
7. Die intog in Jerusalem 

Lukas 19:28-44 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Wat maak jy as jy hartseer is? Wat help jou? 

 Hoe wys jy vir mense dat jy hulle waardeer? Hoe wil jy hê moet mense vir jou wys dat hulle jou 

waardeer? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Laat elkeen die volgende gebed van Franciskus van Assisi self lees. Bid dit dan almal hardop saam: 

Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; 

waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal 

soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is 

deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word. 

Amen. 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Lees Lukas 19:28-44. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

 Waarom was die mense so opgewonde oor Jesus? 

 Waarom het Jesus oor die mense van Jerusalem gehuil? 

 Waaroor sal Jesus vandag huil? 

 Waaroor huil jy vandag? 

 Waar verskil mense se verwagting van Jesus en dit waarvoor Hy regtig gekom het vandag? 

 Watter tipe koning het die skare gedink is Jesus (vers 38)? 

 Hoe sien jy Jesus as koning? 

 Waarom was die Fariseërs ontsteld oor die skare? 

 Wat is vandag nodig vir jou vrede? (Vgl. Vers 42) 

 

GETUIG: 5 MIN 

Wie ken julle wat ’n goeie getuie van Jesus in hulle lewe is? Wat kan julle daaruit leer? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Praat oor julle dienswerk in die gemeente. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 



Gebed bestaan uit lofprysing, danksegging, skuldbelydenis, voorbidding en smeking. Vra vir 5 mense in 

die kleingroep om julle voor te gaan in gebed deurdat elkeen een element van gebed hanteer. Bespreek 

met mekaar waarvoor julle wil bid in elke element. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 


