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Titel: Op weg naar Jeruzalem 
Bijbeltekst: Lukas 19:28-48 (NBV) 

 

28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 29 Toen Hij Betfage en Betanië bij 
de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het 
dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand 
bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het 
los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen gingen op weg 
en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de 
eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 
Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus 
erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de grond uit. 37 Toen 
Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met 
luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend Hij 
die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39  
Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar Hij 
antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 41 Toen Hij 
Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij 
op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 
Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en 
je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en 
ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
45 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46 terwijl Hij hun 
toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie hebben er 
een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de 
schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden Hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet 
hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. 

 
Bijzonderheden  
De start van onze nieuwe prekenserie: Op weg naar Pasen.  
 
********************************************************** 

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Patrick begon de nieuwe prekenserie met de intocht in Jeruzalem. Omdat we in de serie Jezus 
volgen in zijn laatste week, namen we deze eerste zondag een voorschot op wat Palmzondag is 
gaan heten. Jezus komt als koning Jeruzalem binnen, zoals de Schriften reeds lang daarvoor 
voorzegden. De stemming is uitbundig.  
Toch is Jezus volkomen anders dan verwacht. Een Koning die nederig is, de straf van de mensen op 
Zich zal nemen en een enorme bewogenheid toont, met name ook voor mensen die Hem zullen 
afwijzen.  
 
Een heel gezegende kringbijeenkomst in deze Veertigdagentijd toegewenst.  
 
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 



 

 

 

******************************************************** 

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN 
Zacharia 9:9, Jesaja 56:7, Zacharia 2:10-11, Ezechiël 43:1-7, Jeremia 23:5, Psalm 118:24-26,  
Matt. 9:36, Romeinen 5:19, Efeziërs 5:2, Hebreeën 12:2, Handelingen 15:15-17, 1 Kor. 6:19. 
 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 
We startten deze eerste zondag in onze nieuwe prekenserie (Op weg naar Pasen) met een redelijk 
groot bijbelgedeelte waarin veel gebeurt. 
 
Patrick ging vooral in op de volgende drie punten:  

1. Jezus komt op een ezels(veulen) Jeruzalem binnen en Zijn leerlingen prijzen God vol 
vreugde want ‘daar is onze nieuwe Koning!’ 

2. Jezus huilt over het lot van Jeruzalem. 
3. Jezus jaagt handelaars weg uit de tempel, ook bekend als de tempelreiniging 

Dit bijbelgedeelte is eigenlijk een gebeurtenis van Inzicht & Verwarring. 

Inzicht: Jezus is Koning  

Verwarring: Hij komt zonder koets of strijdwagen. Geen overname van de aardse kroon of fysieke 
bevrijding van de Romeinse onderdrukking maar een geestelijke weg naar bevrijding door Hem zelf 
als Weg, Waarheid en het Leven.  

********************************************************** 
LIEDEREN 
685 - Hosanna 
Hier in de stilte 
595 - Licht van de wereld 
 
********************************************************** 

GESPREKSVRAGEN 

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 

 

0. Vertel elkaar wat jij doet in deze 40 dagen tijd, leg daarbij zo mogelijk ook een de link naar het 
thema van de preek van vorige week “zelfbeheersing”, dus dat je van bepaalde dingen afziet om 
meer te focussen op God.   

 

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? 

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten? 
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2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 

a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 

 

3. Toen het volk begonnen God en Jezus te prijzen, vroegen de Farizeeën aan Jezus of hij het volk 
wilde laten stoppen. Dat weigerde Jezus. Jezus geniet er nog steeds van als wij Hem prijzen en  
aanbidden. Kijk samen naar deze korte video (https://youtu.be/yqf9PDLj-I4) (duur: 17 minuten) 
over aanbidding en wissel uit of en hoe deze boodschap je inspireert om Jezus (meer) te 
aanbidden. Je kunt aansluitend ook tijd nemen om de daad bij het woord te voegen en samen 
onze Heer en Heiland te aanbidden. 

4.  Jezus laat Zijn bewogenheid zien over de stad, ook vanuit een profetisch inzicht, aangezien de 
stad inderdaad de situatie ondergaat in het jaar 70, zoals Jezus het hier omschrijft. Ook voor ons 
de vraag: zijn wij ontroerd over de geloofsstatus van onze omgeving, onze gemeente 
Haarlemmermeer, ons dorp, onze stad? Kunnen wij huilen over het lot van anderen?  

5. Patrick liet een foto zien van een verwilderd schaap (als zijnde jouw foto) en liet in het midden 
of het om een oude foto of een recente foto ging. Deel met elkaar of dit een oude of een recente 
foto van jou is.  

 

********************************************************** 

GEBEDSSUGGESTIE 

 

Heer, U bent ook mijn goede Herder en ik wil behoren tot Uw kudde. Houd mij dicht bij U en laat 
mij nooit meer gaan.  

 
**********************************************************  
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