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‘n Oorsig oor wat ons gaan doen...

1. Skep ‘n veilige ruimte en luister na mekaar

2. Storietyd 3. Wonder saam 

4. Skep simbole 5. Speel



Palmsondag
10 April



Groet mekaar en check-in  

 Skep ‘n veilige ruimte1.

Sê gou vir mekaar hallo en maak seker jy gee vir
elke maat 'n 'fist-bump.' Hoe gaan dit met julle?

Wat het julle hierdie week gedoen? Kom ons luister
bietjie na ons maats se ervarings van hierdie week. 

Sing saam
Kom ons sing een of meer van die volgende liedjies saam: 

Luister na mekaar:
Ons praat vandag oor “nederigheid.” “Nederig” is ‘n
groot woord. Dit beteken: ons stel ander mense bo

onsself! Kan jy dalk dink aan ‘n storie waar iemand dit
hierdie week gedoen het? Vertel ons daarvan: waar

was iemand nederig?
Kom ons gaan luister na 'n storie oor nederigheid...

 

Jesus sien ons swak en nietig 
Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus



DIE INTOG IN
JERUSALEM

Jesus het na Jerusalem toe geloop… Hy stuur toe
twee van sy dissipels met die opdrag: “Gaan na
die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n
vasgemaakte donkievul vind waarop niemand
nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring
hom hierheen. As iemand julle vra, ‘Waarom maak
julle hom los?’ moet julle só antwoord, ‘Die Here
het hom nodig.’”  Die twee wat gestuur is, het 

Kleur 
my in

daarheen gegaan en dit aangetref
net soos Hy vir hulle gesê het. Toe
hulle die donkievul losmaak, vra sy
eienaars vir hulle: “Waarom maak
julle die donkievul los?” Hulle het
geantwoord: “Die Here het hom
nodig.” Hulle het toe die donkievul 
na Jesus geneem. 



Hulle het hulle boklere oor die donkievul gegooi en
Jesus laat opklim. Soos wat Hy ry, het hulle hulle
boklere op die pad voor Hom oopgesprei.  Toe Hy
al naby die afdraande teen die berg kom, het die
hele skare dissipels God vol vreugde hardop
begin prys oor al die kragtige dade wat hulle
gesien het. Hulle het uitgeroep: 

“Geseënd is die
Koning, Hy wat kom
in die Naam van die
Here! Vrede in die
hemel en heerlikheid
in die hoogste!”
Sommige van die
Fariseërs in die
skare het egter vir
Jesus gesê:
“Meester, maak stil
u dissipels!” Maar Hy
het geantwoord: “Ek
sê vir julle, as hulle
stilbly, sal die klippe
dit uitroep!”



3. Wonder saam...

Ek wonder....
As jy dink aan enige dier, watter dier sou jy wou wees? 

Wie wil ‘n donkie wees? Seker nie baie van ons nie!
Waarom sou Jesus op so simpel dier wou ry? Het ‘n

koning nie ‘n perd of ‘n mooi kar nodig nie?
Wat dink julle sê dit vir ons van Jesus?

Waarom sou mense palmtakke waai voor Jesus? 

(Vir die leier):
As Jesus vandag in ons stad ingery kom op ‘n donkie
(en nie ‘n Mercedes nie), sal ons ook palmtakke voor
hom waai? Dalk moet ons ook in hierdie week nie die
koning gaan soek in die duurste en luukse plekke nie,
maar by die donkies. Jesus is altyd daar waar ons

Jesus nie verwag nie. Jesus is by die armes, die
weerloses en die weeskinders. Jesus gee homself vir

ander en leef nie net vir homself nie. As ons Jesus
aanbid (as ons ons palmtakke voor Jesus waai) dan

glo ons dit ook! Ons wil self nederig wees soos Jesus!
 
 



Hieronder is ‘n groot uitdaging. Ons gaan palmtakke vat en kruise daarvan
maak! Volg eenvoudig die stappe hieronder of skandeer die QR-kode op jou
selfoon omstap-vir-stap instruksies te ontvang. Dit is ‘n herinnering dat ons

ook in die gehoor staan wat vir Jesus op die donkie aanbid. Dit is ook ons
herinnering hierdie week om, soos Jesus, nederig te leef. Waar sal ons hierdie

week ons palmtakke gaan waai? Waar sal ons meer nederig kan wees?

5. Skep simbole (Graad 4-6) 
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Ons gaan ‘n tonnel (erewag) maak soos by ‘n rugby-wedstryd. Ons hou ons
hande in die lug teen ‘n maat sin. So staan ons dan in ‘n ry met ons hand in die

lug. Die agterste persoon hardloop dan deur die tonnel. As iemand deur die
tonnel gaan, gee ons net vir hulle bemoedigende woorde soos: “yes, jy is

great! Jesus het jou lief! Ons waardeer jou” ens... Ons klap dan na die tyd ook
vir mekaar hande. Só leer ons dat ons ook ander bo onsself moet stel, hulle

moet aanmoedig en waardeer. Daarna gaan ons huis toe. 

5. Speel


