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Sondag, 9 April 2017 

Skriflesing:     Lukas 19:28-44    

Tema:      Die Here het hom nodig.  

 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Lukas 19:28-44 - Die intog van Jesus in Jerusalem  

28 Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het Hy voor hulle uit geloop, op pad na Jerusalem toe. 29 Toe Hy naby 

Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur Hy twee van sy dissipels vooruit met die opdrag:30 "Gaan 

na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak 

staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. 31 En as iemand vir julle 

vra: `Waarom maak julle hom los?' moet julle antwoord: Die Here het hom nodig." 32 Die twee wat gestuur 

is, gaan toe en kry alles net soos Hy vir hulle gesê het. 33 Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars 

vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" 34 Hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." 35 Toe bring 

hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. 36 Terwyl 

Hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. 37 Toe Hy naby die stad kom, teen die afdraand 

van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die 

wonderwerke wat hulle gesien het. 38 Hulle het gesing: "Loof die Koning, Hy wat in die Naam van die Here 

kom! Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel!" 39 'n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir 

Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge!" 40 Maar Hy antwoord: "Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die 

klippe uitroep." 41 Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil 42 en gesê: "As 

jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor. 43 Daar sal dae oor jou 

kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleër. 44 Hulle sal jou met 

die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy 

die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." 

 

Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 
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PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

het jy al jou Christenskap los gemaak? 

Baie van ons is nog vasgebind. Ons kom nie uit die hawe uit nie. Ons het hierdie klomp gawes wat God ons 

gegee het, maar ons hang terug. Ons het nodig om los te kom.  

  

Ek het, toe ek jonger was, die voorreg geniet om te leer perdry. Dis nie noodwendig die maklikste ding om 

te doen nie, maar soos wat jy ry en leer hoe om in die saal te sit, word dit al hoe makliker.  

Jy leer hoe om met jou bene om die perd vas te knyp.  

Jy leer hoe om met die perd te draf - ‘trot’ deur op en af te staan en sit in die saal soos wat die perd draf. 

En jy leer hoe om in die saal in te sit as die perd galop.  

Later het mens geleer hoe om met die perd oor ‘n dwarspaal te spring, deur in die saal vooroor te lê en saam 

met die perd se beweging te gaan en weer regop te kom as julle stewig op grond geland het.  

 

Die lekkerste is, wanneer jy weet die perd wil nou net hardloop. As jy ‘n oopveld het en die perd kan 

hardloop en jy laat hom los om te galop so vinnig hy kan, dan is dit een van die lekkerste dinge van perd ry. 

Dis vir jou lekker, maar ek glo dis vir daardie perd ook lekker as hy net kan galop, met die vind oor sy lyf en 

sy spiere wat los kom soos hy oor die veld gly.  

 

Daar is baie dinge in ons lewens wat ons baie geniet wanneer ons net los gelaat word. Dink aan die gevoel 

wanneer jy jou gunsteling liedjie hoor en niemand sien jou nie, maar jy hop en skop en dans, soos ‘n mal 

mens van vreugde. En as jy kan dan sing jy sommer kliphard saam.  

Dalk voel jy so as jy gaan draf, of as jy swem, of as jy na ‘n opera luister. Dalk voel jy so as jy motorfiets ry 

of jou gunsteling film kyk.  

 

Daar is tye in ons lewens waar ons los gelaat word en dit voel goed. En weet u, dit is nodig. As dit is hoe 

ons voel met sekere dinge in ons lewens, dan, hopelik, voel ons dieselfde met die een saak wat te doen het 

met die rede vir waarom ons bestaan!  

Christene, u en ek, moet ons kennis van God, ons liefde vir Christus, sien as ‘n gevoel van verlossing. Dit 

maak jou los en dit bring vir jou vrede.   

 

Uitbou  
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Vandag is dit Palmsondag. En dis die Sondag voor die Paasnaweek. Jesus kon die stad, Jerusalem binne met 

die wete dat Hy nie weer hier gaan uit gaan nie. Maar Hy weet wie Hy is. Hy is die Messias. Hy is hier om 

die wêreld te kom red. Hy is die Koning van Konings wat Sy lewe gaan aflê vir sondaar mense.  

 

Jesus wys vir ons dat die wêreld Hom nie vashou nie. Hy is los om vir God die sondaars te red.  

 

Geen mens het nog ooit op hom gery nie 

 30 "Gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry 

wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. 

Eerste ding wat ons hier raak lees is dat niemand het al op hierdie donkie gery nie. Jesus gaan die eerste een 

wees wat op die donkie se rug gaan ry. ‘n Mens kan amper sê dat die donkie is nog rein; hy is skoon en was 

nog nooit belas nie. Hierdie donkie het die eer om die Seun van God Jerusalem in te dra. Dis nie ‘n spog 

perd nie en ook nie baie deftige wa wat deur perde gesleep gaan word nie. Jesus wil net ‘n jong donkie hê.  

 

Ons geloof maak ons ook los. Jesus soek nie van jou hierdie voorgee lewe van reinheid en foutloosheid nie. 

Hy dwing jou nie om iemand te word wat jy weet jy nie is nie. Hy skinder oor jou omdat jy nie so wonderlik 

is as die volgende mens nie. Hy weeg jou nie op en dink dat jy nie regtig die paal kan haal nie.  

  

As ons later hierdie week weer stil raak en besef hoe Jesus vir ons gekruisig is, sonder dat ons dit verdien, 

dan moet ons ook hoor dat Hy dit gedoen het vir alle mense en vir jou ook. Jy mag dalk dink jy is dit nie 

werd nie of jy mag dalk dink dat jy het Jesus se verlossing nie nodig nie, maar Hy het dit vir jou gedoen. Hy 

het dit vir elke gewone donkie. Hy het ons los gemaak en Hy wil jou gebruik.   

 

Waarom maak julle hom los? – Die Here het hom nodig.  

 31 En as iemand vir julle vra: `Waarom maak julle hom los? 'moet julle antwoord: Die Here het hom 

nodig." 

Broers en susters, die Here het jou nodig. En hier moet ons mooi verstaan. In werklikheid het God niemand 

nodig nie, want Hy is God. Jesus is die Seun van God, dink jy Hy het jou nodig?  

Al rede waarom Jesus jou nodig het is omdat Hy so besluit het deur die liefde wat Hy vir jou het. God het 

besluit dat Hy elke mens Sy kinders wil maak, want Hy het ons lief. En daarom het Hy jou ook nodig.  

 

U het sekerlik al mense gehoor wat gesê het dat hulle het nie nodig om aan ‘n kerk te behoort nie, want dis 

nie die kerk wat hulle in die hemel gaan bring nie. Dis waar, maar dis net die halwe storie. Ons is in die 
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kerk, nie omdat dit oor ons gaan nie, maar omdat dit oor God gaan. Hy het jou nodig. Dis ‘n dialoog. God 

leer ons, praat met ons, bring die boodskap na ons, maar wat maak ons daarmee? Ons antwoord. Ons dra 

Jesus met ons.  

Daardie donkie het Jesus na die stad geneem waar Jesus se einde vir Hom wag. Jesus wil ook hê dat ons 

Hom met ons sal dra in hierdie lewe waar dit ook vir ons moeilik is en waar dit ook vir ons swaar gaan. En 

tog, saam met Jesus raak ons los en hoor ons dat Hy ons wil gebruik.  

 

 Kry alles net soos Hy vir hulle gesê het.  

32 Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos Hy vir hulle gesê het. 

Dis ons Here. Hy weet alles. Hy weet wat wag vir ons. Later in Lukas, ook in hierdie Paasweek, stuur Jesus 

weer sy dissipels en ons lees in Lukas 22:13 - 13 Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê 

het, en die paasmaaltyd voorberei. 

Soms, broers en susters, moet ons net na Jesus luister en doen wat verwag word en ons sal vind dat dit alles 

ten goede sal mee werk.  

Ons geloof vra van ons om te volg en te doen en te vertrou. En God se Wil sal geskied, Sy beloftes sal 

geskied.  

 

Terwyl Hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi.  

 36 Terwyl Hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. 

Jesus is hier besig om die profetiese uitspraak wat ons lees in Sagaria 9:9 te vervul. Daar staan – 

9 Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is 

nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. 

 

Jesus is besig om duidelik bekend te maak dat Hy die Messias is. In hierdie paar dae sien ons dit in Sy intog 

in Jerusalem en ook as Hy in die Tempel begin verkondig. Daar kom nie nog ‘n ander Messias nie. Die Jode 

het dit verkeer om nog te wag vir ‘n Messias. Hy het gekom. Hy maak ons los van ons swakhede en ons 

sonde en Hy wil ons gebruik omdat Hy ons nodig het. Ons is Jesus se hande en voete, hier en nou.  

 

Skare juigende volgelinge het God uit volle bors begin prys.  

37 Toe Hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge 

God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. 38 Hulle het gesing: "Loof die 

Koning, Hy wat in die Naam van die Here kom! Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel!" 
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Ons moet elke dag God se kan aanbid. Uit volle boers moet ons ons Here kan prys. Ons lewens kom in die 

pad. Ons is nog donkies wat vas gemaak staan. Ons is eintlik los gemaak maar daar staan ons teen die 

heining. Ons beweeg nie. En die Here het jou nodig.  

 

 ‘n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus; “Meneer, maak stil u volgelinge! 

39 'n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge!" 40 Maar Hy antwoord: 

"Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep." 

En as dit nie ook is dat ons nog staan of ons vas gemaak is nie, dan kry mens duiwel wat ons louwarm maak 

vir ons geloof.  

Die wêreld om ons is geneig om ons stil te maak. Ons bid nie noodwendig waar almal ons kan sien nie. Ons 

praat nie sommer geloof met mense waarmee ons saam werk nie. Ons lees en luister nie na Christelike 

literatuur noodwendig nie. As ons dus skaam is om ons geloof te laat sien en hoor, is dit dan nie dalk ‘n 

voorbeeld daarvan dat ons stil gemaak word nie?  

 

Die Fariseërs wou nie hê die mense moet sê Jesus is die messias nie, want hulle het dit nie geglo nie. Maar 

Jesus self maak dit duidelik dat Hy die Koning en die Messias is en dit kan nie stil gehou word nie.  

   

Broers en susters, God is oral aan die werk. Hy is aan die werk waar mense dink dit is hulle wat aan die 

werk is. Ons bevind ons in ‘n interessante politieke spasie op die oomblik. Is dit mense wat sê – genoeg is 

genoeg – of kan jy glo dat dit God is wat aan die werk is?  

Jesus weet, die Here weet, dat die liefde van God kan nie stil gemaak word nie. Die skepping is gemaak om 

hierdie Koning te aanbid, hierdie Koning en Here van almal. Selfs die dooie klippe sal aangaan waar die 

dissipels sou ophou om die Here te prys.  

Niks kan die waarheid weerhou nie. Net Jesus is Here en Hy is my Verlosser, my Messias en my Heer.  

  

As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! 

41 Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil 42 en gesê:"As jy vandag tog 

wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor. 

Jesus voorspel die stad se ondergang. Hulle wou nie die koms van God in Christus herken nie. Hulle wou 

nie van liefde hoor nie. Hulle wou van wraak hoor. Hulle wou van dominansie hoor. Van oorlog en van 

eksklusiwiteit hoor.  

Maar dit was nie Jesus se boodskap nie.   
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Slot  

Geliefdes, hierdie week is Paastyd. Vandag is ons nog vol vreugde oor Jesus wat op ‘n donkie die stad 

genader het, om daar vir ons verlossing te bring.  

Jy moet jubel van vreugde want jou sondes word jou vergewe. Ons moet bly wees want in Jesus se oë 

beteken elke een van ons baie. Al is ons maar net donkies sê die Here dat Hy ons nodig het.  

Hoe het hy jou nodig?  

Hy het ons nodig om in liefde werksaam sal wees, op enige plek, enige tyd, tot eer van Sy naam; los gemaak 

van wat ook al jou kan traag maak om vir Hom te lewe. 

Dat ons eintlik vry is om Hom te eer en dat geen wêrelds se vors, of slegte mense, of enige onregverdigheid 

jou kan stuit om in liefde en dankbaarheid vir die Here jou alles te gee nie.  

41 Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil 42 en gesê: "As jy vandag tog 

wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor. 

Vandag wil die Here hê dat ons moet insien wat Sy opoffering vir die wêreld en vir jou beteken het. As jy 

dit kan verstaan dan sal dit vir jou vrede gee, vir elke dag van jou lewe.  

Mag die Here nie oor ons huil nie, maar mag Hy ons gebruik om want Hy het ons nodig.  

Amen  

 


