
Kongen kommer! - Palmesøndag  - Matt. 21:1-14 

Jesus er meget omhyggelig med hvordan han planlægger hele denne berømte event. 
Dette indtog er ikke en tilfældig ting, det er nøje gennemtænkt og har et omhyggeligt formål. Jesus sparker, 
i denne historie, døren op til den store afsluttende konfrontation, som ender med død og opstandelse. Det 
er her den episke begivenhed - Jesu sidste uge på jorden som menneske - tager sin dramatiske begyndelse. 
Kongen kommer! Teksten viser os bl.a. tre aspekter af Jesu kongedømme. Jesus er: 

Den konfronterende konge - Den ulogiske konge - Den kommende konge 
 

Den konfronterende konge – Kron mig eller dræb mig! 
Når Jesus helbreder, kaster en dæmon ud, osv. Siger han til folk: ”Sig ikke dette til nogen”. Han ønsker ikke 
at de skal proklamere ham som konge/frelser/herre. Holder lav profil - er tid til en konfrontation endnu. 
 

Men alt dette ændrer sig her i dag.  På vejen derhen i kap. 20, læser vi om to blinde tiggere ved vejen, der 
siger: ”Herre, du Davids søn, forbarm dig over os”. Davids søn betyder Messias. Jesus svarer ”hvad skal jeg 
gøre for jer?” De siger: ”Kong Messias!” og Jesus svarer ”ja?” 
 

Han rider ind, hvilket i sig selv tiltrækker sig opmærksomhed. Nyheden om hans ankomst havde spredt sig. 
Folk råbte ”Hosianna”. Det betyder ikke altså ikke ”hurra” eller ”jubii”. Det betyder ordret fra hebraisk; 
”frels os, vi beder dig”. Midt i jødernes hovedstad med ypperstepræster, skriftkloge og farisæerne som 
tilskuere, hylder folket Jesus som den Messias, der skal komme og frelse det jødiske folk.  
Templet: Jesus kaster alle handlende ud pga. at tilbedelse er blevet udskiftet med business. En prædiken i 
sig selv, om Judaisterne, (Farisæer/saddukæer) datidens svar på Taliban, der havde tredoblet antallet af 
love og regler i forhold til GT (613 vs )og var de mest kvindeundertrykkende i historien, holdt 
befolkningen i et jerngreb. Jesus konfronterer alle og siger ”Mit hus”. Jesus tager ejerskab over templet. 
 

”Den eneste som har ret til at gå ind i et hus og flytte rundt på møblerne, er husets ejer” – C.S.Lewis 
 

Jesus går altså med andre ord totalt offentligt ud nu og siger: ”Kron mig eller dræb mig” Enten må de give 
ham alt og tilbede ham eller også må de dræbe ham. 
 

Hvad betyder det for dig og mig? 
Når du læser evangelierne, må du blive stillet overfor det samme valg. Den kærlige, omsorgsfulde, 
nådefulde, ydmyge ven og bror, Jesus, er også den ekstremt konfronterende konge, som siger: 
”Kron mig eller dræb mig. Du kan elske mig og følge mig med alt i dit liv. Du kan afvise mig, flygte fra mig 
og  at dræbe mig i dit liv, men du kan ikke syntes godt om mig. Jeg er ikke et appendix. men alt eller intet!!” 
 

Ex: Hvis nu Michael ringer på hos mig, kan jeg jo ikke  sige: ”Kom ind, Michael, men bliv ude Grønbech-
Dam.” Jeg må jo enten byde hele ham ind eller afvise ham. På samme måde med Jesus. Vi kan ikke sige: 
”Kom ind, Frelser - bliv ude Herre”. ”Kom ind, hjælper -blive ude, Konge.” ”Kom ind kærlig -bliv ude Hellig”. 
 

Den ulogiske konge – vender tingene på hovedet 
På overfladen, ligner dette et triumftog, men i virkeligheden, kunne man påstå, at Jesus ironiserer over det.  
Krigsherrer og konger, rider på fyrrige gangere – ikke æselføl! Jesus vælger et ”baby æsel”. En mærkelig 
handling, som opfylder en profeti, men hvorfor?? Hvorfor vil universets konge holde sit indtog på denne 
ydmyge måde? Fordi han vil fortælle os noget, dels om sig selv og dels om os: 
 

Om sig selv: Ham kommer for at regere og for at frelse, men ikke ved at tage magten og dræbe. Ved at 
miste magten og blive dræbt. Han vil blive ofret på korset for vores skyld.  
Jesus triumferer gennem svaghed og vi når ham i vores svaghed og behov for frelse. 
Vi bliver ikke frelst gennem vores stærke gerninger eller et perfekt forbillede, selvom Jesus var perfekt.  
Jesus siger ikke: ”Se på min kraft, styrke og på mit moralske og gode liv. Hvis du lever som mig, kan du 
komme til himmelen.” Frelse gennem styrke ville kun være frelse for de stærke og vi er mange, som er 
svage. Det er frelse gennem svaghed, på trods af vore synder uden at gøre forskel på nogen.  
 
Om os:  Meget ofte kommer vi til Gud fordi vi behøver hjælp eller fordi, at han skal gøre noget for os.  
EX: 11/9 2001 på World Trade Center i New York. I ugerne bagefter 2-3 gange så mange kirkegængere i 
kirkerne. Folk var bange, ensomme og havde brug for tryghed. Hvad med dig? Hvorfor sagde du ja til Jesus? 



Ligesom folket i Jerusalem, råber vi også ”Frels os” og har forskellige idéer om, hvad det implicerer. Vi har 
alle vore længsler og bønner til Jesus om, hvad kongen skal gøre for os. 
 

Jesus blev hyldet på forkert grundlag - Folket ønskede en konge, som ledte et oprør mod romerne. Det, de i 
virkeligheden havde brug for, var en som bar dommen for dem fordi de selv havde gjort oprør mod Gud.  
Der er altså et skel mellem, hvad de troede de behøvede og hvad de rent faktisk havde brug for. De råbte: 
”hosianna, nu kommer Jesus og giver os det, vi mener vi behøver” men Jesus havde andre planer. 
 

X-Factor Vil du være berømt?  
Godt eksempel på berømmelse: De samme mennesker som råbte ”Hosianna” den ene dag, råbte ”korsfæst 
ham” få dage senere. (Jerusalem var lille, så det var nødvendigvis mange af de samme mennesker) 
Jesu anerkendelse er langtidsholdbar:  
”…den som Faderen giver mig, vil jeg aldrig vise bort.” Joh.ev. 6,37 
”Mine får adlyder min stemme. Jeg kender dem, og de følger mig. Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig gå fortabt. 
Ingen kan rive dem ud af min hånd.” Joh.ev. 10,27-28 
”...Gud, begyndte sit gode værk i jer, og jeg er overbevist om, at han også vil fuldføre det.”   Fill. 1,6 
”Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed”  Rom 8; 38 
”Jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig” ( ”Jeg vil aldrig, aldrig svigte dig og aldrig, aldrig, aldrig forlade dig” Hebr. 13, 
5 
 

Palmesøndag= Forskel på, hvad mennesket tror de har brug for, og hvad Gud møder os med.  På kort sigt, 
forvirrende, men på lang sigt, vil Jesus altid overgå vores vildeste forventninger. Vi har ikke fantasi til at 
forestille os, Guds godhed og kærlighed! 
”Gud giver dig altid, hvad du ville have bedt om, hvis du havde vist alt, hvad han ved, om dine 
behov, din fremtid og hans planer for dig.” – Timothy Keller 
 

Den kommende konge –peger fremad profetisk 
Folk i Jerusalem troede at kongen kom for at ændre den politiske situation i landet, men han kom for at 
ændre din position overfor Gud. Han kom for at bane en vej til fællesskab med sin himmelske Far. Han 
bragte Guds rige til jorden. Det gamle rige eksisterer endnu, men én dag vil alt vil blive nyt på jorden. Det 
ser vi nu i dryp, som fragmenter, der bryder igennem. 
Palmegrenene 
Når menneskene råber: ”Gud velsigne Davids Søn” er ordet ”Shalom” og betyder fuldstændig forsoning og 
helbredelse. Når de vifter med palmegrenene, peger det profetisk tilbage til Esajas 55,12: ”Bjerge og 
bakker vil råbe af fryd foran jer, og alle markens træer vil klappe i hænderne”. Palmegrenene ”klapper” ad 
Jesus! 
Når Jesus gør alting nyt, vil der være fuldkommen harmoni/Shalom/fred. Sygdom, død vil være forbi. 
Alt hvad vi ser nu i denne tidsalder, er skygger af, hvad det vil blive når Jesus genopretter sit perfekte rige. 
Æslerne 
Fremmed dyr/utrænet føl kan man ikke ride på. De skal opdrættes. Ingen kan bare ride fredeligt gennem 
en urolig menneskemængde som råber og vifter med palmegrene. 
Men fuldstændig roligt, når Messias rider på det. Den Messias er herre over selve naturen. Stormene, 
planterne og dyrene må adlyde. Dyret kender sin sande Herre. Jesus siger jo til disciplene, at de skal sige, 
hvis nogen spørger at ”deres Herre har brug for dem” Tror I han lyver eller er han æslets sande Herre? 
 

I Esajas 11, 6-9 læser vi, hvad denne forsoning på jorden betyder, når Kristus endeligt genopretter sit rige: 
”Engang vil ulven og lammet følges ad, leoparden hvile sig hos gedekiddet, kalven og løven græsse sammen, så et barn kan passe 
dem. Køer og bjørne vil blive venner, så deres unger ligger side om side. Løven vil æde græs som oksen. Spædbørn kan lege ved 
slangens hule og småbørn kan uskadt stikke hånden i hugormens rede…” 
 

Palmesøndag fortæller os to ting: 
1 - Tag imod Jesus Kristus som din Herre og Frelser. Bliv forsonet med ham. Hav tillid til ham. 
2 - Gud bekymrer sig om verden. Jesus kom ikke for at få magt, men tjene. Der er en fremtid, hvor sygdom, 
alderdom, fattigdom, undertrykkelse er udslettet. Han ønsker at vi skal leve i den virkelighed allerede nu! 
 
Gud= almægtig og hellig –, men rækker ud til mennesker i dag! (eks. Christian Høegs mor og Mimi Harteg) 

Bøn/nadver 


