HET LEVEN VAN JEZUS LES 20  JEZUS’ TRIOMFANTELIJKE
INTOCHT
MATTHEÜS 21:1-11

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Jezus niet enkel met hun lippen loven, maar Hem ook gehoorzamen
in hun leven.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
De situatie in Jeruzalem voor Jezus’ triomfantelijke intocht te beschrijven.
Te verklaren waarom Jezus op een veulen Jeruzalem binnen reed.
Wat er bij Jezus’ binnenkomst allemaal gebeurde, chronologisch op te sommen.
Het belang van hetgeen de menigte riep uiteen te zetten.

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”






Verheug je erin dat Jezus de Zoon van David is.
Gehoorzaam Jezus als Koning in elk gebied van je leven.
Wees voorbereid om te getuigen wie Jezus is.
Toon Jezus’ zachtmoedigheid in je eigen leven.

VOLGENDE WEEK

JEZUS CONFRONTEERT DE FARIZEEËN
Lees Mattheüs 21:33-46
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND
Jezus’ opwekking van Lazarus was Zijn grootste wonder voor Zijn dood (Joh.11). Terwijl sommigen geloofden in
Jezus toen ze over Lazarus hoorden (Joh.11:45), beraamden de Farizeeën en overpriesters een plot om Hem te
doden (Joh.11:53). In de tijd dat het Pascha van Jezus’ leven naderde, werd Jeruzalem overstelpt door Joden
die deel kwamen hebben aan het feest. (Meer dan 2 miljoen Joden kunnen destijds in de stad zijn geweest.) De
stad liep vol met geruchten of Jezus al dan niet zou deelnemen aan het Pascha (Joh.11:55-56). Vanaf de dag dat
de priesters en Farizeeën vastbesloten waren om Jezus te doden, “verkeerde (Hij) niet meer openlijk onder de
Joden” (Joh.11:54). De menigte was erg benieuwd of Jezus naar de stad zou komen. De overpriesters en
Farizeeën waren ook benieuwd, omdat ze “de opdracht (hadden) gegeven dat, als iemand wist waar Hij was, hij
het hun te kennen zou geven, zodat zij Hem konden grijpen” (Joh.11:57).

Voorbereiding voor Jezus’ intocht (Matt.21:1-3)
Na Betanië te hebben verlaten om naar Jeruzalem te gaan, begon Jezus zich voor te bereiden op Zijn intocht in
de stad. (Mogelijk had Hij de menigte vanuit Jeruzalem naar Hem toe horen of zien komen.) Jezus stuurde twee
van Zijn discipelen naar het nabij gelegen dorpje Bethfagé om een veulen voor Hem te halen waarmee Hij de
stad kon binnenrijden. Jezus gaf hen specifieke instructies: “Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een
ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij” (Matt.21:2). Jezus
was Zich ervan bewust dat hetgeen de discipelen zouden doen als diefstal beschouwd kon worden, daarom zei
hij hun dat ze moesten zeggen “dat de Heere ze nodig heeft” wanneer iemand ernaar vroeg (21:3). Het is
onmogelijk te weten of Jezus op voorhand afspraken had gemaakt met de eigenaar van de ezels of dat Hij
gebruik maakte van Zijn alwetendheid en almacht over de situatie. De discipelen deden exact wat hun was
opgedragen (21:6). Hoewel Mattheüs de details niet vermeldt, onthullen Markus en Lukas dat de discipelen de
ezels precies op de plek die Jezus beschreef vonden en de mensen die ernaar vroegen exact vertelden wat
Jezus hun had geboden (Mark.11:4-6; Luk.19:32-34).
Profetie over Jezus’ intocht (Matt.21:4-5)
Toen Jezus de discipelen vroeg om het veulen te gaan halen, vervulde Hij een oudtestamentische profetie en
verkondigde van Zichzelf dat Hij de Messias was. Over het rijden van Jezus op een veulen zegt Mattheüs: “Dit
alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet” (Matt.21:4). De
oudtestamentische profeet Zacharia maakte aan de “dochter van Sion”, de inwoners van Jeruzalem, bekend
dat hun koning zou komen (Zach.9:9). Maar Hij zou niet als de koningen van andere volkeren al rijdend op een
strijdpaard komen. Zacharia profeteerde dat Hij “gezeten op een ezelin en een veulen” zou komen (Matt.21:5).
Zacharia noemde drie kenmerken van de komende Koning: Hij is rechtvaardig, Hij is een Heiland en Hij is arm
(NBG zegt ‘nederig’) (Zach.9:9). Van deze drie kenmerken benadrukt Mattheüs dat Jezus zachtmoedig (arm,
nederig) is. In de plaats van de strijdende koning die Israël wilde om haar te bevrijden van de Romeinse
onderdrukking, maakte Jezus duidelijk dat Hij een nederige en zachtmoedige koning was die niet kwam om Zijn
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De volgende dag verspreidde het nieuws van Betanië tot Jeruzalem dat Jezus naar de grote stad zou komen
(Joh.12:12). Een grote menigte “namen de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en
riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!” (Joh.12:13). De
Joodse menigte ijverde ernaar om Jezus te aanvaarden als hun aardse koning. Helaas waren de woorden die zij
spraken met hun lippen, geen reflectie van de woorden in hun harten. Ze wilden van alle onderdrukkers, buiten
hun eigen zonde, verlost worden.
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Hoewel Jezus de priesters en Farizeeën had ontweken, was nu de tijd aangebroken voor Zijn laatste reis naar
Jeruzalem om te sterven. Vlak na hun vertrek nam Jezus de discipelen apart en zei hun opnieuw hoe Hij
verraden zou worden, veroordeeld, gemarteld, gedood en opgewekt (Matt.20:17-19). Jezus stopte onderweg in
Jericho, genas Bartimeüs en een andere blinde man (Matt.20:29-34; Mark.10:46-52; Luk.18:35-43) en kondigde
de redding van Zacheüs aan (Luk.19:1-10). Jezus kwam zes dagen voor het Pascha in Betanië aan, mogelijk net
op tijd om Sabbat te vieren met Maria, Martha en Lazarus. (Betanië was aan de oostelijke zijde van de Olijfberg,
slechts een drietal kilometer van Jeruzalem.) Tijdens de maaltijd zalfde Maria Jezus’ voeten en droogde ze met
haar haren (Joh.12:1-3). Toen het nieuws zich verspreidde dat Jezus in Betanië was, reisden nieuwsgierige
mensen ernaartoe. Niet enkel om Jezus te zien, maar ook Lazarus, de man die Jezus had doen opstaan uit de
doden (Joh.12:9).

volk fysiek te bevrijden, maar geestelijk. Jezus kwam niet om oorlog te voeren met Rome, maar om mensen in
vrede te brengen met God.

De menigte legde niet enkel kleding en palmtakken op de grond, ze verheven ook hun stem. Zowel de menigte
die Jezus voorging, als de menigte die volgde loofden God en kondigden de Messias aan (Matt.21:9;
Mark.11:9). Lukas 19:37 beschrijft “de hele menigte van de discipelen” wanneer ze begonnen “zich te
verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden.” Mogelijk waren
Lazarus of Bartimeüs levende getuigenissen van Zijn wonderlijke kracht. Het volk proclameerde: “Hosanna, de
Zoon van David!” (Matt.21:9). “Hosanna” was een transliteratie van de Hebreeuwse zin “Red ons!” Zowel
“Hosanna” als “Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!” zijn zinnen die komen uit Psalm 118:25-26.
De term Hosanna was een manier geworden om lof en eerbied te tonen. De lofzang van het volk naar Jezus als
“de Zoon van David” en als degene “die komt in de Naam van de Heere” (Matt.21:9) verwees naar hun geloof
dat Jezus de beloofde Messias was. Gelijkaardig riep het volk: “Gezegend het Koninkrijk van onze vader David,
dat komt in de Naam van de Heere!” (Mark.11:10) en ze loofden Jezus als “de Koning van Israël!” (Joh.12:13).
De menigte verheugde zich erin dat God een koning had gestuurd om Zijn volk te bevrijden. Voor een korte tijd
had de menigte haar geloof in Jezus als enige hoop voor Israël geplaatst.

Conclusie
Nog voor er een week was voorbijgegaan, riep het volk om de kruisiging van Christus. Hun lofzang was
veranderd in een oproep tot ondergang. Hun uitroep Hosanna waren nu woorden van haat. Terwijl de massa er
sterk naar verlangde om bevrijd te worden van Rome, verlangde ze er alles behalve naar om bevrijd te worden
van haar zonden. Toen ze de keus kregen, kozen ze liever voor de oproerling Barabbas dan voor de nederige
Jezus. De mensen waren bereid om Jezus te volgen met hun lippen, maar niet met hun hart.

MOEILIJKE WOORDEN
Processie
Proclameren
Transliteratie
Triomfantelijk
Zachtmoedigheid

Plechtige kerkelijke optocht.
Afroepen, afkondigen, bekend maken.
Het letter voor letter weergeven van tekens uit het ene schrift in die van een ander.
Zelfverzekerd (als) na een overwinning; zegevierend.
Zachtaardigheid, zacht van karakter.
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Toen de processie Jeruzalem inging, verspreidde het nieuws van Jezus’ opzienbare maar nederige intocht zich
over geheel de stad. Mattheüs beschrijft de hele stad als nieuwsgierig en zich afvragend: “Wie is Dat?” De stad
was stampvol, met mogelijk meer dan twee miljoen mensen. Vele aanwezigen hadden Jezus’ wonderen gezien
en Zijn onderwijs gehoord, terwijl anderen over Hem hadden gehoord. De stad vroeg al gauw aan de lovende
menigte wie Jezus was volgens hen. De menigte antwoordde: “Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea”
(21:11). Jezus, de grote Profeet en Koning van Israël was de stad Jeruzalem binnengegaan.
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Lofzang tijdens Jezus’ intocht (Matt.21:6-11)
Nadat de twee discipelen terugkeerden met de ezels, ging Jezus verder op pad richting Jeruzalem. De discipelen
gooiden hun kleding op de ezels, zodat Jezus erop kon zitten (Matt.21:7). Hoewel Jezus enkel op het veulen zat,
zal de aanwezigheid van de moeder rustgevend zijn geweest voor de ongetrainde ezel. De grote menigte gaf
blijk van onderdanigheid aan Jezus door hun kledij op de weg uit te spreiden (21:8). Ze “hakten (ook) takken
van de bomen en spreidden ze uit op de weg” (21:8). Johannes 12:13 geeft weer dat het volk palmtakken had
gehakt. Tijdens het Loofhuttenfeest gebood God dat het volk palmtakken nam en “zeven dagen lang
feestvieren ten overstaan van de HEER” (Lev.23:40). De palmtakken maakten geen deel uit van het Pascha,
maar ze waren het nationaal symbool van feestvieren geworden. Twee eeuwen eerder hadden de Israëlieten
de militaire held Simon de Makkabee verwelkomd met palmtakken. In lijn met de traditie werd Jezus in
Jeruzalem verwelkomd, in de hoop dat Hij hun zou bevrijden van Rome.

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij wel eens een heel belangrijk iemand een ruimte binnen zien komen, zoals de koning, een topatleet of
een filmster? Iedereens aandacht is gericht op die persoon. Deze personen krijgen een speciale behandeling,
waar ze ook gaan. In de les vandaag krijgt Jezus een soortgelijke behandeling van de bewoners van Jeruzalem.
Een week voor Zijn kruisiging, wordt Jezus in Jeruzalem binnengehaald met verering en lofprijs door een grote
menigte. Wat was de reden van al deze commotie? Waarom zou Jezus zoveel aandacht ontvangen van de
inwoners van Jeruzalem? Laten we eens kijken wat Mattheüs geschreven heeft over Jezus’ triomfantelijke
intocht en waarom de mensen roepen, “Gezegend hij die komt in naam van de Heer!” (21:9).



De grote menigte spreidden hun mantels uit over de weg, zodat Jezus erover kon rijden. Ze sneden ook
takken van de bomen en legden deze over de grond. Toen Hij de stad binnenkwam, riep de menigte,
“Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in naam van de Heer! Hosanna voor God in
de hemel!” (21:9).
Wat maakten de daden van de inwoners van Jeruzalem bekend, hoe zij over Jezus dachten?
De grote menigte plaveide de weg met hun kleren en zongen hun lofgezangen bij Zijn intocht. Door
hun daden erkenden ze dat Jezus degene zou zijn die hen van Rome zou bevrijden. De lof voor Jezus als
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarheen reisden Jezus en Zijn discipelen aan het begin van de tekst?
Jezus en Zijn discipelen waren onderweg naar Jeruzalem. Het Pascha, wat een traditioneel feest is bij
de Joden, zou over een week in Jeruzalem en Israël gevierd worden. Dit zou het laatste Pascha zijn, die
Jezus met Zijn discipelen zou hebben, voor Hij gekruisigd zou worden.
 Wat voor opdracht geeft Jezus Zijn discipelen om Zijn intocht voor te bereiden?
Jezus stuurt twee discipelen naar het nabij gelegen dorp Bethfagé, om een veulen te halen waarop Hij
de stad kon binnenrijden. Jezus had hele nauwkeurige instructies gegeven over waar het veulen te
vinden was en wat te zeggen aan een ieder die hen iets zou vragen. De discipelen deden wat Jezus zei
en in het dorp vonden ze alles zoals Jezus gezegd had.
 Welk belangrijk iets vermeld Mattheüs over de manier dat Jezus de stad binnen ging?
Mattheüs schrijft dat Jezus rijdende op een ezel een vervulling was van een profetie. Doordat Jezus op
een veulen reed, verkondigde Hij dat Hij de beloofde Messias was. De Oudtestamentische profeet
Zacharia profeteerde aan de mensen van Jeruzalem dat hun koning zou komen, rijdende op een
veulen, een jonge ezel (Zach.9:9).
 Wat zou er in Mattheüs belangrijk geweest zijn aan het feit dat Jezus de stad binnenkwam rijdende
op een ezel?
Om te schrijven hoe Jezus op een ezel binnenreedt, probeerde Mattheüs te benadrukken dat Jezus
nederig was. Israël verwachtte dat een krijgsheer zou komen en het zou bevrijden van de Romeinse
onderdrukkers. Dat Jezus niet binnenkwam op een witte hengst of op een strijdwagen, liet zien dat Hij
een nederig en zachtmoedig koning was. Hij was niet gekomen om de oorlog aan de Romeinen te
verklaren, maar om voor God vrede aan mensen te schenken.
 Wat gebeurde toen de discipelen de ezel bij Jezus brachten?
De discipelen legden vol respect hun mantels op de ezel, zodat Jezus er op kon zitten en gingen daarna
richting Jeruzalem. Toen ze Jeruzalem naderden, kwamen velen aanlopen om Hem te ontmoeten.
 Wat deden de inwoners van de stad, toen ze Jezus naderden op weg naar Jeruzalem?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Voorbereiding voor Jezus’ intocht (Matt.21:1-3)
Profetie over Jezus’ intocht (Matt.21:4-5)
Lofprijs tijdens Jezus’ intocht (Matt.21:6-11)



de “Zoon van David” en als de een “die komt in de naam van de Heer” (Matt.21:9), richtte zich naar
hun geloof dat Jezus de beloofde Messias was. De menigte was verheugd dat God een koning gestuurd
had om Zijn volk te bevrijden.
Wat zegt Mattheüs over de rest van Jeruzalem en hun reactie op Jezus’ nederige intocht in de stad?
Mattheüs beschrijft de hele stad als zijnde merkwaardig en ze stellen de vraag, “Wie is dat toch?” De
stad vroeg de lof prijzende menigte om hen te vertellen wie deze persoon was en waarom Hij zo
belangrijk was. De menigte antwoorden, “Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.” Jezus, de
grote profeet en Koning van Israël, was de stad Jeruzalem binnen gegaan.
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In de les vandaag, de Eén die lang geleden beloofd was, die zou komen en Zijn volk herstellen, kwam
triomferend Jeruzalem binnen op een veulen. Zoals de mensen van Jeruzalem verkondigd hadden, is Jezus
inderdaad de Zoon van David. Gestuurd door God, was Jezus gekomen als de nederige Koning en kwam Hij om
te sterven voor de zonden van de wereld. Door het leven dat Hij wilde geven, enkel een paar dagen na Zijn
intocht in Jeruzalem, hebben wij reden om vandaag ons te verheugen. Jezus heeft de prijs betaald voor de
zonde, waardoor wij de verantwoordelijkheid hebben om op Hem in gehoorzaamheid te reageren. Als wij ons
onderwerpen aan Hem, berouw tonen over onze zonden en tot Hem keren, beloofd Hij ons vandaag eeuwig
leven.
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SAMENVATTING
Op weg naar Jeruzalem, voor het Pascha feest, instrueert Jezus twee van Zijn discipelen om naar het
nabijgelegen dorp te gaan, waar ze een veulen konden vinden om voor Hem op te rijden. Nadat ze vol respect
hun mantels op het veulen leggen, gaan Jezus en Zijn discipelen verder op hun weg naar Jeruzalem. Horende
dat Jezus onderweg was, kwam een grote menigte Hem tegemoet. Toen ze Hem naderden, toonden ze hun
onderdanigheid aan Hem als Koning, door de weg voor te bereiden met hun kleren en lofliederen te zingen
voor Zijn naam. Hun langverwachte Koning was gekomen en Hij kwam zoals de profeten lang geleden
geschreven hadden. Rijdend op een ezel, met de lofgezangen van de mensen, liet Jezus zien dat Hij de nederige
Koning van Israël was. Een week later zou deze zelfde Koning aan het kruis genageld worden voor het doel om
de mens terug te herstellen met God.

CRÈCHELES

“In het dorpje daar zul je een jonge ezel vinden”, zei Jezus tegen Zijn discipelen.
Ze waren onderweg naar Jeruzalem.
“Zeg maar tegen de baas van het ezeltje dat Ik het nodig heb. En breng hem dan hier maar naartoe.”

Jezus ging op de rug van de ezel zitten.
Er had nog nooit iemand op gezeten.
Maar het ezeltje was niet bang; het stampte niet.

Massa’s mensen kwamen Jezus tegemoet.

Ze waren zo blij.
Ze lachten en zwaaiden en juichten van vreugde: “Hoera! Hoera! Hier komt de koning die de HERE heeft
beloofd!” Hoera voor de grote Zoon van David!”

Op de straat legden ze hun mantels zodat het ezeltje met Jezus erover kon stappen.

Deze takken legden ze ook op de grond en zwaaiden ermee.

Jezus werd onthaald als een grote koning.
Ze dachten dat Jezus hun koning was die de Romeinse soldaten zou verjagen.
Daarom zongen ze hele mooie liedjes en zeiden ze deze prachtige woorden.

Toen waren ze bij de tempel.
Het ezeltje was klaar.
Het mocht weer naar huis.
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Ze hakten ook takken van de palmboom.
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Ze wisten heel goed wie Hij was.

MEMORIEVERS
Matt.16:24

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 14)?
Dit vers kan aangeleerd worden door de melodie van het lied “Broeder Jacob” te gebruiken. Zing het op de
volgende wijze: Mattheüs 16 – vers 24 – Toen zei Jezus – tegen Zijn discip’len – als iemand achter Mij (aan) wil
komen – moet hij zichzelf verlooch’nen – zijn kruis opnemen – en Mij volgen.
"Broeder Jacob, Broeder Jacob"
"Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?"
"Hoor de klokken luiden! Hoor de klokken luiden!"
"Bim Bam Bom, Bim Bam Bom"





“Gezegend hij die komt in naam van de Heer!:” Als iemand komt in naam van iemand anders, komen
ze als de vertegenwoordiger van die persoon en met zijn zegen. Vertel de kinderen hoe iemand kan
komen in naam van de koning. Als de koning hem werkelijk gezonden heeft, zou hij het gezag hebben
en de koning vertegenwoordigen.
De intocht: omdat de mensen verheugd waren over Jezus’ komst, was het een triomferende intocht.
Hij werd geprezen als de Messias. De mensen ontvingen Hem als een overwinnaar en hun verlosser.
Een parallel voor vandaag zou kunnen zijn hoe een sportgroep verwelkomt wordt in hun thuisstad,
nadat zij het kampioenschap gewonnen hebben.

KNUTSELWERKJES
Versierde kleurplaat
Nadat de kinderen de kleurplaat hebben ingekleurd, kunnen ze uitgeknipte mantels en takken opplakken.
Breng de ezel en het veulen bij Jezus
Geef elk kind een kopie van het basisblad (heb alvast gaten gemaakt waar dit is aangegeven en gleuven
ingesneden langs de lijnen), een ezel en een reep. Laat hen de ezel en de boom kleuren. Laat hen daarna de
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Moeilijke begrippen
 Hosanna: Hosanna is een uitdrukking wat oorspronkelijk “Redt nu!” betekend. In de tijd van Jezus was
de uitdrukking het begrip van lofprijs geworden. Misschien dat vandaag de dag “God is groot!,” “God
is machtig!” of “God redt!” een vergelijkende uitdrukking is. De lesgever kan de kinderen deze
uitdrukkingen laten noemen en daarna uitroepen “Hosanna.”
 Ezel: Ezels werden soms, in tijden van vrede, bereden door koningen. Leiders van het land rijden
vandaag de dag in limousines met kogelvrij glas, niet op ezels. De lesgever kan vragen waarin de
koning komt als hij naar een stad komt.
 Palmtakken: palmtakken waren in Israël het symbool van vreugde geworden. Een parallel voor het
leggen van takken voor Jezus kan het gooien van confetti zijn op iemands feest of het gooien van rijst
of het bellen blazen op iemands trouw. Beide zijn een symbool van vreugde.
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IJSBREKERTJES

reep langs de lijn vouwen en leg dit even aan de kant. De kinderen kunnen een stuk garen (ongeveer 25 cm
lang) door de gaten halen, van voor naar achter en van achter naar voor. Doe de gevouwen reep door de
gleuven en plak de einden aaneen, zodat ze niet weer uiteenvouwen. (De strip moet heen en weer kunnen
glijden.) Laat de kinderen de ezels aan de glijder plakken, zodat deze over het blad kunnen glijden. Knoop het
garen losjes om de nekken van de ezels.
Wat zeiden ze
Geef elk kind een kopie van het blad “Wat zeiden ze.” Laat hen het onderste gedeelte afknippen en daarna de
woordballonnen uitknippen. Laat hen het gezicht kleuren en plak de woordballonnen rond het gezicht.
Palmtak
Geef elk kind een kopie van het blad “Palmtak.” Laat hen de tak en het vers uitknippen. Daarna mogen ze het
vers op de tak plakken.
Triomferende intocht
Geef elk kind een kopie van het blad “Triomferende intocht.” Laat hen dit kleuren en de stukken uitknippen en
deze op een blanco vel papier plakken.

Een speciale gast
Laat een andere lesgever zich verkleden als een Israëliet of als de ezel uit de les vandaag. Aan het begin van de
les informeer je de kinderen dat er vandaag een speciale gast komt. Voordat de gast binnenkomt, leg je uit dat
er verschillende manieren zijn om hun gast een warm welkom te geven (i.e. een luid applaus, juichen, dank je
wel zeggen, hand schudden, hen dienen of zelfs buigen, etc.) Dit is een goede gelegenheid om de verschillende
manieren waarop mensen een speciale gast begroeten, te bespreken. Als de gast binnenkomt, verwelkomen de
kinderen de bezoekende Israëliet vriendelijk. De Israëlische gast dankt de kinderen voor zo een fijn welkom en
verteld hen hoe speciaal hij zich voelde door zo vriendelijk begroet te worden. Dan vertelt de gast aan de
kinderen, “Maar ik zou jullie graag over een ander fantastisch welkom willen vertellen, die ik in Israël zag vele
jaren geleden!” De gast kan dan d les geven over de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, net alsof hij
er persoonlijk geweest was.
De rode loper uitleggen
Als activiteit kunnen de kinderen voorbereidingen treffen voor een koninklijk ontvangst. Laat hen palmtakken
uitknippen, papieren slingers maken en het roepen van “Hosanna” oefenen. Behangpapier kan uitgerold
worden om een pad te vormen en de kinderen kunnen aan beide zijden staan om een gezellige stoet te
vormen. Laat hen enige afbeeldingen zien van hedendaagse parades. Hebben zij dit ooit gezien of hebben ze
wel eens deelgenomen? Wie krijgt de aandacht in de optocht, de menigte of de persoon die de menigte komt
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Vind de ezel
Voor de les knip je een stuk van een groot vel stevig papier in de vorm van een ezel. Na het versieren van de
ezel, verstop je deze in het lokaal. De kinderen moeten hun ogen gesloten houden, terwijl jij de ezel verstopt.
Verdeel de kinderen in twee groepen en laat iedere groep om de beurt naar de ezel zoeken. Elke groep zal
worden getimed en de groep met de snelste tijd voor het vinden van de ezel wint het spel. Na dit meerdere
malen gespeeld te hebben, introduceer je de ezel uit het Bijbelverhaal van vandaag. Jezus stuurde twee van
Zijn discipelen naar het dorp Bethfagé, waar zij een ezel zouden vinden waarop Hij Jeruzalem binnen kon
rijden. (De uitgeknipte ezel kan als visueel hulpmiddel gebruikt worden tijdens de les.)
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bekijken? In de les vandaag gaan we onze aandacht richten op Jezus, net zoals de menigte deed toen Hij
Jeruzalem binnenkwam.
Welkom
Geef de kinderen enige linten, slingers en blazers en laat hen gereed zijn om een speciale gast, die jij hebt
uitgenodigd, te verwelkomen. Laat een van de lesgevers zich verkleden als een Israëliet. Na de kinderen
bedankt te hebben voor hun warme verwelkoming, kan hij vertellen over de dag dat hij deel was van een
menigte mensen die Jezus als Koning verwelkomden in Jeruzalem. Hij kan wat palmtakken en mantels laten
zien, de dingen die zij gebruikten in plaats van linten. Hij kan ook uitleggen wat de menigte aan het roepen
waren en wat dit betekende. Laat dan de man zijn gelaatsuitdrukking veranderen als hij zijn hoofd in verdriet
laat hangen, “Alleen als…” Nadat de man vertrokken is, kan de lesgever de kinderen vragen of zij weten wat de
man zo ontdaan maakte. Hij vertrok door te zeggen, “alleen als.” Leg uit dat “alleen als” de menigte echt
meenden wat ze zeiden – dan zouden ze een paar dagen later Jezus nooit gekruisigd hebben. Net zoals zij,
moeten we Jezus waarlijk lief hebben en geen mooie woorden spreken met alleen onze lippen.
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Kun jij het horen?
In een optocht richten wij ons vaak op de dingen die we zien, maar wat nu met de geluiden? Verdeel de
kinderen in verschillende groepen die elk hun eigen geluid maken: het klikklakken van een ezel, het suizen van
de palmtakken, het klappen van de handen, de lofprijzing, het mompelen van de Farizeeën, etc. Wanneer je
het verhaal vertelt, kun je elke groep laten meedoen door hun geluid op het juiste tijdstip te laten klinken.
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BRENG DE EZEL EN HET VEULEN BIJ JEZUS
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WAT ZEIDEN ZE?
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PALMTAK
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JEZUS’ TRIOMFANTELIJKE INTOCHT
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 21:1-11

MEMORIEVERS
Matt.16:24

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wat deed de menigte voordat Jezus aankwam in Jeruzalem?
 KLEDIJ OP DE GROND LEGGEN

 ZINGEN

 PALMTAKKEN SNIJDEN

 ALLE DRIE MOGELIJKHEDEN

Wat riep de menigte in Mattheüs 21:19?
“_______________ voor de Zoon van David. _______________hij die
komt in naam van de _______________! Hosanna voor God in de

 Wat moesten de discipelen gaan zoeken voor Jezus? ________________
 Juist of fout: Jezus reed op een veulen Jeruzalem binnen om een profetie
te vervullen.
 De menigte raakte in opschudding en vroeg:
“___________________________________________________” (21:10).
 Wie was Jezus volgens de menigte? ______________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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_______________!”
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