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Why did Jesus ride a donkey? 
Discover the wonders of Biblical Hebrew 
 

 More Than a Beast of Burden 
Jesus’ entrance into Jerusalem on a donkey strikes 
many modern readers as odd. Today we think of 
donkeys as stubborn pack animals, hardly suitable 
for a royal procession. If Jesus was indeed the 
Messianic King arriving in his royal capital of 
Jerusalem, shouldn’t he have been riding a horse-
drawn chariot? Not at all. In the ancient world of 
the Bible the Hebrew word for “donkey” hamor 
 .had a much nobler meaning (ֲחמֹור)
 
Ancient Prophecy Fulfilled 
Both Matthew and John explain that it was necessary 
for Jesus to ride a donkey to fulfill the Hebrew 
Scriptures. Centuries earlier, the prophet Zechariah 
had predicted that the Messiah would enter Jerusalem 
“righteous and victorious, lowly and riding on a 
donkey” (Zech. 9:9). In ancient Israel, donkeys were a 
symbol of peace and humility. Abraham and Jacob 
both rode donkeys. The kings of Israel would ride a 
white donkey (Judg. 5:10). 
 
Rediscover the wonders of the Scripture 
It would have been unthinkable for Jesus to ride a 
horse, which was a military animal, ridden by foreign 
kings coming to conquer Israel. The Egyptians, 
Assyrians, Babylonians – all had instilled a deep fear 
of horses in the hearts of Israel. By choosing a 
donkey, Jesus sought to reassure the city of 
Jerusalem that his kingship would be one of 
humility, peace and salvation. Enroll in our live 
online Biblical Hebrew course and rediscover the 
wonders of the Scripture! 
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Waarom reed Jezus op een ezel? 
Ontdek de wonderen van het Bijbelse Hebreeuws... 
 
Meer dan een Lastdier 
Jezus' intrede in Jeruzalem op een ezel klinkt veel heden-
daagse lezers vreemd in de oren. Vandaag de dag zien we 
ezels als koppige lastdieren, nauwelijks geschikt voor een 
koninklijke processie. Als Jezus inderdaad de Messiaanse 
koning was die in zijn koninklijke hoofdstad Jeruzalem 
aankwam, had hij dan niet in een rijtuig getrokken door 
paarden moeten rijden? Helemaal niet. In de oude wereld 
van de Bijbel had het Hebreeuwse woord voor "ezel" 
hamor (ֲחמֹור) een veel nobelere betekenis. 
 
Oude Profetie vervuld 
Zowel Matteüs als Johannes leggen uit dat het voor Jezus 
noodzakelijk was om op een ezel te rijden om de 
Hebreeuwse Schrift te vervullen. Eeuwen eerder had de 
profeet Zacharias voorspeld dat de Messias "rechtvaardig en 
zegevierend, nederig en rijdend op een ezel" (Zach. 9:9) 
Jeruzalem zou binnengaan. In het oude Israël waren ezels 
een symbool van vrede en nederigheid. Abraham en Jakob 
reden beiden op ezels. De koningen van Israël reden op een 
witte ezel ( Rechters 5:10). 
 
Herontdek de wonderen van de Schrift 
Het zou ondenkbaar zijn geweest voor Jezus om een paard 
te berijden, dat een militair dier was, bereden door buiten-
landse koningen die Israël kwamen veroveren. De Egypte-
naren, Assyriërs, Babyloniërs - allemaal hadden ze in de 
harten van Israël een diepe angst voor paarden teweeg-
gebracht. Door een ezel te kiezen probeerde Jezus de stad 
Jeruzalem gerust te stellen dat zijn koningschap er een zou 
zijn van nederigheid, vrede en verlossing. Schrijf je in voor 
onze live online Bijbelse Hebreeuwse cursus en herontdek 
de wonderen van de Schrift! 
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