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Palmsondag 

Markus 11: 1-11 

Hierdie week is Groot Lydensweek - die week voor Goeie Vrydag waarin ons saam dink aan Jesus se laaste week 

voor sy dood aan die kruis. Die Sondag voor Goeie Vrydag is altyd Palmsondag en op hierdie dag dink ons aan 

Jesus wat op ’n donkie in Jerusalem ingery het.  

Die Jode het in Jesus se tyd gehoop die Messias (die Gesalfde van God, die Redder) sou kom as koning om te 

heers en hulle van die mag van die Romeine bevry. Maar Jesus is ’n heeltemal ander koning as wat hulle verwag 

het. Jesus ry op ’n donkie – wat wys dat Hy ’n koning is wat nederig is en vrede bring. Ander konings in daardie 

tyd het op perde gery en was altyd gereed om oorlog te maak sodat hulle met geweld kan wys hulle is baas. Jesus 

is ook nie op pad om die troon te bestyg nie, maar om sy lewe te gee aan die kruis. 

 

Lees: Markus 11:1-11  Die intog van Jesus in Jerusalem 

Gesels: 

1. Wat sal jy doen as jy weet dat jy net nog ’n week oor het om te leef?  

2. Kies elkeen ’n verskillende karakter in die storie en vertel hoe jy die gebeure beleef (donkie, eienaar van 

donkie, dissipels, skare wat juig, kerkleiers wat nie van Jesus hou nie).   

3. Hoe was Jesus anders as aardse konings? Wat leer dit vir ons oor hoe ons moet optree wanneer moeilike 

dinge gebeur by die huis, skool of werk?  

Bid: Here Jesus, dankie dat U ’n regte koning is: wat omgee en lief is vir ons en sorg vir ons. Help ons om ook 

nederig te wees soos U in ons eie lewe. Amen.  

 

Doen: Maak palmkruisies 

Vir instruksies met prentjies: https://www.instructables.com/How-to-Make-Palm-Crosses/   

Vir instruksies met ’n video: https://www.youtube.com/watch?v=znDyR8_POCU   

Vir ’n Paasfees skattejag: https://dinkjeug.co.za/paasfees-skattejag/  

 

Reis hierdie week verder saam deur die laaste week van Jesus se lewe voor sy Kruisiging deur saam te luister na die 
DinkJeug Familie App se oordenkings. Die app sal ook vir jou hierdie week wenke gee om julle eie Lydensweek 

uitstalling te maak. 
 

Laai die app hier af:  
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en  
Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
 

Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za  
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