Les 2: Geven maakt je rijk!
Voor onder- en middenbouw

Doel:
De kinderen ontdekken de waarde van delen.

Starter
Vertelling

Tijd
10 min.
10 min.

Gesprek
Zingen

5 min.
5 min.

Afronding

5 min.

Benodigdheden
Bal(len)
Plaatjes uit een Kinderbijbel of ga naar
http://www.freebibleimages.org/illustrations/lszacchaeus/
‘Zacheüs is een tollenaar’ ok4kids 126 uitprinten
of op digibord
https://www.youtube.com/watch?v=fEsbJrymec

Starter:
•
•

Zet een aantal kinderen (5) in een kring, één kind er buiten (of binnen). Je kunt dit ook buiten op
het plein doen met meerdere groepen tegelijk.
De kinderen in de kring spelen de bal naar elkaar over. Het andere kind krijgt dus nooit de bal.
Vraag hoe hij dat vindt.

Vertelling:
Hieronder vind je de vertelling uitgewerkt. Je kunt het verhaal ook voorlezen uit een Kinderbijbel. De
nadruk ligt op de blijdschap van Zacheüs wanneer hij Jezus leert kennen. Geld is ineens helemaal niet
belangrijk meer. Hij wil het delen.
N.B. Wanneer je van de onderstaande vertelling gebruik maakt, is het van belang dat je eerst
woorden als ‘tollenaar’ en ‘tolhuis’ uitlegt.
“Stop” zegt Zacheüs; “niet verder!” De slagboom gaat dicht. “Hela, laat die slagboom eens open, we
moeten met de meloenen naar de markt!”, roept de koopman. “Dan eerst betalen”, zegt Zacheüs.
Zacheüs telt de manden met meloenen. Dan zegt hij hoeveel de koopman moet betalen. Als de
koopman het geld heeft gegeven, gaat de slagboom open. Als de koopman met zijn knecht
doorloopt, zegt de knecht: ”Hij heeft veel te veel geld gevraagd!” “Dat doet hij altijd,” zegt de
koopman. “Ik vond hem helemaal niet aardig!”
Zo komen iedere dag kooplieden met hun koopwaar bij Zacheüs. En elke dag vraagt Zacheüs veel te
veel geld. Zo wordt Zacheüs rijk, maar zo krijgt hij geen vrienden. En mag hij de synagoge ook niet
meer in.
Wat is het een drukte bij het tolhuis! Toch gaat de slagboom niet dicht. De mensen hebben geen
meloenen of kannen of sandalen voor de verkoop op de markt. Ze zijn op reis. En weet je wie bij hen

is? Jezus! Maar Zacheüs is niet bij de slagboom en niet in zijn tolhuis. Hij kan toch niet vergeten zijn
om geld te vragen?
Zacheüs heeft gehoord dat Jezus eraan komt. Hij wil Jezus erg graag zien. Zacheüs is heel klein en de
mensen staan voor hem. Hij kan Jezus niet zien door de drukte. Dan bedenkt hij een slim plannetje:
hij klimt in een boom! Daar komt Jezus aan. De mensen zien Zacheüs niet. Maar Jezus ziet hem wel.
Hij gaat naar de boom toe. Hij roept: “Zacheüs, kom eens naar beneden. Ik wil met je mee naar jouw
huis.”
Zacheüs schrikt ervan. Maar hij is ook heel blij! Wat een feest!
Nu zijn ze in het huis van Zacheüs.
Buiten de poort staan de mensen te mopperen. Hoe kan Jezus nu met die oneerlijke Zacheüs
meegaan! Maar Jezus praat met Zacheüs als met een vriend. Zacheüs zegt: “Ik ben helemaal niet blij
meer met mijn geld. Het is niet van mij. Ik zal alles teruggeven. “Jezus zegt: “Dat is goed, Zacheüs, nu
hoor je er weer helemaal bij!”

Gesprek:
•
•
•
•
•
•

Als je heel veel geld hebt, ben je erg rijk. Hoe zou dat zijn?
Waarom vinden de koopman en de knecht Zacheüs niet aardig?
Zacheüs heeft weinig vrienden? Hoe voelt dat?
Jezus ziet Zacheüs in de boom en wil met hem naar huis. Ga jij ook weleens met iemand spelen
waar niemand bevriend mee wil zijn?
Zacheüs verandert: hoe komt dat?
Wat heb je liever: vrienden of mooi speelgoed?

Zingen:
Zacheüs is een tollenaar Ok4kids 126.

Afronding:
Zou jij iets van je leukste speelgoed in de schoenendoos willen doen?

