
Les 18: Intog in Jerusalem 
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Matteus 21: 1 – 11 

Markus 11: 1 – 11 

Lukas 19: 28 – 44 

Johannes 12: 12 - 19 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Klein houertjie kaviaar  

Lesinhoud 

Jesus was saam met sy dissipels oppad na Jerusalem. Toe Hy by Betfage, aan die voet 

van die Olyfberg kom, het Hy sy dissipels vooruit gestuur na die dorpie. Nes hulle by 

die dorpie inkom, sou hulle ‘n jong donkie sien waarop niemand nog ooit gery het nie. 

Hulle moes die vul losmaak en vir Jesus bring. As iemand hulle voorkeer, moes hulle sê 

die Here Jesus het die donkie nodig. 

Natuurlik wou die donkie se eienaars weet wat hulle maak! Maar die dissipels se 

antwoord, en ook ‘n belofte dat hulle die donkie sou terugbring, het die einaars 

tevrede gestel. Die dissipels het die donkie na Jesus toe gebring en sommer met hulle 

klere vir Hom ‘n saal gemaak. Toe Jesus op die donkie begin ry, het hulle uit respek vir 

Jesus, hulle klere voor Hom in die pad neergesit sodat die donkie bo-oor kon loop. Vir 

sy laaste rit voor Sy dood in Jersualem in, het Jesus ‘n jong donkie, sommer ‘n pakdier, 

gekies. Die Jode het verwag dat die Messias sou kom, maar hulle het ‘n miitêre koning 

verwag wat dalk eerder op ‘n oorlogsperd sou ry en hulle sou verlos van die Romeinse 

oorheersing. Hier kry hulle ‘n nederige, vredeliewende man op ‘n donkie. Geen 

wonder nie almal het Hom as die Messias herken nie. 

Toe Jesus van die Olyfberg af, deur die stad se oostelike hek, Jerusalem inkom, het van  

Sy volgelinge begin om God te loof en te prys. Daar was baie mense in Jerusalem, 

omdat dit ‘n week voor die Paasfees was. Van Jesus se volgelinge van Nasaret was ook 

in die stad. 



Van die mense het palmtakke voor Jesus neergegooi en “hosanna” geroep. Palmtakke 

was ‘n teken van oorwinning en “hosanna” was ‘n Hebreeuse woord vir gebed. Die 

mense het dus tot Jesus gebid en hom geloof as oorwinnaar – God se hemelse vrede 

seëvier.  Die Fariseërs in die skare was baie geskok oor hierdie woorde. Oorwinnaar! 

Vrede! Gebed!  

Toe Jesus naby Jerusalem kom het Hy baie hartseer geword. Hy het geweet die meeste  

van die mense in Jerusalem verwerp Hom as die Seun van God. Jesus was ook hartseer  

omdat hy vooruit geweet het wat met Jerusalem sou gebeur in die toekoms. Daar het 

baie swaar tye vir die stad voorgelê. Die hele Jerusalem sou in die toekoms vernietig 

word en met die grond gelyk gemaak word.  In Jerusalem is Jesus reguit na die tempel 

toe. 

Vragies vir slim oortjies 

•  Op watter dier wou Jesus ry? 

•  Hoekom nie op ‘n oorlogsperd nie? 

•  In watter stad was Jesus se intog op ‘n donkie? 

•  Hoekom was Jesus hartseer? (noem twee redes) 

Kaartwerk 

Waar op die kaart van Israel pas Jesus se intog in Jerusalem in? Kom ons gaan soek die 

regte plek! 

Besprekingspunte 

•  Hoe lyk die aardse konings wat ons vandag ken? (Bv. Engeland, Spanje en 

Monaco se koning?) 

•  Is hulle belangrike mense in die wêreld se oë? Hoekom? 

•  Hoe het die dissipels gevoel toe hulle uitvind Jesus is nie ‘n aardse koning nie 

en Hy gaan nie saam met hulle op die aarde regeer nie? 

Lewensles 

Jesus is ‘n koning wat nederig is en wat gekom het om te dien. Sy koninskap lyk anders 

as die van die wêreld se konings. 

 



Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, ons wil uitroep: Hosanna tot in die hoogste hemel! Mag ons U naam prys 

en verheerlik! Amen 

Idees vir VET pret 

Koningskos is gewoonlik kos wat baie lekker en baie duur is. Op aarde sal ‘n koning iets  

soos kaviaar eet. Koop ‘n klein bakkie en laat elke kind ‘n korreltjie proe. Hierdie is kos 

vir aardse konings, ons weet egter dat God die enigste ware koning is. 

Vers vir die week 

 Lukas 19: 30 

“Gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar ‘n jong  

donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom 

los en bring hom hier.” 

Net vir die lekker 

Verdeel die klas in groepe van 4. Vat ‘n tou van ±4 m vir elke groep. Die groep moet in  

‘n ry staan en almal moet die tou vashou. Jy sê: Vorm ‘n sirkel, driehoek, vierkant, ster,  

hart, ruit ensovoorts. Die groep moet die vorm met die tou maak, terwyl elke kind hul 

plek behou en die tou vashou 


