
 

Gespreksvragen Station ‘Bewogenheid’ 
Benodigdheden  

● Bijbels, tissues (nemen de jongeren mee), kranten en stiften. 

Uitvoering 

Heet de jongeren welkom. Ga bijvoorbeeld even in de tuin zitten. Ze hebben al diverse 
Palmpasen opdrachten gedaan. Vraag hoe het gegaan is. 

● Lees met elkaar Lucas 19: 28-44. 

Leg de jongeren uit dat jullie gaan ontdekken wie Jezus is volgens dit bijbelverhaal. Welke 
karaktertrekken van Hem zien we in dit gedeelte? Daar gaan we naar kijken.  

Bespreek de volgende vragen: 

● Waaruit blijkt voor jou dat Jezus een koning is? (Vul eventueel aan: men maakt een 
loper, ze roepen Hem uit als koning van het volk, koninklijke binnenkomst in stad 
Jeruzalem.)  

● Op welk vervoermiddel komt Jezus Jeruzalem in rijden?  
○ Google op welk vervoermiddel koningen meestal een stad binnen reden. Stel 

er was een journalist in Jeruzalem, wat zou hij schrijven over Jezus’ intocht in 
Jeruzalem, denk jij? Bespreek dit met elkaar.  

● Waarom zou Jezus op een ezel rijden denk jij? (Mogelijke ideeën: de jonge ezel 
illustreert dat Jezus niet gaat voor een strijdpaard zoals toen gebruikelijk was voor 
een koning, maar Hij kiest voor een nederig en dienend dier. Jezus zit niet te hoog, 
voor de mensen. Iedereen kan erbij en Hij kan alles dragen.) 

● Een koninklijke intrede is normaal gesproken een feestelijke gebeurtenis, maar Jezus 
barst in huilen uit.  

○ Wat vind je daarvan?  
● Geef jongeren de kranten en vraag ze hun tissues te pakken. Laat ze in alle rust de 

kranten doorbladeren en als ze een kop of bericht zien dat hen raakt, noteren ze de 
kern met stift op de tissue. 

● Ga in gesprek met jongeren over dat wat ze hebben opgeschreven. Vraag door. Is dit 
een thema wat je al langer bezighoudt? Doe je iets met wat je raakt of zou je dat 
willen doen? Deel ook iets van je eigen ervaringen.  

 
 


