
 

Preekblad: Matt 21:1-11  
 
 Palmsondag 
Kom ons probeer onsself so 
bietjie inleef in die gebeure hier in 
en rondom Jerusalem. Dit is die 
week voor die jaarlikse Pasga.  Jode 
van oral oor kom na Jerusalem om 
gereed te maak vir dié groot 
fees.  Hulle vier hulle vrylating uit 
Egipte - uit slawerny en God se 
verbintenis aan hulle.  Hier is dus ‘n 
stuk Joodsgodsdienstige fees 
atmosfeer wat besig is om onder die 
mense pos te vat.  Dit alles geskied 
natuurlik onder ‘n nuwe stuk 
slawerny – die Romeinse 
oorheersing.  En die Jode wat kom, 
leef met die verwagting van ‘n 
Messiaas wat hulle ook hiervan gaan 
kom verlos.  Dit is immers ‘n belofte 
wat die volk met hulle saamdra vanaf 
die OT se beloftes van ‘n Messiaas.  
Nou lees ons:  Jesus met sy dissipels 
en dalk ‘n klompie volgelinge is ook 
op pad na Jerusalem vir die 
paasgebeure.   En dan net buite die 
stad gee hy vir twee van sy dissipels 
die opdrag om ‘n donkievul te gaan 
haal vir hom.  Dan volg die presiese 
gebeure soos die profeet Sagaria 
voorspel het: Sag 9:9  

 
“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 kom op die rug van ‘n 
donkievul Jerusalem binne.  En Jesus 
se dissipels en die Joodse skare 
moes onmiddelik die verband 
sien en almal het begin praat oor 
hierdie Jesus wat van Galilea af kom 
wat wonderwerke gedoen het, 
mense gesonde gemaak, dooies 
lewend gemaak en nou kom hy 
presies soos die profete voorspel 
het.  Die reaksie van die skare is dus 
verstaanbaar.  Die grootste deel van 
die skare is opgewonde en vol 
verwagting.  Die simboliese handeling 
van hulle klere wat hulle op die grond 
gooi is ‘n teken van respek en die 
takkies wat gewaai word ‘n teken dat 
hulle hom as die koning erken.  Die 
skare begin dan liedere sing: “Prys 
die Seun van Dawid!  Loof Hom wat 
in die Naam van die Here kom.  Prys 
Hom in die hoogste hemel!” 
En dan lees ons in vers 10, soos Jesus 
die stad inkom het die stad in 



beroering gekom.  Almal weet hier is 
iets aan die gang en die groot vraag 
op almal se lippe: “Wie is hierdie 
man?” 
Is Hy die Messiaas, het Hy uiteindelik 
gekom?   
  
Dit kan nie anders as dat die vraag 
van die skares ook die vraag aan elke 
leser en aan ons word nie:  Wie is 
hierdie man? Wie is hierdie Jesus? 
Wat kan ons van Hom verwag?  Ook 
in hierdie tyd waar die wêreld gebuk 
staan onder ‘n pandemie, wanneer 
die wêreld se ekonomie onder druk 
verkeer? Wanneer onsekerheid, angs 
en vrese in almal se harte 
leef…… Wat kan ons van hierdie 
Jesus verwag? Wie is hierdie man? 
  
Enkele opmerkings: 
1. Hierdie man wat op die rug van 

die donkievul Jerusalem binne 
gereis het was mens.   Hy het 
groot geword in ‘n dood 
eenvoudige huis met broers en 
susters en vriende. Hy het vriende 
gehad en was ‘n vriend vir 
ander.  Hy het van jongs af die 
gawe vanleering gehad.  Hy het 
moeg geword, honger en dors.  Hy 
het waarskynlik self ook soms olik 
gevoel en siek geword.  Hy het 
gehuil wanneer HY hartseer was 
oor die dood van sy goeie vriend 
Lasarus en kon self ook kwaad 
word oor die onreg wat hy om 
hom gesien het…Hy is deur sy 
vriende teleurgestel en alleen 
gelaat.  Hy het self die diepste 

angs, onsekerheid en pyn beleef 
wat ‘n mens denkbaar kan 
beleef.  Jesus was mens. 
Om Jesus se mensheid te ontken 
sal beteken dat ons Hom 
ontken. Dit is hierdie God wat ons 
in Jesus leer ken as mens wat ook 
nou by ons is in ons tye van 
onsekerheid, pyn, angs en 
hartseer.  Dit is nie ‘n ander God 
nie – dit is die God wat ons 
menswees ken en verstaan en self 
kom leef het. 

  
2. Die tweede wat my veral raak van 

hierdie mens, Jesus, wat vir ons 
wys wie en hoe hierdie man is, is 
om te sien wie die mense is en 
wat die situasies was wat veral sy 
aandag getrek het.  Dit was die 
armes, die wat honger was, die 
wat onderdruk was, wat sleg 
gevoel het en uitgeskuif is, die 
melaatses, die kreupeles, die 
blindes en die siekes, die kinders, 
die belasting gaarders, mense van 
binne en buite die Joodse kultuur, 
veral die randfigure.  Hy het 
dikwels sy tyd deurgebring by 
mense op die onderste vlakke van 
die samelewing wat hulp nodig 
gehad het.  Dit sê vir ons iets van 
wie hierdie man is, hoe Hy is – van 
sy hart.  Sy absolute liefde en 
deernis en meelewing vir mense se 
nood en hoe Hy binne die nood in 
hulle nood saam met hulle kom 
staan. 

  



3. Die derde wat my veral van 
hierdie man raak, is sy radikale 
andersheid.  Hy het nooit 
gekonformeer twv die sisteem 
nie.  Hy het vry geleef om te doen 
wat hy geglo het sy roeping van sy 
Vader is en daarom gemaklik oor 
kultuur en godsdienstige grense 
getree om die regte goed te 
doen.  Alle mense in te sluit en die 
liefde van God orals sigbaar te 
leef.  Geen grense het ooit sy 
liefde ingeperk nie 

 

 
 
Wie is hierdie man?  Wat kan ons in 
hierdie tyd en hierdie dae van 
hierdie man verwag? 
 Hy is die een wat ons mensheid 

kom leef en daarom elke 
moontlike menslike emosie wat 
ons mag beleef ken en verstaan, 
beleef en geleef het. 

 Hy is die een wat siekes en 
moedeloses, mense wat bang en 
vreesbevange raak nie los nie, 
maar opsoek.  Dit is wie Hy is… 

 Hy word nie ingeperk of beperk 
deur grense en sisteme en 
leerstellings nie, hy is vry om lief 
te hê en te sorg. 

  
Ons kan by hierdie Jesus gaan sit 
met watter gedagtes en emosies en 
ervarings ons ook al in die tyd mag 
beleef.  Hy is daar saam met ons om 
te luister, ons ervarings te deel en 

ons met wysheid in dit te begelei as 
een wat menswees ken en verstaan 
in al sy vorme. 
 
As ons wonder hoe leef mens en wat 
vra dit van my in dié tyd om as 
Christen gelowige te leef? Dan kan 
ons na hierdie Jesus kyk.  Kyk, wat 
het Hy gedoen, hoe het Hy geleef, 
hoe het Hy liefgehê en gedien? Dan 
sien mens van ons word nou 
medemenslikheid gevra, liefde en 
sorg en omgee, hulp en troos en 
radikale gehoorsaam-heid.  Juis nou 
moet ons nie onttrek en in ons eie 
veilige hoekies gaan sit nie, maar 
verby ons eie individualisme gaan en 
ons gedeelde menswees in Christus 
ontdek wat ons meer deernis vir 
mekaar sal gee. 
 
Ek dink dit vra van ons almal 
verantwoordelikheid om nie met ons 
lewens ander se lewens in gevaar te 
stel nie en daarom moet ons 
gehoorsaam bly aan die inperking 
reels. 
 
Dit vra dat ons wat nou het, nie uit 
totale vrees ons hande sal toemaak 
en krampagtig sal vashou nie, maar 
dit vra dat ons nou elkeen moet vra 
hoe leef ek met oop hande en ‘n oop 
hart vanuit die gawes en bronne en 
seeninge wat ek ontvang het.  Hoe 
leef ek gehoorsaam God se roeping 
vir my in hierdie wêreld met sy 
huidige uitdagings. 
  



Dit vra ‘n baie groter erkenning dat 
ons mensheid gebroke is, selfsugtig 
is, dat ons dikwels oormatig gefokus 
is op mag en vooruitgang en selfak-
tualisering selfs ten koste van 
ander.  Ek dink dit vra dat ons met ‘n 
veel groter afhanklikheid sal leef van 
hierdie Jesus op die donkie se rug 
Jerusalem binnegekom het en vir ons 
God se hart kom wys en leef het.  
 
Die kerk regoor die wêreld word 
genooi om die week saam met Jesus 
Jerusalem binne te stap op pad na 
die Kruis en die opstanding.  Mag ons 

in dié tyd weer nuut ontdek wie 
hierdie man is wat ons volg. 
 

 
 
Volg hierdie skakel vir ‘n lekker 
aktiwiteit: 
 
https://www.farmwifecrafts.com/resu
rrection-garden/ 
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