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The eDisciple
A new weekly teaching email.

Gain new insight into the
stories and teachings of the Master every week.

Does the kind of car you drive makes a statement
about who you are? What does it say if you ride a

donkey?

Messiah's New Ride

Up until His triumphal entry into Jerusalem,
Yeshua of Nazareth tried to keep His messianic
identity quiet. He warned His followers and
disciples not to tell anyone who He was. He
hushed up the eerie voices of the possessed,
which tried to declare His identity. When Simon
Peter confessed, “You are the Messiah,” He told
him not to reveal it to anyone. By sending for a
donkey, however, He indicated a shift in public
policy.
The Master was ready to declare to Israel that He
was her long-awaited Messiah King. He prepared
to enter Jerusalem as predicted by the prophet
Zechariah:

Behold, your king is coming to you; He is just and
endowed with salvation, humble, and mounted on
a donkey, even on a colt, the foal of a donkey.
(Zechariah 9:9)

Rabbinic literature unanimously interprets
Zechariah 9:9 as a messianic prophecy. The rabbis
interpreted almost every donkey-reference in the
Bible as a subtle allusion to the coming of the
Messiah
The Master sent two disciples into the village of
Bethphage with instructions to untie and bring
him the first donkey they found. If anyone
objected, they were to explain, “The Master has
need of it.” They went into the village of
Bethphage, and just as Yeshua had said, they
found a young donkey tied at the entrance,
outside in the street, tied up next to its mother.
They began to untie the donkey, but some of the
owners and some of the bystanders objected,
“What are you doing, untying the colt?” (Mark
11:5). The disciples replied, “The Master has need
of it.” The men immediately consented.
Had the Master made arrangements in advance,
or was this a demonstration of miraculous
foresight? If the matter had been arranged

De eDiscipel
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail.

Verwerf elke week nieuw inzicht in de
verhalen en leringen van de Meester.

Zegt het soort auto waarin je rijdt iets
over wie je bent? Wat zegt het als je een

ezel berijdt?

Messias’ Nieuwe Rit

Tot aan Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem, pro-
beerde Yeshua van Nazareth Zijn Messiaanse identiteit
stil te houden. Hij waarschuwde Zijn volgelingen en
leerlingen om niet aan iedereen te vertellen wie Hij
was. Hij legde de griezelige stemmen van de bezetene,
die zijn identiteit probeerde bekend te maken, het
zwijgen op. Toen Simon Petrus beleed: "U bent de
Messias," zei Hij tegen hem om dit niet aan iedereen te
openbaren. Door hen uit te sturen voor een ezel, gaf
Hij echter een wending in het beleid aan.
De meester was klaar om aan Israël te verklaren, dat
Hij haar langverwachte Messias Koning was. Hij
bereidde zich voor om Jeruzalem in te gaan zoals door
de profeet Zacharia voorspeld:

Zie, je koning komt naar je toe, een rechtvaardige,
een redder is hij, een ootmoedige, rijdend op een
ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.
(Zacharia 9:9, NB)

De rabbijnse literatuur interpreteert Zacharia 9:9
unaniem als een messiaanse profetie. De rabbijnen
interpreteerden bijna iedere ezel-verwijzing in de
Bijbel als een subtiele toespeling op de komst van de
Messias
De Meester stuurde twee discipelen in het dorp Beth-
phage met instructies om de eerste ezel die ze vonden
los te maken en bij hem te brengen. Als iemand
bezwaar maakte, moesten ze uitleggen: "De Meester
heeft hem nodig." Ze gingen het dorp Bethfage in en
vonden, net zoals Yeshua gezegd had, een jonge ezel
vastgebonden, buiten op de straat, naast de moeder.
Ze begonnen de ezel los te maken, maar sommige van
de eigenaars en van de omstanders maakten bezwaar:
"Wat ben je aan het doen; het veulen losmaken?"
(Marcus 11:5). De discipelen antwoordden: "De
Meester heeft hem nodig." De mannen stemden
onmiddellijk in.
Had de Meester op voorhand afspraken gemaakt, of
was dit een demonstratie van wonderbaarlijk vooruit-
zien? Indien Hij de zaak van tevoren had geregeld,



ahead of time, the Gospels would not relate the
story as exceptional. It would have sufficed to
say, “They brought him a young donkey.” The
Gospel writers understood the event as
remarkable and miraculous. Somehow Yeshua
had foreseen it all.
If not for the messianic enthusiasm frothing
around Him, the Master’s ride on a donkey would
not have attracted any attention. Donkeys
provided a common mode of travel in first
century Judea. The disciples themselves missed
the allusion to Zechariah 9:9. Not until
had risen did they realize that He intended the
donkey ride as a messianic claim: “Then they
remembered that these things were written of
Him” (John 12:16).
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