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Palmpasen 
Intocht onder tranen 

(Studie bij de prediking n.a.v. Lucas 19:28-48; 
28-3 in EDRN 

J.C. Bette 
 

           
 
 
 

Jezus, de Koning-Messias 
De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt door Lucas 
beschreven tegen de achtergrond van de profetieën  
die we lezen in Zach.9:9 en Psalm 118, een van de 
koningspsalmen. Het is de intocht van de koning-
messias in zijn stad. De reacties zijn zoals altijd 
divers: een menigte juicht Hem toe, sommigen 
proberen de enthousiastelingen tot zwijgen te 
brengen vanwege het gevaar dat er in hun leuzen 
schuilt en tenslotte willen de leiders van Jeruzalem 
Jezus doden. 
 
Opmerkelijk is dat Lucas als enige Jezus’ tranen 
over het lot van Jeruzalem en haar inwoners 
vermeldt. De profetische woorden die Jezus daarbij 
uitspreekt zijn angstaanjagend, en voor Hem ook vol 
van verdriet. De mensen in de stad zullen de komst 
van de Heer en de vrede die hen wordt aangeboden 
niet (h)erkennen. Het oordeel dat over Jeruzalem 
wordt afgeroepen, is het oordeel over de Joodse 
politieke en religieuze leiders en van iedereen die 
Jezus verworpen heeft en verwerpen zal. Wat wij de 
‘Goede Week’ noemen heeft een zeer ernstige 
grondtoon, inhoud en uitkomst.  
 
De ‘Goede Week’: op weg naar Jeruzalem… 
Eindelijk is het grote moment aangebroken dat Jezus 
met zijn discipelen opgaat naar Jeruzalem. De Joden 
in de tijd van Jezus werden geacht bij drie 
gelegenheden een pelgrimstocht naar Jeruzalem te 
ondernemen: vanwege het Loofhuttenfeest (Sukkot), 
dat herinnerde aan de nomadische rondzwervingen 
van Israël door de woestijn; vanwege het Pascha 
(Pessach), de viering van de bevrijding uit Egypte en 
voor het wekenfeest (Shavout), een herdenking van 

Mozes, die de wet ontving op de Sinaï. Van deze drie 
was het Pascha verreweg het meest populair.  
 
Joden van overal uit de wereld rond de Middellandse 
Zee trokken dan naar Jeruzalem, waardoor de 
bevolking van de stad verviervoudigd werd tijdens de 
twee weken durende festiviteiten in en rond de tempel.  
Joden beschouwden zulke pelgrimstochten niet slechts 
als herdenkingen, maar als gelegenheden om heel 
concreet ‘voor de Heer te verschijnen’. Naar de tempel 
in Jeruzalem gaan betekende zoveel als ‘naar God 
gaan’.  
 
Al veel eerder gingen Jezus en zijn discipelen in de 
richting van de tempelstad. Lucas beschrijft al in 9:51 
hoe Jezus zich instelde op de reis naar Jeruzalem. Ook 
heeft hij zijn lezers er van tijd tot tijd aan herinnerd dat 
dit het uiteindelijke reisdoel was. De door de Heer zelf 
aangekondigde ‘opneming in de hemel’ zou plaats 
vinden via de voltooiing van zijn aardse taak, en wel 
in de stad Jeruzalem (9:31;51). Door de daar 
gevestigde oudsten, overpriesters en wetgeleerden zou 
Hij verworpen en gedood worden (9:22) onder 
overlevering aan de mensen (9:44), ook aan de 
heidenen (18:32) en op de derde dag zou Hij opstaan. 
Als Hij in Jericho is heeft Jezus de mensen er nog eens 
bij bepaald dat Jeruzalem echter niet zijn eindstation 
is: het hemelrijk zal pas verschijnen nadat Hij een reis 
naar een ver land (de hemel van God) heeft gemaakt 
om vandaar als Rechter en Koning terug te komen 
(19:12-27). Maar op de weg naar die glorie is de 
doortocht door Jeruzalem echter onmisbaar… Zo 
vertrekt de Heer in het jaar 30 (na Christus☺) uit 
Jericho op weg naar de allerheiligste stad en haar 
tempel. 
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De Leider gaat voorop 
Jezus’ bediening begon in het Noorden van Israël, in 
Galilea, maar nu is het de tijd  waarin zijn boodschap 
naar de hoofdstad moet worden gebracht. Jezus is nu 
in de laatste weken van zijn aardse bediening. Jezus’ 
intocht in Jeruzalem wordt in elk van de evangeliën 
beschreven. Lucas wijst in zijn beschrijving van wat 
er gebeurde nog even terug naar een voorgaande 
gelijkenis, die Hij had verteld (19:11-27). Daarin had 
Jezus duidelijk gemaakt dat de heerschappij van God 
nog niet zou verschijnen wanneer Hij in Jeruzalem 
kwam. Daarmee wees Hij een verkeerde messias-
verwachting af. Toch is Hij de Messias en dat laat 
Hij merken nu Hij het einde van Zijn reis, Jeruzalem, 
bereikt. 
 
Jezus ging voorop (vgl. Mar.10:32). Hij loopt nu niet 
langer in het midden van een om Hem heen deinende 
massa mensen (18:39), maar Hij gaat nu bewust 
voorop lopen en laat de anderen volgen (vgl. 
Mar.10:32). Bij het naderen van het reisdoel wordt 
de stoet op passende wijze geformeerd: de Leider 
gaat vooraan!  
 
De weg liep in oostelijke richting omhoog, want 
Jeruzalem (ruim 800 m boven de zeespiegel) was 
meer dan 1 km hoger gelegen dan Jericho (ruim 250 
m beneden de zeespiegel). Jezus kwam naar de 
heilige stad vanuit het oosten, over de top van de 
Olijfberg en zo naar de stadspoorten. Het was een 
afstand van ongeveer 30 km, dat was toen genoeg 
voor een dagreis. Zo komt Jezus binnen het 
sabbatsgebied van de heilige stad.  
 
Een vorstelijke intocht met gejuich 
Jezus en de discipelen liepen verder tot zij Betfage 
en Betanië bereikten. Daar zond de Heiland twee 
(vgl. Luc.10:1; 22:8) van Zijn discipelen erop uit 
met een opdracht. 
In Betanië, dat bekender was dan Betfage, woonden 
Lazarus en zijn zusters (Joh.11:1). Het was de laatste 
plaats waar men langs kwam wanneer men uit 
oostelijke richting naar Jeruzalem reisde. Betfage 
was een gehucht, waarvan archeologen de ligging nu 
niet meer kunnen vaststellen. Beide dorpen lagen bij 
de ‘Olijfberg’, de middelste top van een heuvelrug 
die van noord naar zuid loopt aan de oostkant van 
Jeruzalem. De berg is van de stad gescheiden door 
de Kidronvallei. De Olijfberg was in oude tijden een 
plaats van gebed (2Sam.15:32), het was de plaats 
waar Ezechiël de heerlijkheid des Heren zag rusten 
(Eze.11:23) en volgens Zach.14:4 is het de berg 
waar God zal komen om de vijanden van Israël te 

oordelen. Vanwege deze profetie had de Olijfberg ook 
voor de joden van Jezus’ tijd een bijzondere betekenis 
voor het laatste der dagen. 
 
De discipelen moeten naar ‘het dorp hiertegenover’ 
gaan. Waarschijnlijk is dit Betfage omdat Mattheüs 
alleen dit dorp noemt en Betanië buiten beschouwing 
laat (Mat.21:1v.). In dat dorp zullen zij een jonge ezel 
aantreffen (pōlon is vaak het jong van een paard bij de 
Grieken, maar bij de joden ook wel het jong van een 
ezel). Het gebeurde wel dat men rij- en lastdieren hield 
ten behoeve van reizigers. Deze dieren konden geleend 
of gehuurd worden voor een bepaalde tijd (vgl. ‘Hij 
zal hem terstond terugsturen’, Mar.11:3). Dat Jezus 
zegt dat deze ezel ‘vastgebonden’ is, is van meer 
belang dan men zou denken, want hierin klinkt een 
verwijzing door naar Gen. 49:11: ‘Hij zal zijn ezel aan 
de wijnstok binden’. Dit en het voorgaande, 
Gen.49:10, over de komst van ‘Silo’, werd door de 
joden van Jezus’ tijd al gezien als een tekst over de 
Messias uit het geslacht van Juda. 
 
Het was natuurlijk te verwachten dat mensen bezwaar 
zouden maken wanneer de twee discipelen de ezel 
gingen losmaken om deze mee te nemen. Er was 
sociale controle in een dorp. Jezus geeft duidelijke 
instructie over wat ze dan zeggen moeten: ‘De Here 
heeft hem nodig’. Met ‘de Here’ (kurios) zal Jezus 
bedoeld hebben de Meester van de discipelen en niet 
‘de eigenaar’ van de ezel: in vs.33 blijkt de ezel meer 
dan één eigenaar (kurios) te hebben, en die eigenaars 
stellen zelf de vraag wat de discipelen met de ezel 
moeten. Jezus heeft de ezel ‘nodig’ voor Zijn plan om 
op de rug van een ezel als Vredevorst Jeruzalem 
binnen te gaan. Daarmee is de profetie van Zacharia 
9:9 in vervulling gegaan! 
 
De discipelen gehoorzamen hun Meester, al lopen ze 
gevaar voor dieven aangezien te worden. Zij zijn 
echter ‘uitgezonden’ en hun Heer staat garant voor de 
goede afloop van hun opdracht. Wanneer ze in het 
dorp Betfage komen, treffen ze het zo aan als Hij het 
gezegd had (vgl.Luc.22:13). Terwijl de twee 
discipelen bezig zijn met het losmaken van het 
ezelsveulen, roepen ‘de eigenaars’ ervan hen ter 
verantwoording. Blijkbaar was het dier gedeeld bezit, 
want er er is sprake van ‘eigenaars’. 
 
Marcus schrijft dat de omstanders zich ermee 
bemoeien. Dat is goed te begrijpen, want in een dorp 
kennen de mensen elkaar. Iedereen wist wel dat deze 
mannen geen recht hadden op de ezel. 
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Als antwoord op de kritische vragen zeggen de 
discipelen dat ‘de Here het dier nodig heeft’. Omdat 
dit antwoord voldoende blijkt, lijkt het erop of de 
eigenaars Jezus kenden. Misschien stelden ze de ezel 
zelfs graag ter beschikking van Jezus. 
De evangelisten Lucas, Marcus en Mattheüs staan 
vrij lang stil bij het verkrijgen van een rijdier voor 
Jezus’ intocht in Jeruzalem. Ze zullen hiermee 
hebben willen laten zien dat de Here Jezus inzicht 
kon hebben in een situatie waar Hij niet bij was. Wat 
Hij gezegd had bleek waar, want de discipelen 
vonden de ezel en konden deze meenemen. Ook 
wordt uit dit gedeelte duidelijk dat Jezus’ intocht 
volgens Zijn eigen plan verliep. 
 
De twee discipelen ‘leidden’ de jonge ezel naar 
Jezus toe. Buiten het dorp aan de voet van de 
Olijfberg had Hij op hen gewacht (vgl. vs.29,30). 
Omdat de ezel nog nooit bereden was (vs.30) had hij 
nog geen zadel. Daarom wierpen de discipelen hun 
mantels op het dier. Bij voorname personen legde 
men, ook wanneer er wel een zadel was, er vaak toch 
nog een mantel overheen om het harde zadel iets 
comfortabeler te maken. Het is eveneens een vorm 
van eerbetoon wanneer de discipelen Jezus ‘op het 
rijdier helpen’ (vgl. Luc.10:34 en Hand.23:24). 
 
Het was niet gewoon dat een pelgrim Jeruzalem op 
een rijdier binnenging. De Here Jezus had een 
bedoeling met dit optreden. Zoals Salomo gedaan 
had (1Kon.1:33vv.) zou Hij als de komende koning 
onder toejuichingen de hoofdstad binnenrijden. Zijn 
intocht was enerzijds feestelijk, anderzijds ook 
nederig.  
Jezus presenteert zich zo op een bijzondere wijze 
aan de tempelstad: als een vorstelijk persoon die niet 
te voet gaat en gelijktijdig als een zachtmoedige 
koning die tevreden is met een jong en nog niet 
ingereden rijdier. Hij wist dat Hij hiermee de 
profetie van Zacharia over de Messias vervulde: 
‘Jubel luid, gij dochter van Sion; juich, gij dochter 
van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, Hij is 
rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op 
een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong’ 
(Zach.9:9).  
 
Gezeten op een ezel, omringd door discipelen legde 
Jezus het laatste gedeelte van de weg naar Jeruzalem 
af. Daarbij bewezen de discipelen Hem eer door hun 
mantels op te nemen en deze op de weg uit te 
spreiden. De klederen die achter Hem kwamen te 
liggen werden weer opgepakt en opnieuw vooraan 
gelegd. 

Zo werd ook wel gedaan wanneer iemand tot koning 
gezalfd was. In 2Kon.9:13 valt Jehu een dergelijke eer 
te beurt. In termen van deze tijd zouden we zeggen: de 
rode loper werd voor de koning uitgelegd. De manier 
waarop Jezus zo door het stadsgebied optrekt naar het 
centrum van de tempel is als een appel op de 
bevolking van de stad: Hier komt uw onbaatzuchtige 
Koning! 
 
Een omstreden eerbetoon 
Wanneer de optocht aankomt op het hoogstgelegen 
deel van de weg over de Olijfberg, wordt de stad 
Jeruzalem opeens goed zichtbaar. Vooral de tempel op 
de tempelberg, aan de oostzijde van de stad, springt 
onmiddellijk in het oog. De grote groep is nu gekomen 
bij de ‘afgang’ van de Olijfberg. De weg loopt 
hiervandaan naar beneden. De mensen hadden lange 
tijd hun enthousiasme (vgl. vs.11) ingehouden, maar 
nu ‘begint de gehele menigte van de discipelen vol 
vreugde God te loven met luide stem’. Hier wordt van 
de ‘discipelen’ gesproken in de ruime zin van het 
woord (vgl. Luc.6:13,17). Allen deden mee (‘de 
gehele menigte’). Zij prezen God met luide stem en 
‘met blijdschap’ (zie comm. vs.6) vanwege al de 
wonderen die ze Jezus hadden zien verrichten. We 
kunnen hierbij denken aan wonderen als de genezing 
van Bartimeüs (Luc.18:35vv.) en de opwekking van 
Lazarus (Joh.12:17v.). 
 
De lof die God ontvangt bij de intocht van Jezus in 
Jeruzalem herinnert aan de lofprijzingen bij de komst 
van de Messias in de wereld, de geboorte van Jezus in 
Betlehem (Luc.2:13,20). 
 
De woorden ‘Gezegend hij die komt in de naam des 
Heren’ zijn een citaat uit Psalm 118 (Ps.118:26). Dit 
zongen de mensen in Jeruzalem tijdens de grote 
feesten de pelgrims toe. In deze situatie hebben deze 
woorden echter nog een grotere betekenis, want Jezus 
is geen gewone pelgrim. Hij is ‘de Komende’ (vgl. 
Luc.7:19 en 3:16), waar Johannes de Doper van sprak, 
waarbij hij doelde op Mal.3:1, waar staat: ‘Plotseling 
zal tot Zijn tempel komen de Here; ‘‘zie Hij komt’’, 
zegt de Here der heerscharen’. 
 
Jezus wordt ook binnengehaald als de Koning, de 
Messias-Koning uit het geslacht van David, zoals de 
engel tegen Maria gezegd had: ‘De Here God zal Hem 
de troon van Zijn Vader geven’ (Luc.1:32). Dat de 
Messias komt ‘in de naam des Heren’ wil zeggen dat 
Hij komt als Gods afgezant, namens God. 
Hoewel Jezus lijden en sterven te wachten staat in 
Jeruzalem, komt Hij niet als een martelaar de stad 



 4

binnen, maar als een koning. Zijn weg naar het kruis 
is geen ondergang, maar een zegetocht, want het is 
zeker dat Hij overwint, omdat Hij zal opstaan uit de 
dood (vgl. Luc.18:31-33). Daarom wordt de 
engelenzang (Luc.2:14) door discipelen herhaald nu 
de Messias aan het eind van Zijn reis aankomt in 
Jeruzalem. In plaats van ‘vrede op aarde’ (Luc.2:14) 
klinkt hier echter ‘vrede in de hemel’. Dit is de vrede 
die God in de hemel bewaart voor Zijn volk (vgl. 
Luc.6:23; 18:29v.). Deze vrede is nog niet op aarde 
gekomen, het Koninkrijk van God is nog niet 
openbaar geworden (zie vs.11). 
Met ‘Ere in de hoogste (hemelen)’ wordt God in de 
hemel de eer toegebracht omdat Hij de Vredevorst 
gezonden heeft. De mensen loofden God en juichten 
Jezus toe als de Messias, al begrepen ze toen nog 
niet hoe Hij dit messiasschap zou vervullen (vgl. 
Luc.18:34; 24:6-8,19-27, 44-46 en Joh.12:16). 
 
De toejuichingen van de discipelen (vs.37v.) blijven 
niet zonder reactie. ‘Enkele van de Farizeeën’ die 
‘vanuit de menigte’ (vgl. Luc.9:38) naar voren 
kwamen, spreken Jezus op het gedrag van Zijn 
discipelen aan. Ze noemen Hem ‘Meester’ 
(didaskalos, ‘leraar’ of ‘rabbi’, vgl. Luc.2:46; 7:40; 
11:45; Joh.1:39) en willen dat Hij Zijn discipelen 
‘bestraft’, zodat ze ophouden met roepen. 
 
Soms waren Farizeeën vriendelijk ten opzichte van 
Jezus (vgl. Luc.7:36; 11:37; 14:1) en mogelijk 
hadden ook deze leiders goede bedoelingen, in de 
zin dat ze wilden voorkomen dat het uitliep op een 
demonstratie, waarbij de Romeinse overheid met 
harde hand zou ingrijpen. Maar waarschijnlijker is 
dat deze Farizeeën vonden dat de discipelen dit 
beslist niet van Jezus mochten zeggen, omdat Hij, 
naar hun idee, niet de Messias was. Daarbij zou het 
enthousiasme van de discipelen ook nog kunnen 
overslaan op het volk. 
 
In Luc.9:21 beval Jezus Zijn discipelen nog dat ze 
het niemand moesten zeggen dat Hij de Messias was. 
Nu weerhoudt Hij hen niet en geeft Hij de Farizeeën 
ook een afwijzend antwoord. 
Wanneer ..., dan zullen de stenen het uitroepen’, 
klinkt als een spreekwoordelijke uitdrukking. In 
Hab.2:11 staat dat ‘de steen schreeuwt van de muur’ 
in dat verband betekent het dat de stenen als het 
ware beschuldigingen uiten. Het is niet 
waarschijnlijk dat het in dit vers ook om het uiten 
van beschuldigingen gaat, in die zin dat de stenen 
het de discipelen zullen verwijten wanneer ze 
zwijgen. Eerder zal Jezus bedoelen dat als de 

discipelen Hem niet eren, dat dan levenloze 
voorwerpen, de stenen van Jeruzalem (‘de wel 
samengevoegde stad’, Ps.122:3), zullen doen wat 
mensen nalaten. Het kan niet anders of God en Zijn 
Messias zullen de eer ontvangen die hun toekomt. Ook 
elders in de Bijbel worden wel dergelijke beelden 
gebruikt, bv. ‘de bergen en de heuvelen zullen voor u 
uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen 
in de handen klappen’, Jes.55:12).  
Tijdens deze intocht stelt Jezus zich voor het eerst in 
het openbaar (hoewel meer in een symbolische actie 
dan in expliciete uitspraken) op als koning over Israël, 
de Messias-Koning.  
 
Tranen over Jeruzalem 
In vers 37 vernemen we dat Jezus Jeruzalem al 
naderde. Nu lezen we ‘En toen Hij (nog) dichterbij 
kwam, ziende de stad, weende Hij over haar’. 
De pelgrims zongen bedevaartsliederen wanneer ze 
naar de stad op weg waren (Ps.121 e.v.), maar de Here 
Jezus begon te wenen toen Hij Jeruzalem daar voor 
Zich zag liggen. ‘Wenen’ (klaiō) is hoorbaar en 
zichtbaar uiting geven aan verdriet, smart (vgl. 
Luc.7:13,32,38; Hand.21:13). Alleen hier en in 
Joh.11:35 (waar echter een ander werkwoord gebruikt 
wordt) lezen we dat Jezus huilde. 
 
De Heiland is niet bedroefd vanwege het lot dat 
Hemzelf wacht in de stad, maar Hij is bedroefd 
vanwege wat er met de stad en haar inwoners zal 
gebeuren. Zijn tranen worden veroorzaakt door het 
verdriet over het onheil, dat de stad zal treffen 
wanneer zij blind blijft voor (Hem als) de Messias. 
Ook profeten in het Oude Testament hebben zulk 
verdriet gehad omdat ze wisten van het onheil dat over 
hun volksgenoten zou komen vanwege hun 
ongehoorzaamheid (zie 2Kon.8:11vv. en Jer.9:1; 
14:17). 
Bedroefd zegt Jezus: ‘Wanneer gij zoudt erkennen ook 
nog op deze uw dag wat tot uw vrede dient ... !’ De 
gedachte wordt niet helemaal uitgesproken. We 
zouden er bv. bij kunnen lezen: ‘ ... dan zou het zo 
anders met u gaan’. Jezus spreekt hier een onvervuld 
verlangen uit. ‘Ook gij’ benadrukt dat juist Jeruzalem, 
als de stad door God uitverkoren voor de bouw van de 
tempel, Gods verlossing door de Messias zou moeten 
aannemen. De woorden ‘ook nog op deze uw dag’ 
wijzen er op dat Jezus’ komst voor de inwoners van 
Jeruzalem nog een gelegenheid was om zich te 
bekeren. 
Vrede’ doet hier denken aan sjalōm in het OT (vgl. bv. 
Num.6:26; Jer.29:11). Jezus kon, als de Vredevorst 
(Jes.9:5), Jeruzalem de hemelse vrede (vgl. vs.38) 
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schenken. Deze vrede hield ook in dat het 
oorlogsgeweld (vs.43v.) aan de stad voorbij zou 
gaan. Ook in de bedevaartspsalm 122 (Ps.122:6-8) 
wordt van vrede voor Jeruzalem gesproken. 
Misschien reageert Jezus met ‘wat tot uw vrede 
dient’ wel op deze psalm die de pelgrims onderweg 
gezongen zullen hebben. 
De inwoners van Jeruzalem verstaan niet wat tot hun 
vrede dient: ‘het is voor hun ogen verborgen’. Zo 
was ook het Evangelie voor de wijzen en 
verstandigen verborgen (Luc.10:21, vgl. Luc.8:10) 
en lange tijd was ook de weg van de Messias voor de 
discipelen verborgen (Luc.9:45; 18:34). 
 
Jezus weent over Jeruzalem (vs.41) omdat zij de 
vrede van God afwijst (vs.42) en met de woorden 
‘want er zullen dagen komen (vgl. Luc.17:22; 21:6; 
23:29) over u’ ziet Hij dat donkere wolken zich 
samenpakken boven de stad. Jeruzalem zal belegerd 
en verwoest worden door haar vijanden, dat zijn de 
Romeinen, die het land nu al bezetten. 
 
Een vijftal oorlogshandelingen wordt genoemd in de 
verzen 43 en 44. De vijanden ‘zullen een wal 
opwerpen’ dit is een militaire uitdrukking die we 
ook al vinden in de LXX (Jes.29:3; Eze.4:2). Het 
betreft het neerzetten van een omheining van 
palissaden. De geschiedschrijver Josephus vertelt dat 
de Romeinen dit bij de belegering van Jeruzalem 
gedaan hebben, maar dat de omheining door de 
joden in brand gestoken werd, waarna de Romeinen 
een stenen muur hebben gebouwd om de stad uit te 
hongeren (Bellum Judaicum 5, par. 508). Ook zullen 
de vijanden de stad ‘omsingelen’ en haar ‘van alle 
kanten (Mar.1:45) benauwen’ of ‘onder druk zetten’. 
Met deze beschrijving laat Jezus voelen hoe vast 
Jeruzalem in de greep van vijanden zal komen. Er 
zal geen ontkomen aan zijn. Niemand zal zich dan 
meer kunnen redden. 
 
De vijanden zullen er na het beleg (vs.43) in slagen 
de stad in te nemen. Er staat letterlijk dat zij ‘u (de 
stad) met de grond gelijk zullen maken en uw 
kinderen met u’, d.w.z. de vijand zal de stad met 
inwoners en al ‘tegen de vlakte gooien, verpletteren’ 
(edaphizō). Zo wreed werd er wel opgetreden in de 
oorlog (Hos.10:14; Nah.3:10). In aansluiting op het 
ter aarde werpen zegt Jezus dat de vijanden geen 
steen op de andere zullen laten. Bij het bouwen werd 
de ene steen op de andere gelegd (Hag.2:16), maar 
nu zullen met geweld de muren neergehaald worden. 
Dit alles zal gebeuren ‘omdat gij niet verstaan hebt - 
Jezus begint en eindigt Zijn weeklacht met een 

werkwoord voor ‘verstaan’ - de tijd van uw 
bezoeking’, d.w.z. ‘de tijd waarin God naar u omzag’. 
Jezus bedoelt hiermee de tijd waarin Hijzelf, als de 
door God gezonden Messias, onder het volk aanwezig 
was (vgl. Luc.1:68; 7:16). Jeruzalem kende de tijd van 
Gods genade niet, geloofde niet dat de Messias 
gekomen was. 
 
Jezus in de tempel, een ‘spelonk van rovers…’ 
Toen Jezus met zijn discipelen en heel de menigte die 
Hem volgde Jeruzalem binnenging, liep Hij vervuld 
van het verdriet om de stad en haar inwoners naar het 
heilige tempelplein en veroorzaakte daar een 
duizelingwekkende ordeverstoring. Over deze 
tempelreiniging lezen we in Luc.19:45-48; Mat.21:12-
17 en Mar.11:15-19 (vgl. Joh.2:13-17). Mattheüs 
(21:10) en Marcus (11:11) vertellen dat Jezus 
Jeruzalem binnenging, maar Lucas noemt dit niet. Hij 
springt in zijn beschrijving over van de nadering van 
de stad (vs.41-44) direct naar het gebeuren in de 
tempel. De tempel was Zijn eerste doel. In dit 
evangelie speelt de tempel een belangrijke rol. Lucas 
begint zijn evangelie bij Zacharias in de tempel 
(Luc.1:9) en eindigt met de discipelen in de tempel 
(Luc.24:53). 
 
De ‘voorhof der heidenen’ lag buiten het eigenlijke 
tempelterras. Als je van de oostelijke zijde het 
tempelterrein binnentrad, bereikte je eerst de voorhof 
van de vrouwen, daarna via treden de voorhof van de 
mannen en om de tempel heen lag de eigenlijke 
voorhof van de priesters, die evenals de tempel zelf 
slechts door priesters mocht worden betreden.  
 
Om alles een beetje in de juiste verhoudingen te 
bedenken, moet je je voorstellen dat het tempelterrein 
waarover we nu spreken 300 meter lang was (van oost 
naar west) en 500 meter breed (van noord naar zuid).1 
Dat wil zoveel zeggen als ongeveer twaalf 
voetbalvelden, compleet met kraampjes, tafels te koop 
gestelde dieren en roepende kooplui: een marktplaats. 
Men noemde die tempelmarkt in die tijd ‘de bazars 
(winkels) van Annas’. Vernoemd naar Annas, de oude 
hogepriester, de schoonvader van Kajafas de 
regerende hogepriester, die de machtige man achter de 
‘tempelschermen’ was. Die tempelmarkt was een 
uitermate winstgevend zaakje voor de rijke 
priesterfamilies.  

                                                 
1 Over de tempel, zie SBOT 6 ‘Ezra, Nehemia, Esther, Job’ 
en als gedetailleerde bron uit die tijd: Flavius Josephus ‘De 
Joodse Oorlog’ Baarn 1997-1998. 
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In de voorhof waar ook heidenen mochten komen, 
verkochten kooplui allerlei benodigdheden voor de 
offerdienst, zoals schapen, duiven, olie, wijn en zout. 
Dit was een soort religieuze dienstverlening die door 
de priesters werd beheerd. Ook worden degenen die 
deze dingen kochten, genoemd, d.w.z. de pelgrims. 
In de tijd van het Pascha was het voor families 
verplicht om verschillende dierenoffers te brengen. 
En in plaats van een lam of een koppel duiven van 
thuis mee te brengen, was het gemakkelijker om ze 
te kopen dichtbij of op het zuidelijke gedeelte van 
het tempelplein. Als je dan een gekocht dier had 
opgehaald kon je als Joodse man doorlopen naar ‘de 
voorhof van Israël’ en het dier overdragen aan een 
priester die het namens jou offerde. Natuurlijk kon 
het koop-en-verkoopsysteem gemakkelijk worden 
misbruikt door foute prijzen te vragen. Jezus zal dit 
alles gezien hebben als een uiting van werelds bederf 
nota bene onder leiding van de tempelelite. Uit 
Joodse teksten die kort voor de tijd van Jezus 
werden geschreven blijkt dat er meerderen waren die 
over deze praktijken van de priesters schande 
spreken en hen betitelen als bedriegers en dieven.2 
Ook de Farizeeën bijvoorbeeld waren zeer kritisch 
over deze tempelhandelaars.  
 
Jezus joeg dan deze handeldrijvende mensen de 
tempel uit (ek-ballō, lett. ‘er uit gooien’). Hij deed 
hiermee niets dat in strijd was met de joodse wetten. 
Hij verstoorde de offerdienst zelf niet. Het is zelfs 
mogelijk dat veel gewone priesters (vgl. Luc.1:8v.), 
in tegenstelling tot de overpriesters (vs.47) die het in 
de tempel voor het zeggen hadden, er blij mee waren 
dat Jezus de bezem door de voorhof haalde. 
 
Jezus heeft zelf het gezag (vgl. Luc.20:2) om de 
tempel te reinigen, want Hij is de door God 
gezonden Koning (vs.38). Maar Hij verwijst ook 
naar het gezag van de Schrift: ‘Er staat geschreven’. 
Mijn huis is een bedehuis’ of ‘Mijn huis zal een 
bedehuis zijn’ is een citaat uit Jes.56:7. De tempel is 
bedoeld als plaats van gebed, waar een mens mag 
komen om God om ontferming te smeken, vgl. 
(Luc.18:10,13); (Hand.8:27) en (2Kr.6:18vv.). Ook 
de apostelen gingen, nadat Jezus heengegaan was, 
nog naar de tempel om te bidden (Luc.24:53; 
Hand.3:1). 
God had de tempel als een bedehuis bedoeld, maar 
wat de mensen ervan gemaakt hadden was een 
‘rovershol’. De Here Jezus citeert hier de profeet 
Jeremia, die het volk hekelt vanwege het bedrog en 

                                                 
2 Dit blijkt b.v. uit tekst in de Dode Zeerollen. 

het onrecht dat het buiten de tempel bedrijft en dan 
naar de tempel komt en doet alsof alles goed is 
(Jer.7:8vv.). Jezus drijft de kooplui de tempel uit 
omdat roof en geldzucht tot op het terrein van de 
tempel zijn doorgedrongen. Wat er binnen de tempel 
gebeurt is een afspiegeling van hoe het volk buiten de 
tempel leeft. 
 
Nadat Jezus het tempelplein gereinigd heeft van 
praktijken die er niet thuis horen (vs.45), gaat Hij Zelf 
naar de tempel om er het volk te leren. De Heiland 
overnachtte buiten Jeruzalem, maar ’s morgens vroeg 
kwam Hij naar de tempel om daar te leren (Luc.21:37) 
in de voorhof der heidenen of in de synagoge die op 
het tempelterrein stond. Op deze manier had Hij ook in 
Galilea het volk geleerd (Luc.4:15). Wat Jezus onder 
meer onderwezen heeft lezen we in de hoofdstukken 
20 en 21. We vernemen niet dat Hij in de tempel 
wonderen deed. 
 
De ‘overpriesters’ (dat zijn de leden van de 
hogepriesterlijke families), de schriftgeleerden en de 
‘voornaamsten’ (lett. ‘eersten’) van het volk vormden 
samen het Sanhedrin. De tempelreiniging was vooral 
een aanklacht tegen het beleid van de overpriesters, 
die voor de tempel verantwoordelijk waren. De handel 
in de tempel was voor hen een bron van inkomsten. Zij 
komen echter niet tot inkeer maar verzetten zich des te 
meer tegen Jezus. Dit is de eerste vermelding in het 
evangelie naar Lucas van een bewuste opzet van 
Jezus’ tegenstanders om Hem te doden. 
 
De overpriesters, schriftgeleerden en oudsten wilden 
Jezus ombrengen (vs.47), maar zagen daar geen 
mogelijkheid toe, met name omdat het volk dat niet 
zou toelaten. Er bestond (nog) een groot verschil 
tussen de leiders en het volk in hun houding ten 
opzichte van Jezus. Lucas spreekt in deze laatste 
hoofdstukken vaak over het ‘volk’ (laos, Luc.18:43; 
20:1,9,45; 21:38; 22:2). Jezus was gekomen voor het 
volk (vgl. Luc.1:68; 2:10; 7:16) en vond bij hen 
gehoor: (lett.) ‘Heel het volk hing luisterend aan 
Hem’, m.a.w. ‘Het volk hing aan Zijn lippen’ of 
‘hoorde Hem graag’. 
Te midden van het volk zal zich een vaste kern van 
Jezus’ aanhangers bevonden hebben (vgl. de 
vijfhonderd discipelen die Hem trouw bleven ook na 
de kruisiging, 1Kor.15:6, vgl. ook Hand.1:15). Dezen 
hadden met hun openlijke erkenning van Jezus als de 
Messias invloed op de menigte (vgl. vs.37v.). Velen 
uit het volk verwachtten waarschijnlijk nog dat Hij 
zich met macht en heerlijkheid als Messias zou 
openbaren in Jeruzalem (vgl. vs.11). 


