberg, en eindigde op de Olijfberg.  
 
Takken van palmbomen 
 
Johannes 12 
12 Des anderen daags, een grote schare (volgelingen), die tot het feest (Pesach) gekomen 
was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam,(Hij was op weg vanaf de Olijfberg naar 
Jeruzalem) 
13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, (de mensen gingen 
Hem tegemoet op de Olijfberg) en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam 
des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls! 
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Palmboom     =  rmt      =  Thamar  

De palmboom heeft een kaarsrechte stam met een kroon van bladeren. In feite een lange 
stok met daarbovenop een kroon. Palmtakken zijn de takken van de kroon van de palm. 
In de Bijbel staat de palmboom voor koningschap, koning en kroon. De kaarsrechte stam 
verwijst naar Opstanding uit de dood. Via de takken van de Palmboom, wordt de Komst van 
de Koning en het Koningschap van de Heere Jezus Christus geïllustreerd en gedemonstreerd. 
Ook Salomo gebruikte palmen bij de bekleding van de Tempel.  
 

                                          
 
Bethanië ligt op de Olijfberg 
 

Volgens Lukas negentien, vertrekt de Heere op weg naar Jeruzalem. Vlakbij Beth-fage (huis 
van de jonge vijgen) en Bethanië (Ik ben het Huis) stuurt Hij twee van zijn discipelen weg om 
een ezel te gaan regelen. Bethanië ligt op de helling van de Olijfberg. De Heere Jezus kwam 
vaker in Bethanië. In Zijn laatste week, verbleef Hij daar in het huis van Lazarus, Maria en 
Martha. Tijdens de aftocht van de Olijfberg juichte de menigte van discipelen en volgelingen 
Hem toe. Zij loofden God en zij wierpen hun kleren op de weg, voor de ezel met de Heere 
Jezus daarop.  
 
Lukas 19 
   
Lukas 19 
28 En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen, en ging op naar Jeruzalem. 
29 En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanië gekomen was, aan den berg, 
genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond, 
30 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. 
31 En indien iemand u vraagt: Waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen: 
Omdat het de Heere van node heeft. 
32 En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had. 
33 En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt 
gij het veulen? 
34 En zij zeiden: De Heere heeft het van node. 
35 En zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, 
zetten zij Jezus daarop. 
36 En als Hij voort reisde, spreidden zij hun klederen onder Hem op den weg. 
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37 En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs (waar de helling naar beneden loopt, 
richting Jeruzalem), begon al de menigte der discipelen (niet de menigte maar de ‘menigte 
der discipelen’) zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de 
krachtige daden, die zij gezien hadden; 
38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in 
den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen! 
39 En sommigen der Farizeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 
40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast 
roepen zullen. 
41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, 
42 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. 
43 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; 
44 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.  
 
De farizeeën wilden dat de Heere Jezus zijn volgelingen zou bestraffen 
 
Er was dus geen intocht in Jeruzalem. Het was een tocht in de richting van Jeruzalem. Nadat 
de helling van de Olijfberg richting Jeruzalem ging, begonnen de discipelen zich te verblijden. 
‘De menigte der discipelen’. Het waren niet alleen de twaalf discipelen, het waren er 
meerdere. En deze volgelingen tesamen riepen de Heere Jezus uit als Koning, Die komt in de 
Naam des Heeren. Maar direct verzetten de farizeeën uit het gezelschap zich.  
 
Een oordeel over Jeruzalem 
 
De Heere Jezus kondigt in Lukas negentien geen Koninkrijk aan, maar velt juist een oordeel 
over Jeruzalem. Vreemd dat de kerk volhoudt dat het ‘Zijn Intocht in Jeruzalem’ was, en 
bovendien nooit melding maakt van dat komende oordeel. Ik heb er in ieder geval nooit iets 
van gehoord in de Roomse kerk. Terwijl de Heere Jezus hier heel duidelijk zegt dat Jeruzalem 
met de grond gelijk gemaakt zal worden. Deze zogenaamde intocht, was geen hoogtepunt 
maar een proef op de som. Zou men de Heere als Koning aanvaarden, ja of nee? Wij weten 
het antwoord al, want enkele dagen later riep het Joodse volk; ‘kruisig Hem’. 
 
Lukas 19 
14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, 
dat deze over ons koning zij. 
 
Johannes 19 
6 Als Hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis Hem, kruis 
Hem; Pilatus zeide tot hen: Neemt gijlieden Hem en kruist Hem; want ik vind in Hem geen 
schuld. 
7 De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want 
Hij heeft Zichzelven Gods Zoon gemaakt. 
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Eerste dag van de week 
 
Deze ‘intocht’ vond plaats op de zondag voor de zondag van Zijn Opstanding. De Opstanding 
van de Heere Jezus Christus vond plaats op de dag ná de sabbath; op de eerste dag van de 
week. Op een zondag dus. Zijn Opstanding was op de zeventiende van de eerste maand 
Nisan. En de zogenaamde intocht vond exact een week eerder plaats. Dat was dus de tiende 
van de eerste maand Nisan. De eerste dag van de lijdensweek.  
 
Mattheüs 28 
1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam 
Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 
 
Datums in de Bijbel 
 
Datums worden in de Bijbel nooit ‘zomaar’ genoemd. Onder andere via datums zijn er 
verwijzingen naar andere gebeurtenissen. Zo kreeg het Joodse Volk in Egypte, ook op de 
tiende van de eerste maand Nisan, de opdracht van de Heere een Paaslam in huis te nemen. 
Op de avond voor de uittocht door de Schelfzee. De instelling van het feest van de verlossing 
uit Egypte; Pesach.  
 
Exodus 12 
1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende: 
2 Deze zelfde maand (zevende maand) zal ulieden het hoofd der maanden zijn (dit werd dus 
de eerste maand van het jaar); zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. 
3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme 
een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.  
-- 
6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse 
gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. 
7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den 
bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. 
8 En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde 
broden; zij zullen het met bittere saus eten. 
 
De tijd een half jaar verschoven 
 
In opdracht van de Heere werd, bij de uittocht uit Egypte (de verlossing van Israël), de 
zevende maand, de eerste maand van het jaar. Dus de zevende maand (Tizri ) werd vanaf 
dat moment maand nummer één (Nisan oftewel Abib). En daarmee verschoof de 
nummering een half jaar. Volgens het Godsdienstig kalenderjaar is voor het Volk Israël de 
tijdrekening nog steeds een half jaar verschoven ten opzichte van de rest van de wereld. 
Volgens het burgerlijk kalenderjaar in Israël, is de zevende maand nog steeds de eerste 
maand. 
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Grote Verzoendag 
 
Leviticus 23 
26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige 
samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een 
vuuroffer offeren. 
28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u 
verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods. 
 
Welke Bijbelse gebeurtenis is er op de tiende van de zevende maand? Dan is het Grote 
Verzoendag! In Exodus, bij de verlossing van Israël, waren we feitelijk ook op de tiende van 
de zevende maand. Maar wat zegt de Heere daar? Hij zegt daar dat de zevende maand 
ineens de eerste maand zal worden. De zevende maand wordt door Hem uitgesteld. Je zou 
kunnen zeggen; de verlossing en verzoening worden uitgesteld. Men moet het Paaslam in 
huis nemen, maar de datum is veranderd… 
 
Typologische betekenis van deze verschuiving 
 
Het Lam, het Paaslam, is een type van de Heere Jezus Christus. Het in huis nemen van het 
Lam, is een beeld van het komen van de Heere Jezus Christus in Israël. De Heere komt tot 
Zijn Volk. Maar als de Heere daadwerkelijk definitief tot Zijn Volk komt, dan is dat uiteraard 
op Grote Verzoendag. Want dán wordt verzoening gedaan voor de zonden van het Volk. Het 
Paaslam in huis nemen zou ook op de tiende van de zevende maand moeten zijn, maar nu 
zegt de Heere; deze maand is niet meer de zevende maar de eerste maand. Zodat men wél 
het Paaslam in huis moet nemen, maar de datum blijkt veranderd te zijn. Het is uitgesteld. 
 
Het was de tijd nog niet 
 
De instelling van Pesach in Exodus, vlak voor de uittocht uit Egypte, is op de eerste plaats 
een uitbeelding van de eerste Komst van Christus. Daar komt de Messias, men moet Hem in 
huis nemen, maar men kruisigt Hem. Het Lam werd geslacht. Oftewel; de Hogepriester zou 
komen om verzoening te doen voor de zonden van het volk, en wat blijkt? Het is de zevende 
maand nog niet. De Heere had als Koning binnengehaald kunnen worden, maar het was de 
tijd nog niet. Het moment waarop de Messias tot Israël komt, is uitgesteld. De vijgenboom 
zonder vruchten beeldt hetzelfde uit. 
 
De vijgenboom 
 
Marcus 11 
11 En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en 
het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanië met de twaalven. (vanaf dát moment 
overnachtte Hij niet meer in Jeruzalem maar in Bethanië) 
12 En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. 
13 En ziende van verre een vijgeboom (een type van het Volk Israël), 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.(De Heere Jezus komt bij de 
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vijgenboom en kijkt of er al vrucht aan zit maar Hij zag alleen bladeren; het was de tijd van 
de vijgen nog niet…)  
-- 
19 En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad. 
20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de 
wortelen af. 
21 En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien 
Gij vervloekt hebt, is verdord. 
 
De typologische betekenis van de vijgenboom 
 
 

 
 
De vijgenboom heeft hele grote bladeren en is een uitbeelding van uiterlijk vertoon. Het is 
een uitbeelding van het Joodse Volk, en daarmee ook de uitbeelding van een leven onder de 
Wet. Hout van de vijgenboom is niet geschikt voor timmerwerk. De vijgenboom staat model 
voor de natie Israël. Als de Heere Jezus kijkt naar de vijgenboom, ziet Hij alleen maar 
bladeren. Er zitten geen vijgen aan de boom. Er is dus alleen maar uiterlijk vertoon; er wordt 
geen Vrucht gedragen. Vanwege volharding in ongeloof is het Joodse Volk niet met de Heere 
Jezus de weg van dood en Opstanding gegaan. Zij is onvruchtbaar gebleven en sindsdien ligt 
er een vloek op haar. 
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Het Joodse Volk kan zich nu niet bekeren 
 
Als Volk kan zij nu niet tot geloof in de Christus komen. Dit zal duren tot aan haar 
wedergeboorte, na de zeventigste Jaarweek. Zij zal pas vrucht geven, wanneer de 
tegenwoordige boze eeuw beëindigd is en de satan voor duizend jaar gebonden zal zijn.(zie 
studie Openbaring en studie de zeventigste Jaarweek en studie Mattheüs 24). Elke 
individuele Jood kan zich hedentendage wél bekeren en behoort dan gewoon tot de 
Gemeente, Zijn Lichaam. ‘Messiaanse Joden’ is een on-Bijbelse term. Messiaanse Joden zijn 
gewoon Christenen en dus leden van Zijn Lichaam.  
 
Jesaja 6 
9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende 
ziet, maar merkt niet. 
10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet 
zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij 
het geneze. 
11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er 
geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting 
verstrooid worde.(Dit gebeurt in de tweede helft van de zeventigste Jaarweek) 
 
Israël is nog steeds een dode vijgenboom  
 

Mattheüs 24 
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. (de duizend jaren; het geopenbaarde 
Koninkrijk van de Heer Jezus Christus, in Zijn Wederkomst. Zie ook de studie; ‘Mattheüs 24’) 
 
Het ongelovige Israël is nog steeds een dode vijgenboom; het Volk kwam tot op de dag van 
vandaag niet tot geloof in haar Messias, de Heere Jezus Christus. De vijgenboom verdorde 
niet alleen, maar verdween zelfs helemaal. Maar na haar wedergeboorte zal zij weer een 
levende Vijgenboom zijn, waarvan de takken weer teder worden, en waarvan de bladeren 
weer uitspruiten, en weer vrucht zal voortbrengen. Sinds negentienachtenveertig is er 
weliswaar een Joodse staat, maar dit is nog steeds een dode vijgenboom. Het is namelijk niet 
het werk van de Heere!  
 
De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus 
 
Het is wel in overeenstemming met de profetie van Ezechiël maar het is niet in 
overeenstemming met de geopenbaarde Wil van God. Deze Joodse staat is in ongeloof 
opgericht. De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus als Zoon van God. En niemand 
komt tot de Vader dan door de Zoon. De Joden wachten nog steeds op hun Messias en 
Verlosser. Pas na het aanroepen van de Heere Jezus Christus, aan het einde van de 
verdrukking in de zeventigste jaarweek, zullen ook zij wedergeboren worden en vrucht 
dragen.  
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Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult 
zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den 
Naam des Heeren! 
 
Onrijpe vijgen zijn ongelovige Joden 
 
Openbaring 6 
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en 
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen 
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. 
 
Sterren des Hemels zijn een beeld van Israël, van het Joodse volk. Als sterren van de Hemel 
verdwijnen, sterven de ongelovigen uit de Joodse staat. Ze zijn er niet meer. Ook de 
vijgenboom staat model voor de staat Israël. Onrijpe vijgen zijn een beeld van de 
ongelovigen uit die staat en ze vallen van de vijgenboom. Het is beeldspraak. Desalniettemin 
zullen alle ongelovige Joden aan het einde van de zeventigste Jaarweek gedood worden. Het 
gelovig overblijfsel krijgt een vluchtweg door de Olijfberg. De Heere Jezus Christus heeft vlak 
daarvoor Zijn Voeten gezet op de Olijfberg. Aan het einde van het oordeel over Israël, komt 
Hij terug en breidt Hij Zijn Koninkrijk uit over de hele wereld. 
 
Hij had met Palmpasen als Koning binnengehaald kunnen worden 
 
Met Palmpasen, daar op de Olijfberg, is het moment waarop Hij als Koning binnengehaald 
had kunnen worden. Deze dag, een week voor het feest van Pesach, is ook de dag waarop 
Jeruzalem het Paaslam in huis moest nemen. Zodat zij het Paaslam vier dagen later, op de 
veertiende van de eerste maand, zou kunnen slachten. Zoals in Exodus twaalf staat. De 
zogenaamde intocht in Jeruzalem komt volstrekt overeen met het in huis nemen van het 
Paaslam. Deze dag had Verzoendag moeten zijn, maar het liep dramatisch af. Het Paaslam 
werd geslacht. 
 
Jesaja 53 
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE 
heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als 
een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht 
zijner scheerders (in de Bijbel is ‘haar’ een teken van kracht), alzo deed Hij Zijn mond niet 
open. 
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Profetie van Daniël over de Komst van de Messias 
 
Daniël sprak als middelaar een gebed uit, een belijdenis namens het Volk. Hij kreeg van de 
Engel Gabriël, oftewel de Heere Jezus Christus, inzicht in het plan van God in verband met 
het herstel van het Volk. De Heere zegt tegen Daniël, dat de overtreding en zonden van het 
Volk na 490 jaar (= 70 jaarweken ) verzoend zullen worden. Ná de 490 jaar zal het 
Koningshuis van David en het Joodse Volk hersteld worden. Het Volk Israël zal dan wonen in 
het Heilige Land en de Heilige Stad Jeruzalem. Dat is nu nog niet het geval. Deze profetie 
staat dus nog te gebeuren.  
 

Gabriël =  layrbg  = Gabber El  = Vriend van God 

la  yrbg  = Gabori El  = Mijn God is Machtig; Mijn Machtige God;  

                                           Mijn God is Krachtig  
                                       =  Mijn Held is God; Machtig Man van God; 
                                           Ik sta voor het Aangezicht Gods; 
                                           Ik Ben de Verschijning en het Aangezicht Gods   
 
Nog meer op de tiende van de eerste maand 
 
De tiende van de eerste maand is volgens de profetie van Daniël ook de laatste dag van de 
negenenzestigste Jaarweek. Het is een profetie over de tijd die Israël nog zou resten tot de 
Komst van de Messias. Het zou feest moeten zijn maar de Messias werd afgesneden. Zie 
voor de uitgebreide Bijbelse berekening; studie de zeventigste Jaarweek en studie 
Openbaring zes. 
 
Daniël 9 
24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad (Jeruzalem), om de 
overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te 
verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den 
profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 
Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; 
de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der 
tijden. (Deze profetie spreekt over de tijd die zal passeren vanaf de toestemming om 
Jeruzalem te herbouwen, na de Babylonische ballingschap, tot op het aanbreken van het 
Koninkrijk van de Messias. De gezalfde. Dit was exact het moment dat de Heere Jezus op 
weg was naar Jeruzalem) 
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden(afgesneden worden), 
maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de 
stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot 
het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.(Er staat dat de Messias er 
wel zal zijn maar Hij zal afgesneden zijn. Hij zal Zijn Koninkrijk niet hebben. Maar er zal een 
andere vorst en een ander volk komen. En dat is precies wat er gebeurd is. De Heere Jezus is 
afgesneden geworden, het Paaslam geslacht)   
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Gemiste kans 
 
De Heere Jezus had dus ná die 69 jaarweken de Messias en Vorst van het Volk Israël kunnen 
zijn; dit was op de laatste dag van die 69 jaarweken. Op de tiende van de eerste maand, de 
maand Nisan. Dit was de dag waarop het volk Israël, volgens het Oude Verbond, 
verondersteld werd het Paaslam in huis te nemen. Op díezelfde dag was de Heere Jezus op 
de ezel onderweg naar Jeruzalem om het Pascha te vieren… 
 
Johannes 1 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
 
Zeventigste Jaarweek 
 
De laatste Jaarweek; de zeventigste Jaarweek staat, vanwege het verwerpen van de Messias, 
dus nog te gebeuren. (zie studie de zeventigste Jaarweek en Openbaring zes). In de 
zeventigste Jaarweek komt er eerst een oordeel over het ongelovige Israël. Jeruzalem zal 
met de grond gelijk gemaakt worden. Aan het einde van die laatste Jaarweek zal de Heere 
Jezus Zijn Voeten op de Olijfberg zetten. Dat zal opnieuw zijn op de tiende van de eerste 
maand. En niet op een ezel. Vanaf dat moment zal Hij Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreiden 
over de aarde.  
 
Zacharia 14 
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o 
Jeruzalem! 
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal 
ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en 
de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet 
uitgeroeid worden. 
3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij 
gestreden heeft, ten dage des strijds. 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het 
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het 
noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
De Heere Jezus weende over Jeruzalem 
 
Lukas 19 
41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, 
42 Zeggende: Och, of gij (Jeruzalem)ook bekendet, ook nog in dezen uw dag (deze dag had 
volgens Daniël Zijn aardse Koninkrijk kunnen beginnen), hetgeen tot uw vrede dient! (de 
aanvaarding van de Vredevorst) Maar nu is het verborgen voor uw ogen.(had ook gij, 
Jeruzalem, maar geweten dat deze dag de Vrede kan brengen. De Heere Jezus Christus had 
Koning kunnen zijn van het Koninkrijk. Maar dat blijft nu verborgen oftewel een 
Verborgenheid)  
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Toen de Heere Jezus vanaf de Olijfberg Jeruzalem zag liggen, begon Hij te huilen. Hij weende 
omdat het Joodse Volk Zijn Vrede en Koningschap af zou wijzen. Hij weende omdat Hij wist 
wat er daarom in de toekomst met de stad zal gebeuren. De hele stad zal verwoest worden. 
De Joden hadden op die dag Zijn Koningschap kunnen aanvaarden. De Heere Jezus wist heel 
goed wat er nu allemaal stond te gebeuren. 
 
Lukas 19 
43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving (loopgraven) rondom 
u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen (in het nauw 
drijven); 
44 En zullen u tot den grond nederwerpen (met de grond gelijk maken), 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.(De Joden kenden de tijd van Zijn bezoeking niet; men 
wist het niet) 
 
Rijdende op een ezel 
 
Zacharia 9 
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u 
komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, 
een jong der ezelinnen.  

(Sion           =        nwyx    =   Geroosterd (type: plaats van reiniging door Vuur = Geest)    

 Jeruzalem =  mlvwry =   Stad of Koninkrijk waar Vrede gebouwd of gesticht wordt 

 Dochter     =           tb   =   Huis, behoort ontvankelijk te zijn voor Gods Woord = Zaad 

                                          =   Deze dochter van Sion zal dan ook dochter van Jeruzalem zijn 
                                               Deze dochter zal een door de Heere gereinigd Koninkrijk zijn 
                                               Deze dochter zal gereinigd worden op grond van wedergeboorte 
                                               Deze dochter van Jeruzalem zal dan tot stichting van Vrede zijn 

 Heiland     =         uvy =   Jozua = Jezus = Hij (=Jehovah) redt; Hij(=Jehovah) verlost 

 Arm           =              ynu =  Nederigheid; vernedering; zachtmoedigheid) 

 
De Joden hadden ook op een ándere manier de komst van de Messias kunnen herkennen. 
Namelijk door de profeet Zacharia te lezen. Want daar wordt duidelijk aangekondigd dat de 
Koning komen zal; arm oftewel in nederigheid en vernedering en rijdend op een ezel. Maar 
een Koning hoort toch rijk te zijn? Zo’n nederige koning wilde het Volk niet. Zij wilde geen 
Koning op een ezel. Zij wilde pracht en praal en rijkdom. 
 
Johannes 12 
14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is: 
15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. 
16 Doch dit verstonden (begrepen) 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. 
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Hij kwam in vernedering om ons te verhogen 
 
2 Korinthe 8 
9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm 
geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 
 
Lukas 18 
13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, 
maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! 
14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die 
zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd 
worden. 
 
Hij zal wederkomen op een paard 
 
Openbaring 19 
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was 
genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 
12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en 
Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 
 

Paard =    sws = Suws  =  uitbeelding van koninklijke macht en heerlijkheid.         

Een ezel is eigenlijk een paard in vernedering. Het paard staat tegenover de ezel. Op 
Palmpasen kwam de Koning op een ezel, maar straks komt de Koning te paard. Toen kwam 
de Koning in vernedering, maar straks komt Hij in Zijn Kracht en Heerlijkheid. In de Bijbel zijn 
de begrippen Paard, en Majesteit, en Heerlijkheid feitelijk synoniem. De Heere Jezus leefde 
vanuit het Woord en in onderwerping aan het Woord van God, en dit werd uitgebeeld 
doordat de Heere Jezus reed op een ezelsjong.  
 

Dochter Sions wordt opgeroepen om wedergeboren te worden 
 
Zacharia 9 
9 Verheug u zeer, gij dochter (een volgende generatie) Sions!(verwijst naar wedergeboorte 
oftewel reiniging)  juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, 
(Melchizédek= Rechtvaardige Koning) en Hij is een Heiland (Heelmaker); arm (in 
vernedering), en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.  
 
Een dochter spreekt over een nieuwe of volgende generatie. De dochter van Sion, het Volk 
Israël, wordt straks opgeroepen om wedergeboren te worden. Zij wordt opgeroepen om, in 
haar komende oordeel, tot aanvaarding te komen van haar Koning, Heiland en Messias. Sion 
is de plaats waar het paleis en de Troon van David stond. Straks zal daar de Troon staan van 
de Heere Jezus Christus. Het nieuw gebouwde Jeruzalem zal de zetel zijn van het 
geopenbaarde Koninkrijk van Christus Koning.  
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De ezelin en het ezels-veulen 
 
Mattheüs 21 
1 En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fage, aan den Olijfberg, toen 
zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: 
2 Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden (type 
van het gelovig overblijfsel uit het Joodse Volk, levend onder het Oude Verbond der Wet) 
vinden, en een veulen (type van de Gemeente; heeft nooit het juk van de Wet gedragen)met 
haar; ontbindt ze (verlost van de Wet; het Nieuwe Verbond der Genade), en brengt ze tot 
Mij. 
3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal 
ze terstond zenden. 
4 Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, 
zeggende: 
5 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. (de Heere Jezus kwam om ons te 
verlossen van het juk van de Wet) 
6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, 
7 Brachten de ezelin en het veulen, en leiden (legden) hun klederen op dezelve, en zetten 
Hem daarop. (wat je draagt, dat bén je; het ezelsveulen lijkt sprekend op de discipelen want 
het heeft de kleren van de discipelen aan!) 
8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van 
de bomen, en spreidden ze op den weg. 
 
De ezel als type van de Gemeente 
 

 kruis op de rug            lange oren 
 

De ezel= Chamor = rwmj 
Een anagram van dit woord= ontferming = Ruchaam=  mjwr  

 
Ezels zijn intelligente beesten en houden van aandacht van de Baas. Om zich prettig te 
voelen, moeten ze met soortgenoten samenleven (naasten ; broeders en zusters, leden van 
Zijn Lichaam). Ze hebben lange oren. (het geloof is uit het gehoor). Ze balken ‘IA’ (is de 
Hebreeuwse afkorting voor Jehova). Ezels zien goed in het donker en kunnen goed 
bergpaden beklimmen (Zijn Woord is als een Lamp, wandelen in het Licht) (geen berg is te 
hoog met Hem als Leidsman). Ezels dragen in hun vacht een kruis op de rug. (wij zouden ons 
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kruis opnemen en Hem volgen). Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan 
dezelfde steen (Steen des aanstoots). De Ezel is erg gesteld op zijn vrijheid en wil alleen in 
vrijwillige dienstbaarheid, lasten dragen.          
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
Lukas 14 
27 En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. 
 
Typologische betekenis van het ezelsveulen en de ezelin 
 
Het ezelsveulen is de uitbeelding van de Gemeente, het Lichaam van Christus. De ezelin is 
een type van een gelovig overblijfsel uit het Joodse Volk. De ezelin was gebonden door een 
leven onder het Oude Verbond, en onder het Juk van de Wet. De ezelin werd losgemaakt 
van het Oude Verbond der Wet. Door middel van, door de Heere gezonden, apostelen werd 
zij bevrijd. Haar jong hoeft niet losgemaakt omdat het nog nooit onder het juk van de Wet 
heeft geleefd. Het is, in Christus, de eersteling van het Nieuwe Verbond der Genade. Het juk 
van de Heere is zacht en zijn last is licht. Het jong wordt, als eerstgeborene in Christus, 
dienstbaar gemaakt aan de Heere. Het ezelsveulen lijkt op de discipelen want het droeg hun 
kleren.  
 
De laatste week verbleef de Heere Jezus op de Olijfberg 
 
Vanaf de zogenaamde intocht in Jeruzalem, overnachtte de Heere Jezus op de Olijfberg. Hij 
heeft in die laatste week de nacht niet meer doorgebracht in Jeruzalem. Hij kwam af en toe  
wel in de stad voor prediking en heeft lange redevoeringen gehouden over de toekomst 
maar woonde op de Olijfberg. De laatste keer dat Hij gezien is op aarde, was ook op de 
Olijfberg. En de eerstvolgende keer dat Hij gezien zal worden op aarde, zal ook op de 
Olijfberg zijn. Want zoals Hij vertrok, zal Hij ook terugkomen. Hij zal ook dan Zijn voeten 
zetten op de Olijfberg. 
 
Handelingen 1 
10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding; 
11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar 
den hemel hebt zien heenvaren. (de Heere Jezus Christus vertrok vanaf de Olijfberg naar de 
Hemel en van daaruit zal Hij straks weer terugkomen en Zijn Voeten zetten op de Olijfberg) 
12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, 
welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. 
 
De Olijfberg typologisch 
 
Lukas 19 
42 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. 
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Olijfolie is een type van  de Geest. De Olijfberg staat typologisch voor het verborgen, 
onzienlijke, Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, in de Hemel. Het is het Koninkrijk wat 
Jeruzalem niet is binnengekomen. Het Koninkrijk bleef steken op de Olijfberg. Maar vanaf 
Zijn Wederkomst zal dit Hemelse Koninkrijk uitgebreid worden over de aarde. (zie studie 
Openbaring en de zeventigste Jaarweek) 
 
Allemaal op de Olijfberg 
 
Op de Olijfberg, in Bethanië, woonde Zijn vriend, de opgewekte Lazarus. Daar woonden ook 
Martha en Maria. Op de Olijfberg werd de ezel losgemaakt. Zijn Hemelvaart en Zijn 
Wederkomst zijn ook op de Olijfberg. Allemaal op de Olijfberg! Als straks het gelovig 
overblijfsel van Jeruzalem tot aanvaarding van de Messias komt, en Zijn Naam aanroept, zal 
het via dezelfde Olijfberg een vluchtroute krijgen om de Rust in te gaan. (zie studie de 
zeventigste Jaarweek en studie Openbaring) 
 
Tot slot 
 
Palmpasen was geen intocht in Jeruzalem. Het was de verwerping door Jeruzalem. Het was 
geen binnenhalen van de Messias en Koning. Hij kwam niet in rijkdom maar in armoede en 
vernedering. Hij werd daardoor niet aanvaard maar verworpen. Hij werd niet toegejuicht 
maar gekruisigd. Want hoewel de datum bekend was, kende men de tijd niet. Men had zich 
moeten wenden in geloof tot die Koning in vernedering omdat men alleen uit vernedering 
verhoogd zou kunnen worden. Ook wij zouden ons huis en ons hart en ons leven openen 
voor het Paaslam. Het Lam Gods. Hij staat aan de deur en klopt. Het Paaslam eten, is in 
gemeenschap leven met Hem Die stierf en weer opstond. Staande als geslacht. 
 
Openbaring 3 
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en 
de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met 
Mij. 
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen 
heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 
 
1 Petrus 1 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
 
Het Lam op de Troon 
 
Openbaring 5 
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van 
de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; 
 -- 
12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de 
kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 
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13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee 
zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en (namelijk) het 
Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. 
 
Het Lam is de Heere Jezus. Het Lam staande als geslacht, is de Opgestane Heere Jezus 
Christus. Het is hetzelfde Lam. Het Lam wat geslacht is, zal straks bij Zijn Wederkomst zitten 
op de Troon. Die Troon zal staan in een nieuw opgebouwd Jeruzalem in het geopenbaarde 
Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Ook dan zal men de Verheerlijkte Koning kunnen 
toejuichen met palmtakken… 
 
Openbaring 7 
9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en 
geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en (namelijk) voor het Lam, bekleed 
zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen. 
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, 
en het Lam. 
 
                                                         Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


