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Meditaties: Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/DsrMxvbJFss 
 
Intocht van de Koning 
 

Meditatie door Gijs Bleijenberg, proponent, m.m.v. ds Jelle Brouwer (Mechelen-Noord) 
 

Opening: Hosanna de Koning komt (Opwekking 240) 
Hosanna, hosanna, de Koning komt, 
in de naam van de God van Israël (2x) 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël (2x) 
 

Wees welkom, wees welkom o Vredevorst 
in de naam van de God van Israël (2x) 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël (2x) 

Gij geeft ons het leven en overvloed, 
in de naam van de God van Israël (2x) 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël (2x) 
 

 
Welkom en bemoediging 
Hartelijk welkom in deze onlinedienst. Fijn dat u met ons mee viert. 
Vandaag hebben Bobo en ik een pikhaantjes bij ons. Dit is een traditie van Palmpasen. Het 
haantje ziet alvast vooruit op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 
Het haantje is van brood, dat staat voor het avondmaal op Witte Donderdag. De vorm van het 
brood is een haantje. Dit omdat de haan kraaide toen Petrus Jezus driemaal verloochende.  
 

Vandaag halen we de Koning binnen. Om ons op deze inkomst voor te bereiden worden we 
stil. 

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen 
heeft en die nooit loslaat wat Zijn hand begon. Amen. 
 
Kyriegebed 
Barmhartige God, 
die in uw schoot van ontferming 
alle mensen wilt opnemen, 
van West èn Oost, 
van Noord èn Zuid, 
die er voor heeft gekozen 
om vooral bij hen te zijn, 
die door medemensen miskend 
en veronachtzaamd worden, 
wij bidden U: Kyrie eleison 
 

Ontfermende God, 
die mensen zoekt en zendt 
om uw keuze te beamen, 
in woorden en daden, 
die Jezus zijn zoon noemde, 
omdat hij uw wil geheel en al 
tot de zijne maakte, 
wij bidden U: Kyrie eleison 
 

Algoede God, 
die de stralen van uw bevrijding 
laat schijnen in een wereld 
vol doodsdreiging en duistere machten,  



Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 28/03 
die niet ophoudt om ons te roepen 
uw licht toegang te verschaffen 
aan deze angstbeladen aarde 
door een leven van grenzeloze goedheid, 
wij bidden U: Kyrie eleison 
 
Lied: Waar God de Heer Zijn schreden zet (NLB 723) 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven.  
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden.  
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade.  

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen.  
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
Evangelielezing: Marcus 11:1-11 
1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, 
stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar 
ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat 
nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie 
vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer 
terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was 
vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom 
maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de 
mensen lieten hen begaan. 7Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het 
dier en hij ging erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden 
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor hem uit liepen of achter 
hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 10Gezegend het komende koninkrijk van onze 
vader David. Hosanna in de hemel!’ 11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij 
alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf 
terug naar Betanië. 
 
Lied: Alles wat over ons geschreven is (NLB 556:1,3,5) 
1. Alles wat over ons geschreven is, 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem, 
 waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem. 
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Meditatie 
Geliefde broeders en zusters, 
 

Misschien kent u de komediefilm ‘The princess diaries’? In deze film komt een Amerikaans 
schoolmeisje erachter dat ze een prinses is. Ze zou later zelfs koningin worden van een land 
dat dan voor haar nog onbekend is. Voordat ze dit wist was ze al een stuntelig meisje en ze 
werd gepest op school. Als dit nieuws uitlekt, staat de pers voor haar school. Degene die 
haar pesten beweren dat ze de beste vriendinnen met haar zijn. Haar normale leven als een 
Amerikaans schoolmeisje komt abrupt ten einde.  
 

Vandaag zien we eigenlijk ook zoiets gebeuren. Jezus Christus, de zoon van timmerman Jozef 
wordt in Jeruzalem binnengehaald als koning. Hij krijgt een intocht die normaal is voor een 
koning. En misschien wel meer dan een voor een koning. Jezus wordt binnengereden op een 
veulen dat nog nooit is gebruikt. In het Oude Testament en in die context van het Nieuwe 
Testament zijn ongebruikte spullen vaak heilig. Ze hebben een bijzondere status. Hiervan 
getuigt onder andere Numeri 19:2.  
 

Dat Jezus op een ezel binnen komt rijden is opmerkelijk. Een ezel is moeilijk te conditioneren. 
Er moet eigenlijk iemand voor lopen om de ezel de weg te wijzen. Daarom zijn ezels ook niet 
geschikt voor het leger. Omdat ze veel getraind moeten worden en dan nog vaak hun eigen 
gang gaan. Voor de Messias is dit geen probleem. Hij komt binnen als koning op een ezel. 
Daarmee laat Hij zien dat Hij de macht in handen heeft. 
De menigte ziet de koning binnen komen. Ze leggen hun mantels op de grond. Zodat het een 
echt koninklijke ontvangst wordt. De mensen schreeuwen het van vreugde uit! Hosanna, dat 
letterlijk ‘help nu!’ ofwel ‘red ons, verlos ons’ betekent. Met dit schreeuwen en de 
binnenkomst op een ezel komt de profetie van Zacharia 9:9 uit: 
 

Juich, Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
 

De mensen citeren tijdens het schreeuwen Psalm 118:26, gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer. 
 

Deze gebeurtenis was niet zonder risico. Met Pesach waren de Romeinse gezaghebbers bang 
voor een opstand van de joden. Daarom lieten zij extra militairen komen naar Jeruzalem om 
de kleinste opstand meteen te onderdrukken. Het Romeinse Rijk was een militair rijk. Twee 
jaar geleden was ik in Rome in het Nationaal Romeins Museum. Daar hing een bordje: 
‘waaraan dankten de Romeinen hun succes?’ Het antwoord was dankzij organisatie en 
discipline. Het is daarom merkwaardig dat de Romeinen niet ingrepen met hun militaire 
macht. Dat zij deze kleine binnenkomst niet stopten uit angst. Misschien staat dit wel 
centraal voor het gezag van Jezus. Onder het juk van de Romeinse bezetter bouwt hij verder 
aan het Koninkrijk van God. 
 

Toen Jezus als koning binnenkwam in Jeruzalem was dit zonder allure. Geheel op Gods 
eigenwijze komt hij aangereden. Zonder vrees voor de Romeinen. In stilte bouwt Jezus het 
Koninkrijk van God verder uit. Dan rijst voor ons de vraag: wanneer komt dit Koninkrijk ten 
volle? Wanneer zullen wij het volledig aanschouwen? 
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Dat antwoord kunnen we misschien vinden in vers 11. In dit vers staat dat Jezus na Zijn 
intocht weer terug gaat waar Hij vandaan kwam. Jezus ging weer terug naar Bethanië. Jezus 
gaat weer terug. Het lijkt wel alsof Hij nog eens een koninklijke binnenkomst zou hebben in 
Jeruzalem. Een binnenkomst waar wij bij zullen zijn. Jezus bouwt Zijn Koninkrijk verder. En als 
het klaar is komt Hij weer om ons als burgers te bevestigen van dit Koninkrijk. Achter de 
schermen, in het verborgene wordt er hard gewerkt. Voor ons is het niet afwachten. Voor 
ons is het niet rustig aan doen en zien wat de Heer gaat bouwen. Nee, wij mogen op onze 
eigen manier smaak geven aan deze wereld. Deze wereld die het fundament zal zijn van Gods 
nieuwe Koninkrijk.  
 

In de vorige passage in Markus 10:17-31 vraagt een rijke man hoe hij deel kan krijgen aan het 
eeuwige leven. Het antwoord van Jezus is simpel, maar voor hem zo moeilijk. Jezus zegt: 
Houd je aan de geboden. En als je dat hebt gedaan, verkoop je bezittingen en deel het met 
de armen. In het Markus-evangelie wordt duidelijk dat we ons niet alleen aan de wet moeten 
houden als redding voor het eeuwige leven. Het Markusevangelie leert een ethiek. Om nu al 
te delen met anderen. Als we dat doen, maken we van de koning op het veulen onze 
Messias. 
Amen. 
 
Lied: Grote God wij loven U (NLB 413) 

1. Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe. 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Voorbeden 
Heer, onze God, 
wij danken U, dat Gij in Jezus Messias 
Uzelf in het hart hebt laten kijken; 
dat we mogen beseffen, 
dat Gij oog hebt voor wie klein is en nederig van hart; 
dat wij mogen inzien dat degenen gelijk hadden 
die Hem als koning toejuichten bij Zijn intocht, 
en niet zij die Hem - vroeger en nu -  
kleineerden en bespotten als een bedrieger en verliezer. 
 

Wij bidden U voor alle mensen  
die niet in tel zijn in deze wereld van ons, 
de vergeten slachtoffers, de nameloze helden, 
dat zij mogen weten dat ze in uw ogen onvervangbaar zijn. 
 



Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 28/03 
Wij bidden U voor alle mensen met macht en invloed, 
dat zij oog hebben voor iedereen 
die aan hun zorg is toevertrouwd, 
dat zij hun beslissingen niet zullen laten afhangen 
van wat hun zelf het beste uitkomt, 
maar voorrang geven aan de armen en rechtelozen. 
 

Wij bidden U voor onszelf, 
alle volgelingen van die nederige Koning Jezus, 
dat we vasthouden aan het geloof 
dat Hij het is die in uw naam regeren zal, 
ja, dat in Hem al een beslissend nieuw begin gemaakt is. 
Dat wij uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid, 
als zijn koningschap niet langer verborgen zal zijn, 
maar heel de wereld nieuw maakt. 
En dat wij in de tussentijd tonen dat Hij ook in ons leven  
zijn intocht als koning heeft gehouden, 
doordat wij leven in en door zijn Geest 
als burgers van zijn komend Rijk 
en in zijn voetspoor ruimte maken 
voor iedereen die aan de kant is gezet 
en ons in dienst stellen van vrede en gerechtigheid. 
 

 Verborgen God,         Dienstboek PKN 
 wij danken U voor Hem 
 die door lijden en dood heen 
 uw Zoon is gebleken, 
 de Rechtvaardige bij uitstek, 
 de nieuwe Adam. 
 Prent zijn beeld in ons hart, 
 zodat wij bevrijd herademen, 
 omdat niets ons scheiden kan 
 van uw barmhartige liefde, 
 in deze goede dagen en heel ons leven. 
 

In de stilte leggen we voor U neer wat een ander niet voor ons kan zeggen. 
 

Zo bidden we U, Heer, onze God,  
in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heiland, 
die ons met deze woorden tot U leerde bidden: 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.  
Amen.   
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Slotlied: Gaat heen in vrede (Hemelhoog 408) 
Gaat heen in vrede 
Handen vol zegen 
Hartverwarmend voor iedereen 
Wie zich wil geven 
Die vindt het leven 
Niemand leeft voor zichzelf alleen 
Weest allerwegen 
Elkaar tot zegen 
Te allen tijde 
Vol medelijden 
Elkander toegewijd in lief en leed 
Tot alle dromen 
Zijn uitgekomen 
De bruiloftsgasten 
Niet langer vasten 
Maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed 

Zing opgetogen 
God in de hoge 
Wijn en spijzen heeft Hij bereid 
Hij zal u leiden 
staat u ter zijde 
ook als eenmaal de dood u scheidt 
Loopt alles tegen 
niets rooft zijn zegen 
Kunt gij niet verder 
Hij is uw herder 
Prijst Hem hartstochtelijk 
en weest verblijd 
Klap in uw handen 
laat lampen branden 
Dansen de voeten 
eens zal begroeten 
de bruid haar bruidegom in eeuwigheid 

 
Zegen 
De Here zegene en behoede u. 
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten 
en geve u vrede. 
De Heer zal uw uitgang en ingang bewaren 
van nu aan tot in alle eeuwigheid. 
Amen 
 
 


