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10-12 
Israëlzondag 

 
 
De lessen van de Israëlzondag worden u aangeboden door Kinderwerk Er op uit! en Christenen voor 
Israël. Wij hopen dat de kinderen zegen zullen ontvangen uit deze les. 
 
In deze les vind je voor de verschillende leeftijdsgroepen een verwerking en een eigen Bijbelverhaal. 
Let dus goed op voor welke leeftijd een verwerking of een Bijbelverhaal is. 
 

Lesdoel(en) Bespreek voordat je met de les begint met de kinderen wat ze vandaag gaan leren en 
check aan het einde wat ze hebben geleerd. 
Ø 3-5 jaar: We gaan vandaag ontdekken dat de Here Jezus onze Koning is. 
Ø 6-9 jaar: We gaan vandaag ontdekken dat de Here Jezus de Koning van het volk van 

Israël gaat worden in de toekomst en nu al onze Koning is. 
Ø 10-12 jaar: We gaan vandaag ontdekken dat de Here Jezus terug zal komen om 

Koning te worden over Israël en zal gaan regeren over de hele wereld als vredevorst. 

Voorbereiding Neem de complete lesuitwerking vooraf door (duur ca. 30 minuten). 
Printen: Groep 3-5 en 6-9 Bijlagen Ezeltje prik, kleurplaten Groep 10-12  
Bijlage 1: Bijbelteksten als er geen Bijbels aanwezig zijn. 
3-9 Verwerking 1: Prikkussen, bijlage ezeltje, prikpen, staart uitknippen, 1 of 2 
blinddoeken. 
10-12 Verwerking 1: Oude kranten of alternatieven zoals: theedoeken, handdoeken, 
jassen of een ander alternatief. 
10-12 Bijbeltijd: Bijbels en als er geen Bijbels zijn ook bijlage Bijbelteksten. 
3-9 Verwerking 2: Kleurplaten, stiften/potloden 
10-12 Verwerking 2: PPT De fantastische Israël quiz, beamer of geprint, pennen, leuk 
prijsje voor de winnaars. 

Lesstructuur / planning 
Stel de les samen uit elementen die hieronder staan. Kies verwerking(en) uit die bij jou passen en bepaal 
hoeveel tijd je eraan wil besteden. Het is handig de hele les te printen en er tijden bij te zetten. 
Ontvangst van 
de kinderen  
10 minuten 

Ø Vertel wat ze vandaag gaan leren (zie lesdoel(en) hierboven). 
Ø Laat 2 of 3 kinderen hun verhaal vertellen. 
Ø Bid voor de kinderen, hun verhaal en de les. 

Zingen  
5 minuten 

Ø Sta op o kinderen van Israël – Opwekking 262 https://youtu.be/2jnSt_l-7mk 
Ø Jezus komt terug - Tot aan die dag – https://youtu.be/whsYW2d926s  

Verwerking 1 
10 minuten 

3-5 en 6-9 Ezeltje prik 
10-12 Ezeltjes race 

Bijbeltijd 
5-20 minuten 

3-5 De intocht van Jezus in Jeruzalem (5 minuten) 
6-9 De intocht van Jezus in Jeruzalem (10 minuten) 
10-12 De terugkomst van de Here Jezus nader onderzocht (15-20 minuten) 

Verwerking 2 
10 minuten 

3-5 en 6-9 Kleurplaat van de intocht van Koning Jezus 
10-12 De fantastische Israël quiz  

Na de 
verwerking 

Check of de lesdoelen zijn gehaald (zie hierboven). 
Sluit af met een gebed voor de vrede van Israël en de spoedige komst van de Here Jezus 
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Geestelijke toerusting van de kinderwerker 
Psalm 2, Lukas 19:28-44, Zacharia 9:9-10, 14:1-9 
 
In deze lessen staat Psalm 2 centraal tijdens de Israëlzondag. De Psalmen waren minimaal 150 jaar 
en waarschijnlijk zelfs al 400 jaar voor Christus compleet. Dit is belangrijk om te bedenken als we de 
Psalm gaan bestuderen en om te begrijpen hoe toehoorders in de loop van de tijd de Psalm hebben 
geïnterpreteerd. 
 
Psalm 2 is een zuiver Messiaanse en een profetische psalm, die vooruitziet op de komst van de 
Messias als Koning van Israël. Hij zal niet alleen Koning worden over Israël, maar ook alle vijanden 
van Israël verslaan. Vanuit Jeruzalem zal Hij heersen over HEEL de wereld. Vanuit de andere 
profetieën en Openbaring weten wij dat het in deze Psalm niet gaat over de eerste komst van Jezus, 
maar over de Zijn wederkomst (Openbaring 20:4; Zacharia 14:1-9 en 14:16; Micha 5:1-3; Psalm 2:7-9; 
Jesaja 2:1-5). Dus deze Psalm is voor Joden en Christenen nog steeds een profetie.  
 
De Joden die in de tijd van de Here Jezus deze Psalm lazen verwachten echter dat deze profetie elk 
moment in vervulling kon gaan. Eeuwenlang waren ze onderworpen geweest aan buitenlandse 
machthebbers. Nu heerste de Romeinen al decennia lang over hen. Vandaag behandelen we met de 
jongere kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel. Dit gebeurde, nadat Hij Lazarus had 
opgewekt uit de dood en vlak voordat Jezus opgepakt zou gaan worden. Vele mensen uit het volk 
zagen in Hem de beloofde Messias en hoopten dat Hij hun aardse Koning zou worden, zoals in Psalm 
2 geschetst. Jezus zelf wakkerde deze verwachtingen aan door op een jonge ezel richting Jeruzalem 
te rijden, zoals geprofeteerd in Zacharia 9:9-10. Niemand had in die tijd zicht op het noodzakelijke 
sterven van Jezus aan het kruis, zodat wij bevrijd zouden worden van onze zonden. De Joden 
hunkerden naar een letterlijke bevrijding. 
 
We zien nog steeds uit naar de vervulling van de profetieën die gaan over de wederkomst van Jezus 
op aarde, als Hij recht op aarde zal herstellen. Die tijd ligt voor ons en er moet eerst nog heel veel 
plaatsvinden, voordat Zijn koningschap gevestigd zal worden hier op aarde. Lees hieronder 
bijvoorbeeld hoe de Najaarsfeesten vooruitzien op het herstel van Israël dat zal plaatsvinden als 
Jezus terugkeert. 

Hoe het herstel van Israël verborgen zit in de Najaarsfeesten 
De Najaarsfeesten: Trompettenfeest, Grote Verzoendag en Loofhutten 
De Najaarsfeesten zijn bij elkaar één cluster. Aan de Najaarsfeesten zijn verschillende gedachten 
verbonden. Op Grote Verzoendag zal God Zijn volk Israël herstellen. Dit zal Hij doen aan het begin 
van het Duizendjarig Rijk op de volgende wijze. 
 
Herstel en verzoening van Israël met God en Jezus 
Als de Messias terugkomt, naar wij geloven tijdens het Trompettenfeest, zal Hij het volk Israël redden 
van zijn vijanden en plaats nemen op de troon van zijn vader David (Jesaja 9:5-6; Lukas 1:31-33; 
Jeremia 23:5,6; 33:14-16). Het restant Joden, zal dan collectief tot inkeer komen. Hij zal het 
Koninkrijk Israël herstellen en de 12 stammen van alle windstreken laten terugkeren (Hosea 11:10-
11) en verzoening brengen tussen Juda en het Tienstammenrijk (Efraïm) (Ezechiël 37:15-16). Vanuit 
Jeruzalem zal Hij heersen over HEEL de wereld (Openbaring 20:4; Zacharia 14:9 en 14:16; Micha 5:1-
3; Psalm 2:7-9; Jesaja 2:1-5). Het vrederijk van Salomo was een voorafschaduwing van dit koninkrijk, 
Koning Jezus is echter nog veel wijzer en Zijn koninkrijk zal wereldwijd zijn. 
Vervulling van Loofhuttenfeest – Inzameling van de volken 
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En dit wonderlijke herstel van Israël zal velen uit de volken tot geloof brengen en vanuit de hele 
wereld zullen ze Loofhuttenfeest komen vieren in Jeruzalem in opdracht van Koning Jezus (Zacharia 
14:16). 
 
Veel zegen bij de voorbereiding en uitvoering van de les! 

Uitvoering 
(3-8) Verwerking 1: Ezeltje prik (10 minuten) 
Zorg voor één of twee blinddoeken en ezeltje op prikborden/kussens en laat de kinderen een 
wedstrijdje doen, door ze drie pogingen te geven om zoveel mogelijk punten te halen. Je kunt ze ook 
opdelen in teams die met elkaar strijden. Ze mogen elkaar dan aanwijzingen geven waar ze moeten 
prikken. Zorg dat je de score bij kunt houden op papier?. 
 
Vertel de kinderen: 
We hebben dit spel met het ezeltje gedaan. Dat hebben we niet zo maar gedaan. 
Welk dier past er beter bij een koning vinden jullie, een race paard of een jong ezeltje? 
(Waarschijnlijk kiezen ze voor een race paard.) 
 
Zo meteen zullen we zien dat de Here Jezus op een ezeltje gaat rijden en niet op een race paard. Het 
ezeltje alleen is waardig de Koning van Israël te dragen. Wij denken misschien dat je een koning kunt 
herkennen aan een prachtig volbloed racepaard of een ander machtig dier. Maar bij God gaat altijd 
alles heel anders. Het ezeltje is een dienaar die bijna nooit moe wordt. En de Here Jezus laat met het 
ezeltje zien dat Hij gekomen is om ons te dienen als koning, en niet om ons te overheersen.  
 
(9-12) Verwerking 1: Wegbereiders (10 minuten) 
Benodigdheden: 2 of 3 Kranten per team. Of theedoeken, handdoeken, jassen of een ander 
alternatief. Het moeten geen te grote kleden zijn, zodat ze flink moeten werken om als het ezeltje  
Parcours: Maak één of meerdere parcoursen in het lokaal, waarlangs de ezeltjes moeten gaan. 
Teams: Maak twee of meerdere teams van minimaal 3 tot maximaal 5 teamleden.  
Hoe: Eén iemand is de ezel. Door op zijn knieën en handen te lopen zal hij zich voortbewegen. Een 
ander gaat op de rug van het ezeltje zitten. Diegene mag gewoon met zijn voeten op de grond blijven 
staan, terwijl hij zit. De overige teamleden gaan kranten verplaatsen van achter het ezeltje, naar voor 
het ezeltje. Het ezeltje mag alleen op de kranten lopen. 
 
Vertel de kinderen: 
We hebben dit spel met het ezeltje gedaan. Dat hebben we niet zomaar gedaan. 
Welk dier past er beter bij een koning vinden jullie, een race paard of een jong ezeltje? 
(Waarschijnlijk kiezen ze voor een race paard.) 
 
Zo meteen zullen we lezen dat de Here Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen zal rijden en niet op 
een race paard. En de mensen zullen hem binnenhalen als de nieuwe Koning. Het ezeltje alleen is 
waardig de Koning van Israël te dragen. Wij denken misschien dat je een koning kunt herkennen aan 
een prachtig volbloed racepaard of een ander machtig dier. Maar bij God gaat altijd alles heel anders. 
Het ezeltje is een dienaar die bijna nooit moe wordt. En de Here Jezus laat met het ezeltje zien dat 
Hij gekomen is om ons te dienen als Koning en niet om ons te overheersen.  
 
Het Bijbelverhaal 3-5 (10 minuten) 
De Here Jezus is op weg met Zijn twaalf leerlingen en een hele grote groep mensen die bij Hem 
willen horen. Ze reizen al een paar dagen in de richting van Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. 
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Als ze vlak bij Jeruzalem zijn aangekomen, op de helling van de Olijfberg, stuurt Jezus twee van zijn 
leerlingen eropuit met de opdracht: “Ga naar het dorp daar vóór je. Als je er binnenkomt, zul je een 
jonge ezel zien staan. Nog nooit heeft iemand op dat dier gezeten. Maak hem los en breng hem hier. 
Mocht iemand jullie vragen waarom je hem losmaakt, antwoord dan: De Heer heeft hem nodig.’ De 
twee gaan op weg en zij vinden de ezel zoals Jezus gezegd heeft. Als ze het dier losmaken, komt een 
de eigenaar naar ze toegerend en vraagt: ‘Waarom maken jullie die ezel los?’ Zij antwoorden zoals de 
Here Jezus ze heeft gezegd: ‘De Heer heeft hem nodig.’ En op wonderlijke wijze lijkt de eigenaar te 
begrijpen dat hij dit ezeltje mee kan geven aan de leerlingen. Dan brengen ze de ezel naar Jezus toe, 
leggen hun jassen over het dier en helpen Jezus erop. En terwijl Hij rijdt, spreidt iedereen zijn mantel 
voor hem op de weg uit. Op het moment dat ze over de top van de Olijfberg heenrijden, zien ze 
Jeruzalem liggen. Hier hebben alle volgelingen lang op gewacht en ze worden blij en enthousiast. En 
ze beginnen luid en vol blijdschap God te prijzen om al de wonderen die zij gezien hadden. 
Zij roepen: ‘Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!’ Enkele Farizeeën die zich tussen 
de mensen bevinden, zeggen tegen Jezus: ‘Meester, roep uw leerlingen tot de orde. Maar Hij 
antwoordt: ‘Neem van Mij aan: als zij zwijgen, zullen de stenen het uitroepen.’ En zo is het. Heel de 
schepping is blij met de Here Jezus, Hij is de Zoon van God die ons redt. 
 
Laten we samen met de leerlingen het lied zingen, Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. 
https://youtu.be/LBFo8ORqDRc 
 
Het Bijbelverhaal 6-9 (10 minuten) 
De Here Jezus is op weg met Zijn twaalf leerlingen en een hele grote groep mensen die bij Hem 
willen horen. Weet je waarom? Een paar dagen geleden heeft hij namelijk Lazarus opgewekt uit de 
dood. Lazarus had al een paar dagen dood in het graf gelegen en toch had de Here Jezus hem met 
een simpel woord teruggeroepen naar het leven. Een machtig wonder. De mensen weten zeker dat 
Jezus de Messias is die hen zal bevrijden van de Romeinen. De mensen geloven, dat het niet lang 
meer zal duren dat de Here Jezus de macht zal grijpen. Ze trekken tenslotte al dagen op richting 
Jeruzalem. 
 
Als ze vlak bij Jeruzalem zijn aangekomen, op de helling van de Olijfberg, stuurt Jezus twee van zijn 
leerlingen eropuit met de opdracht: “Ga naar het dorp daar vóór je. Als je er binnenkomt, zul je een 
jonge ezel zien staan, vastgebonden. Nog nooit heeft iemand op dat dier gezeten. Maak hem los en 
breng hem hier. Mocht iemand jullie vragen waarom je hem losmaakt, antwoord dan: De Heer heeft 
hem nodig.’ De twee gaan op weg en zij vinden de ezel zoals Jezus gezegd heeft. Als ze het dier 
losmaken, komt een de eigenaar naar ze toegerend en vraagt: ‘Waarom maken jullie die ezel los?’ Zij 
antwoorden zoals de Here Jezus ze heeft gezegd: ‘De Heer heeft hem nodig.’ En op wonderlijke wijze 
lijkt de eigenaar te begrijpen dat hij dit ezeltje mee kan geven aan de leerlingen. Dan brengen ze de 
ezel naar Jezus toe, leggen hun mantels over het dier en helpen Jezus erop. En terwijl Hij rijdt, spreidt 
iedereen zijn mantel voor hem op de weg uit. Op het moment dat ze over de top van de Olijfberg 
heenrijden, zien ze Jeruzalem liggen. Hier hebben alle volgelingen lang op gewacht en ze worden blij 
en enthousiast. En ze beginnen luid en vol blijdschap God te prijzen om al de wonderen die zij gezien 
hadden. 
Zij roepen: ‘Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!’ Enkele Farizeeën die zich tussen 
de mensen bevinden, zeggen tegen Jezus: ‘Meester, roep uw leerlingen tot de orde.’ Maar Hij 
antwoordt: ‘Neem van Mij aan: als zij zwijgen, zullen de stenen het uitroepen.’ 
Langzaam dalen ze van de berg af over het pad. En als ze vlak bij Jeruzalem zijn, ze kijken nog net 
over de stad heen, begint de Here Jezus om Jeruzalem en zijn inwoners te huilen. Hij zegt: ‘Ach 
Jeruzalem, begreep u vandaag maar wat vrede brengt, maar u bent er blind voor, zelfs nu! Weet dat 
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er voor u dagen zullen komen dat uw vijanden u belegeren, insluiten, u van alle kanten bedreigen! Zij 
zullen u en allen die binnen uw muren zijn, vertrappen! Ze zullen van u geen steen op de andere 
laten! Omdat u het moment dat God naar u omzag, niet hebt herkend.’ 
De Here Jezus bedoelde dat vele Israëlieten Hem niet zouden erkennen als de Zoon van God. Want 
iedereen die in de Here Jezus gelooft, zal echte vrede in zijn hart krijgen. 
 
De mensen die Jezus nu wel binnenhaalden als de beloofde Messias, die zouden ook teleurgesteld 
worden in Jezus. Want Hij kwam niet om de Romeinen te verdrijven en hun Koning te worden. Jezus 
zou gaan sterven aan het kruis voor alle mensen, om ons te bevrijden van de zonden, zodat we 
kunnen leven samen met God. 
 
Hadden de mensen dan helemaal ongelijk, dat Jezus hun koning zou gaan worden en hun vijanden 
zou gaan verslaan? Nee, ze hadden niet helemaal ongelijk. Maar dat moment, dat Jezus Koning gaat 
worden over Israël en vrede zal brengen over de hele aarde, dat ligt nog in de toekomst. In onze 
toekomst. En wij mogen net als de leerlingen, met grote verwachting uitzien naar Zijn terugkomst, 
want dan zal Hij de Vredevorst zijn, over de hele aarde. 
 
Laten we samen met de leerlingen het lied zingen, Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. 
https://youtu.be/LBFo8ORqDRc 
 
Het Bijbeltijd 10-12 (10 minuten) 
Het verstaan van de tijd waarin we leven. 
 
In de Bijbel staan stukken die gaan over de toekomst. Wij noemen dat profetieën. Vandaag gaan we 
profetieën lezen over de toekomst van het volk van Israël en het land Israël. Wie weet wat de 
hoofdstad is van het land Israël? (Jeruzalem) 
En wie weet of het land Israël nu een koning als leider heeft of een president? (Een president) 
 
Laat een van de kinderen Psalm 2 voorlezen, uit de Bijbel of van de bijlage. 
We gaan nu Psalm 2 lezen. Deze Psalm is een profetie.  
 
Kijk eens naar vers 2. Tegen wie komen alle volken in opstand? (De Heer en de koning van Zijn 
keuze.) 
Kijk eens naar vers 6. Waar woont God en die Koning? (Op de Sion, Gods heilige berg. De stad van 
David en de tempel zijn gebouwd op de berg Sion.) 
Om welke stad zal het hier dan gaan? (Jeruzalem) 
 
Deze Psalm werd al honderden jaren voorgelezen in de Synagoges, wat wij de kerk noemen. Alle 
mensen in Israël kenden deze Psalm. Bedenk daarbij dat ze ook al honderden jaren werden 
overheerst door vreemde koningen. Eerst door de Assyriërs, daarna de Babyloniërs, toen de Perzen, 
de Macedoniërs, de Hasmoneeën en toen kwam Alexander de Grote uit Griekenland. En na de 
Grieken kwamen de Romeinen. Toen de Here Jezus 33 jaar oud was, waren de Romeinen al weer 100 
jaar de overheersers van Israël. Je kunt je voorstellen dat de Joden hartstochtelijk uitzagen naar de 
vervulling van Psalm 2, zodat ze eindelijk bevrijdt zouden worden door de Messias zelf. 
 
Een andere bekende profetie over de komst van de Messias lezen we in Zacharia 9 vers 9 en 10. Die 
gaan we nu lezen. 
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Nu lezen we het verhaal dat de Here Jezus Jeruzalem binnenrijdt in Jeruzalem. Let nu goed op de 
gelijkenissen met de profetieën die we net hebben gelezen. 
Lees nu Lukas 19:19-44 
 
Benoemen jullie eens wat overeenkomsten tussen wat er staat in Psalm 2, Zacharia 9 en wat er 
gebeurt bij de intocht van de Here Jezus en in welke tijd ze leven. 

(1. Hij rijdt de stad in op een ezel) 
(2. Hij is de Messias, de zoon van God. ) 
(3. De Joden hadden het gevoel dat ze omsingeld werden door hun vijanden en bevrijding nodig 

hadden door God zelf en de Messias.) 
 
Laten we nu nog een andere profetie lezen, die geschreven is door Zacharia, die ons meer zicht geeft 
op wat er zal gaan gebeuren, als de Here Jezus terugkomt om Israël te bevrijden. 
 
Lees Zacharia 14:1-9 
 
Benoemen jullie nu eens wat er van de profetieën in Psalm 2 en Zacharia niet is vervuld tot nu toe? 
(De inwoners van Jeruzalem zijn niet grotendeels weggevoerd, Jezus is geen koning van Israël en de 
hele wereld geworden, de Olijfberg is niet gespleten, etc.) 
 
Veel van deze profetieën zijn nog niet vervuld. Maar we geloven, dat de Here Jezus wanneer Hij 
terugkomt al deze dingen zal vervullen. We weten ook dat het volk van Israël dus nog een keer door 
een hele moeilijke tijd heen zal moeten gaan.  
Daarom is het is belangrijk om voor het volk van Israël te bidden. Om voor ze op de bres te staan, 
want we weten dat alle volken van de wereld ze nog gaan belegeren. En alleen de christenen zullen 
achter het volk blijven staan. Maar ook de navolgers van Jezus Christus zullen het zwaar te verduren 
krijgen. 
Gelukkig weten we één ding zeker. God en de Here Jezus zullen het volk van Israël en de christenen 
die Hem onvoorwaardelijk navolgen nooit laten vallen. 
 
(3-9) Verwerking 2:  
Optie 1: Plaat van Jezus op het ezeltje en de palmtakken op A3 formaat met elkaar inplakken met 
snippers van gekleurd papier. Deze plaat kun je aan het einde van de dienst ophangen in de hal, 
zodat de volwassenen zien wat de kinderen hebben gedaan. 
 
Optie 2: De kleurplaat individueel laten inkleuren. Print daarvoor voldoende platen op A4. 
 
(10-12) Verwerking 2: De fantastische Israël quiz (10 minuten) 
De antwoorden van de quiz staan op de laatste dia. Veel plezier met elkaar. 

Check of de lesdoelen zijn behaald (3 minuten) 

Sluit af met gebed voor de vrede van Israël en de terugkomst van de Here Jezus. 
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Heb je genoten van deze lessen? Dan kun je overwegen om na deze les, de volgende lessen te 
draaien. Met deze lessen duik je met de kinderen dieper in de Bijbel en ontdekken ze belangrijke 
lessen over het volk van Israël en hoe God een eeuwigdurend verbond is aangegaan met dit volk. En 
hoe dit verbond tot zegen is geworden voor ons. 
 
In vervolg op deze les bevelen we de volgende 
lessen aan voor de verschillende kindergroepen. 
Voor groep 3 - 5 drie lessen die een verdieping 
geven op wat de Bijbel leert over het huwelijk: 
Lees meer op de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor groep 6-8. Vijf lessen over de geschiedenis 
en toekomst van het volk van Israël, inclusief 
handleiding voor een bezoek aan het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam. Lees meer op 
de website. 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk het complete lesrooster van Er op uit!.  
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Bijlage 1: Bijbelteksten 
 
Psalm 2 uit de NBV 
1Waartoe leidt het woeden van de volken, 
het rumoer van de naties? Tot niets. 
2De koningen van de aarde komen in verzet, 
de wereldmachten spannen samen 
tegen de HEER en Zijn Gezalfde (Messias): 
3‘Wij moeten hun juk afwerpen, 
ons van hun boeien bevrijden.’ 
 
4Die in de hemel troont lacht, 
de Heer spot met hen. 
5Dan spreekt Hij tot hen in woede, 
en Zijn toorn verbijstert hen: 
6‘Ikzelf heb mijn Koning gezalfd, 
op de Sion (Jeruzalem), mijn heilige berg.’ 
 

7Besluit van de HEER wil ik bekendmaken. 
Hij sprak tot Mij: 
‘Jij bent Mijn Zoon, 
ik heb je vandaag verwekt. 
8Vraag het Mij 
en Ik geef je de volken in bezit, 
de einden der aarde in eigendom. 
9Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, 
ze stukslaan als een aarden pot.’ 
 

10Daarom, koningen, wees verstandig, 
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 
11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, 
breng hem bevend uw hulde. 
12 Bewijs eer aan Zijn Zoon met een kus, 
anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, 
want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. 
Gelukkig wie schuilen bij Hem. 
 
Zacharia 9:9-10 
9Juich, inwoners van Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, stad op de Sion. Kijk! Daar 
komt je koning, hij komt naar je toe. Hij is rechtvaardig en brengt bevrijding. Hij is 
eenvoudig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. 10Hij zal de 
strijdwagens uit Israël wegvagen, de paarden uit Jeruzalem; de bogen breekt hij. Vrede zal 
hij stichten onder de volken; hij regeert van zee tot zee, van de Eufraat tot het einde van de 
aarde. 
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Lukas 19 Intocht in Jeruzalem 
29Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen 
vooruit 30en 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. 31Als 
iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De 
Heer heeft het nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies 
zoals Jezus had gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom 
maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het 
veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop 
zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37Toen 
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. 38Zij riepen: 
‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 
Allerhoogste!’ 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 
leerlingen.’ 40Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen 
het uitschreeuwen.’ 41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot 
van de stad. 42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar 
dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43Want er zal een tijd komen dat je vijanden 
belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44Ze 
zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de 
andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
 
Zacharia 14:1-9 uit Groot Nieuws Bijbel 
141De dag komt dat de Heer vonnis zal vellen. De vijanden zullen je plunderen, Jeruzalem, en 
de buit wordt binnen je muren verdeeld. 2De Heer zal alle volken bijeenbrengen om tegen 
Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen leeggeplunderd, 
de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt weggevoerd in ballingschap, maar zij 
die in de stad blijven, zullen niet gedood worden. 3Dan zal de Heer zelf tegen die volken 
strijden, zoals hij dat vroeger deed. 4Als die dag aanbreekt, zal Hij op de Olijfberg gaan 
staan, aan de oostkant van Jeruzalem. De berg zal middendoor splijten: de ene helft van de 
berg glijdt weg naar het noorden, de andere helft naar het zuiden. Zo zal een breed dal 
ontstaan, van oost naar west. 5Dan zullen jullie je in veiligheid brengen. Jullie zullen 
wegvluchten door het dal tussen die beide berghelften, dat zich zal uitstrekken tot Asel. Net 
zoals jullie voorouders gevlucht zijn voor de aardbeving in de tijd van koning Uzzia van Juda. 
En de Heer, mijn God, zal verschijnen met al zijn heilige engelen. 
6-7Als die tijd aanbreekt, zal er geen kou meer zijn en geen vorst. Het daglicht zal niet 
onderbroken worden: wanneer het avond wordt, blijft het licht; er zal geen nacht meer zijn. 
Alleen de Heer weet wanneer dit zal gebeuren. 
8Als die tijd aanbreekt, zal er helder water uit Jeruzalem stromen. De ene helft stroomt naar 
de zee in het oosten, de andere helft naar de zee in het westen. In de droge en in de natte tijd 
zal de waterstroom er zijn. 
9De Heer zal koning zijn over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn, en zijn 
naam de enige naam. 
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