
 
 

 
 

 
 

Jesus die anderste Koning 
Matteus 21:1-11 

Les 9: 10 April 2022 
 

Voorbereiding – eie verantwoordelikheid 
Bring saam ‘n voorskoot 
Voorbereiding – sal voorsien word 
Ek dien Jesus-prent met ogies.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hallo al die maatjies.  Ek is so bly om julle almal hier te sien.  Maar voordat ons begin gesels en stories 
vertel moet ons eers almal mooi kom sit.  Ons sit by God.  God is hier by ons.  Kom ons begin saam 
deur eers te bid vir God.   
Is daar iemand wat wil bid vir ons?   
 

(Gee een of twee kinders geleentheid om te bid.  Nadat die kinders gebid het kan jy bid.) 
 
Hartjie tyd:  
 
Die volgende paar weke gaan ons in die kerk tyd en kans kry om terug te dink aan spesiale dinge wat 
Jesus gedoen het en dit vier.  Ons gaan vandag gesels oor Jesus se Lyding.   
 
Ek het vandag iets saamgebring wat my soos ’n koning laat voel.  (Trek aan die voorskoot).  Hierdie 
voorskoot laat my soos ’n koning voel.  Wat dink julle lyk ek soos ’n koning? 
 
Nee nooit ’n koning dra mos nie ’n voorskoot nie!   
 
Wat moet ’n koning dra? 
 
Wie dra ’n voorskoot? 
 
Die persoon in die huis wat die voorskoot dra is die persoon wat kos maak.  Dit is ook die persoon wat 
die huis skoon maak en die wasgoed was.  So ’n persoon is vir my ’n koning omdat hy of sy ander 
mense dien (vir hulle dinge doen) en vir hulle sorg.  In vandag se Bybel gedeelte leer ons dat Jesus so 
’n anderste koning was.  Hy was ’n koning wat dinge anders gedoen het en ander mense gedien het.   
 

 
Sing tyd 
 
Wie is die koning van die heelal 



Ogies tyd: 
 
Ons leer in die Bybel by ons storie vandag dat Jesus oppad was na die groot stad Jerusalem.  Daar was 
baie mense in die stad.  Almal was daar om die Paasfees te vier.  Die Paasfees was die fees waar 
mense terug gedink het aan die keer toe God hulle as slawe van die wrede Egiptenaars gered het.   
 
Toe Jesus en sy dissipels naby die stad kom, stuur Jesus twee van sy dissipels na die dorpie voor hulle.  
En Hy sê vir hulle:  “Wanneer julle inkom, sal julle daar ’n donkie kry wat vasgemaak is en ’n vul by 
haar het.  Maak haar los en bring hulle vir my” 
 
Hoekom dink julle het Jesus dit gevra?  Wou Hy die donkie eet? 
 
Nee!!!  Jesus het die donkie nodig gehad.  Jesus was ’n koning.  En konings in daardie tyd het altyd by 
’n stad ingery met perde en dan moes almal voor hom buig – al was dit ’n slegte koning.   
Maar Jesus was ’n anderste koning.  Hy ry nie op ’n wa met perde in die stad in nie, maar op ’n donkie.  
Wat leer dit vir ons oor Jesus? 
 
Ons leer dat dit nie vir Jesus oor homself gegaan het nie, maar oor ander mense.  Jesus het gekom om 
mense te dien.  Hy het blindes laat sien, Hy het vir mense kos gegee en hy het die kindertjies na hom 
laat kom sodat Hy hulle kon seën.   
 
 
Ore tyd:   
 
Ons is Jesus se kinders en dra konings voorskote.  Dit beteken ons moet Jesus dien deur lief te wees 
vir ander mense en altyd te help waar ons kan.   
 
Handjie tyd: 
 

 Laat hulle die Ek dien Jesus ogies op die mannetjie plak.  As hulle seuntjie is plak hulle dit op 
seuntjie se ogies.  As hulle dogtertjie is plak hulle dit op die dogtertjie se ogies.  

 Neem groot asseblief ’n groepfoto van al die maatjies terwyl hulle hul ogie-prentjies vashou en 
stuur dit aan kommunikasie@sonstraal.org.za 

 
Kom ons BID saam:   
 

“Jesus baie dankie dat U ons koning is.  Dankie dat u ons gebruik om ander te dien.   
Amen” 

 


