
Uitgespeeld door alle Grizzly’s!



Jezus en zijn leerlingen komen in de stad Jericho.



In die stad woont Zacheüs, een rijke tollenaar.

De mensen mogen hem niet, want hij vraagt tolgeld van 

iedereen. Meestal vraagt hij veel te veel. 



Zacheüs wil wel eens zien wie die Jezus is. Maar 

dat lukt hem niet. Er zijn veel mensen op de been en 

Zacheüs is maar een klein mannetje.



Toch wil 

hij Jezus 

zien. 

Daarom 

loopt hij 

hard 

vooruit 

en klimt 

in een 

boom.



Daar komt 

Jezus al aan. 

Hij blijft bij de 

boom staan, 

kijkt omhoog 

en roept: 

‘Zacheüs, 

vlug! Kom 

naar beneden! 

Vandaag wil ik 

bij jou in huis 

zijn’



Daar komt 

Jezus al aan. 

Hij blijft bij de 

boom staan, 

kijkt omhoog 

en roept: 

‘Zacheüs, 

vlug! Kom 

naar beneden! 

Vandaag wil ik 

bij jou in huis 

zijn’



Vlug klimt Zacheüs uit de boom.



Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. 

Zacheüs laat vlug de tafel dekken.



De mensen in 

Jericho zijn boos. Ze 

mopperen: ‘Hoe kan 

Jezus nu op bezoek 

gaan bij een man die 

ons altijd bedriegt en 

besteelt?’



Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: ‘Ik zal de helft 

van mijn geld aan arme mensen geven en wie mij te 

veel moest betalen krijgt vier keer zoveel van mij terug!’



Dan zegt Jezus: Vandaag is alles goed gekomen. 

Ook Zacheüs hoort erbij. Ik ben gekomen om 

mensen zoals Zacheüs te zoeken en te redden’. 
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Jezus en zijn leerlingen komen in de stad Jericho. 



In die stad woont Zacheüs, een rijke tollenaar. 



Zacheüs vraagt tolgeld van iedereen, die de stad in wil. 

Meestal vraagt hij veel te veel.



Daarom mogen de mensen hem niet.



Zacheüs wil wel eens zien wie die Jezus is. Maar 

dat lukt hem niet. Er zijn veel mensen op de been 

en Zacheüs is maar een klein mannetje.



Toch wil hij 

Jezus zien. 

Daarom loopt 

hij hard vooruit 

en klimt in een 

boom.



Daar komt 

Jezus al aan. 

Hij blijft bij de 

boom staan, 

kijkt omhoog 

en roept: 

‘Zacheüs, 

vlug! Kom 

naar 

beneden! 

Vandaag wil 

ik bij jou in 

huis zijn’



Vlug klimt Zacheüs uit de boom.



Hij neemt Jezus mee 

naar zijn huis en laat 

hem binnen. 



Zacheüs laat vlug de tafel dekken.



De mensen in Jericho zijn boos. Ze mopperen: 

‘Hoe kan Jezus nu op bezoek gaan bij een man die 

ons altijd bedriegt en besteelt?’



Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: ‘Ik zal de helft 

van mijn geld aan arme mensen geven en wie mij te 

veel moest betalen krijgt vier keer zoveel van mij terug!’



Dan zegt Jezus: 

Vandaag is alles goed 

gekomen. Ook Zacheüs

hoort erbij. Ik ben 

gekomen om mensen 

zoals Zacheüs te zoeken 

en te redden’. 







Jezus en zijn leerlingen komen in de stad Jericho. In die 

stad woont Zacheüs, een rijke tollenaar.



De mensen mogen hem niet, 



want hij vraagt tolgeld van iedereen, die de stad in wil. 
Meestal vraagt hij veel te veel. 



Zacheüs wil wel eens zien wie Jezus is. Het lukt hem niet. Er zijn veel 

mensen en Zacheüs is maar een klein mannetje.



Toch wil hij Jezus zien. Daarom loopt hij hard vooruit en 

klimt in een boom.



Daar komt Jezus al aan. Hij blijft bij de boom staan, kijkt 

omhoog en roept: ‘Zacheüs, vlug! Kom naar beneden! 

Vandaag wil ik bij jou in huis zijn’



Vlug klimt Zacheüs uit de boom.



Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. 



Zacheüs laat vlug de tafel dekken.



De mensen in Jericho zijn boos. Ze mopperen: ‘Hoe kan 

Jezus nu op bezoek gaan bij een man die ons altijd bedriegt 

en besteelt?’



Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: ‘Ik zal de helft van 

mijn geld aan arme mensen geven en wie mij te veel moest 

betalen krijgt vier keer zoveel van mij terug!’



Dan zegt Jezus: Vandaag is alles goed gekomen. Ook 

Zacheüs hoort erbij. Ik ben gekomen om mensen zoals 

Zacheüs te zoeken en te redden’. 





Jezus en zijn leerlingen komen in de 

stad Jericho. 



In die stad woont Zacheüs, een rijke 

tollenaar.



De mensen mogen hem niet, want hij vraagt 

tolgeld van iedereen, die de stad in wil. 

Meestal vraagt hij veel te veel. 



Zacheüs wil wel eens zien wie die Jezus is. Maar 

dat lukt hem niet. Er zijn veel mensen op de been 

en Zacheüs is maar een klein mannetje.



Toch wil hij Jezus zien. Daarom loopt 

hij hard vooruit en klimt in een boom.



Vanuit de boom kan hij alles goed zien.



Daar komt Jezus al aan. Hij blijft bij de boom staan, kijkt 

omhoog en roept: ‘Zacheüs, vlug! Kom naar beneden! 

Vandaag wil ik bij jou in huis zijn’



Vlug klimt Zacheüs uit de boom.



Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. 



De mensen in Jericho zijn boos. Ze 

mopperen: ‘Hoe kan Jezus nu op 

bezoek gaan bij een man die ons altijd 

bedriegt en besteelt?’



Zacheüs laat vlug de tafel dekken.



Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: ‘Ik zal de helft 

van mijn geld aan arme mensen geven en wie mij te veel 

moest betalen krijgt vier keer zoveel van mij terug!’



Dan zegt Jezus: Vandaag is alles goed gekomen. 

Ook Zacheüs hoort erbij. Ik ben gekomen om 

mensen zoals Zacheüs te zoeken en te redden’. 


