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HET VERHAAL VAN ZACHEUS  
DIE UITKIJKT NAAR JEZUS - LUCAS 19, 1-10 

B I J E E N K O M S T  4  
W E R K B L A D  V O O R  D E  K I N D E R E N  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Jezus ontmoeten verandert iets in je leven  

[1] Hij kwam in Jericho en trok door 

de stad. [2] Daar was een man die 

Zacheüs heette. Hij was oppertolle-

naar en hij was rijk. [3] Hij wilde wel 

eens zien wat Jezus voor iemand was, 

maar het lukte hem niet vanwege de 

mensenmassa, want hij was klein van 

stuk. [4] Daarom rende hij vooruit en 

klom in een moerbeivijgenboom om 

Hem te zien te krijgen, want Hij zou 

daar voorbijkomen. [5] Toen Jezus bij 

die plek kwam, keek Hij omhoog en 

zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug 

naar beneden; vandaag moet Ik in uw 

huis verblijven.’ [6] Hij kwam vlug 

naar beneden en ontving Hem met 

vreugde. [7] Iedereen die het zag 

sprak er schande van. ‘Hij neemt zijn 

intrek bij een zondaar’, zeiden 

ze. [8] Zacheüs richtte zich tot de 

Heer. ‘Heer,’ zei hij, ‘hierbij geef ik de 

helft van mijn bezit aan de armen, en 

als ik iemand iets heb afgeperst, ver-

goed ik het viervoudig.’ [9] Jezus zei 

tegen hem: ‘Vandaag is er redding 

gekomen voor dit huis, want ook hij is 

een zoon van Abraham. [10] De Men-

senzoon is immers gekomen om te 

zoeken en te redden wat verloren is.’ 
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 In vers 8 maakt Zacheüs iets goed van wat hij in het verleden verkeerd 

deed, namelijk afpersen; heb jij ook ooit iets gedaan waarover je je 

schaamt? 

 

 

 Je gaat net als Zacheüs in de boom kruipen... maar waarom doe jij dat? 

 

 

 Wat zou jij doen als Jezus bij je thuis zou willen komen? Zou je iets verande-

ren aan je huis? 

 

 

 Reageren Jezus, Zacheüs en de menigte in het Bijbelverhaal op dezelfde 

manier als jullie dat deden in het bibliodrama? Wat vind je leuk of moeilijk 

in beide gevallen? 

 

 

 Je zit daar dan als kind in die boom, zoals Zacheüs. Hoe kan je Jezus leren 

kennen? Laat de kinderen ook hier in vrijheid antwoorden. Er zijn zo veel 

mogelijkheden: over Jezus lezen (Bijbel), met Hem vieren, over Hem leren, 

over Hem praten,… 

 

 

 Wil je Jezus graag ontmoeten? Waarom? 

 

 

 

VRAAGJES BIJ DIT BIJBELVERHAAL 

1.   Vragen bij het bibliodrama  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 
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 Zacheüs kijk er naar uit om Jezus te ontmoeten. Waar kijk jij naar uit? Wat 

zijn jouw wensen? 

 

 

 Naar het verhaal toe:  

 wat verwacht je van een ontmoeting met Jezus?  

 

 

 Wat hoop je dat er dan zal veranderen?  

 

 

 En nog concreter: wat verwacht je van je vormsel en eerste commu-

nie? 

 

 

 Iedereen hoort erbij, zegt Jezus. Misschien voelde Zacheüs zich eerst anders: 

de mensen hielden niet zo van hem (en misschien kan je dat ook wel een 

beetje begrijpen…).  

 Heb je soms zelf het gevoel er niet bij te horen?  

 

 

 Is daar verandering in gekomen, en zo ja, hoe?  

 

 

 Ken je mensen die er niet bij horen? Wat weet je van hen? Zou je hen 

kunnen helpen? Zo ja, hoe? 

 

 

 Jezus wil een Vriend worden van Zacheüs, een beetje zoals God een Vriend 

wilde zijn voor Zijn volk, ook toen het door de woestijn trok (zie de tweede 

bijeenkomst). Een vriend zijn of worden van Jezus… wat betekent dat voor 

jou? Wat zou het kunnen betekenen? 

Jezus ontmoeten verandert iets in je leven  

2.   Vragen bij het maken van wenskaartjes  


