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De Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, is voor de Heer 
Jezus tijdens zijn leven hier op aarde een belangrijke 
plaats geweest. Het was een plaats waar Hij ’s nachts 
ging bidden (Luc. 21:37). De hof van Gethsémané lag 
op de westelijke helling van de berg, de kant die 
gericht was naar Jeruzalem. Dat was de hof waar de 
Heer Jezus tot zijn Vader bad vlak voor zijn lijden en 
waar Hij ook gevangen genomen is (Matt. 26:30, 36-
47; Marc. 14:32-43; Luc. 22:39-47). Soms denken wij 
wel eens dat de Heer Jezus Zich verborg in de hof van 
Gethsémané. Niets is minder waar, het lijkt er veeleer 
op dat Hij ging naar de plaats waar men Hem kon 
vinden! Judas wist heel goed waar Hij Jezus kon 
vinden, want ‘Judas, zijn verrader, kende deze plek 
ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen’ (Joh. 18:2). Lucas zegt: ‘En Hij ging 
naar buiten en ging volgens zijn gewoonte naar de 
Olijfberg’ (Luc. 22:39).  

Het was ook op deze berg dat de Heer Jezus Christus 
zijn ‘rede over de laatste dingen’ (!) uitsprak (Matt. 
24:3, Marc. 13:3).  

Ten slotte is het de plaats die in de profetie van 
Zacharia 14:4 wordt genoemd in verband met zijn 

wederkomst: ‘Die dag zal hij zijn voeten op de 
Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De 
Olijfberg (...)’. Dit is dus de plaats waar de Heer Jezus 
zich zal openbaren aan Jeruzalem, en zijn vrederijk een 
aanvang zal nemen. Van deze berg zal Hij dan afdalen, 
Jeruzalem tegemoet, en binnengaan door de Oostpoort. 
We lezen dit in Ezechiël 43:1-2 en 4: ‘Toen nam de 
man mij mee naar de Oostpoort. En daar, vanuit het 
oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister 
verschijnen, met een geluid als het bulderen van de zee, 
en de aarde straalde ervan (d.i. ‘de aarde werd verlicht 
van Zijn heerlijkheid’, SV). De luisterrijke verschijning 
van de Heer ging door de Oostpoort de tempel binnen’. 
Hoe treffend moet dit voor Hem zijn geweest! 
Ongetwijfeld heeft Hij daar, vlak voor zijn lijden en 
sterven, ook gedacht aan zijn toekomst en aan het heil 
voor deze aarde. Toen daalde Hij af naar de stad om te 
lijden, maar bij zijn wederkomst zal Hij afdalen naar de 
stad in heerlijkheid.  

Eerst het lijden, daarna de heerlijkheid. Aan beide 
kunnen we denken bij de Olijfberg. 
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