
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 5 -  In gesprek met … Zacheüs  

 

Beginzin 

Wat moet hij nu? Jezus komt straks door Jericho, maar het is zó druk! Tussen al die lange mensen 

kan hij de Heere Jezus natuurlijk nooit zien! 

 

Zacheüs  

• Zacheüs is een belangrijke tollenaar, hij is de baas van andere tollenaren en controleert of 

er genoeg geld binnenkomt. De Joden moeten van de Romeinen belastinggeld betalen. De 

Romeinen hebben Joden (die ze tollenaren noemen) aangewezen die dat geld moeten 

vragen aan de mensen. Mensen die bijvoorbeeld spullen willen verkopen moeten daarvoor 

eerst betalen.  Maar de tollenaren wilden natuurlijk zelf ook geld verdienen en niet alles 

afgeven aan de Romeinen. Daarom vroegen ze veel meer, dan dat ze aan de Romeinen 

moesten geven. Dát geld hielden ze zelf. En werden daar rijk van.  

•  Zacheüs is erg rijk. 

•  De mensen in Jericho hebben een hekel aan Zacheüs, omdat hij hen zoveel extra belasting 

laat betalen. Hij bedriegt ze gewoon. 

 

In de boom 

• De Heere Jezus komt straks door Jericho heen. 

• Zacheüs heeft van heel veel mensen over de Heere Jezus gehoord. 

• Hij wil de Jezus heel graag zien, maar dat lukt niet omdat hij zo klein is. De mensen laten 

hem er niet langs.  

• Zacheüs klimt in een wilde vijgenboom zodat hij een goed uitzicht heeft. 

 

De Heere Jezus komt 

• De straten van Jericho zijn vol mensen en kijk… daar komt Jezus aan! 

• Zacheüs zit tussen de bladeren verstopt, maar hij kan de Heere Jezus goed zien en horen. 

Zou jíj de Heere Jezus willen zien? 

• De Heere Jezus stopt vlak bij hem en Hij kijkt omhoog. 

• Hij zegt: ‘Zacheüs, kom eens uit die boom. Ik ken jou en Ik moet bij jou eten en slapen’. 

Hoor je dat? De Heere kent Zacheüs… Hij kent ook jou! Hij wil net als bij Zacheüs ook bij jou 

(noem een paar namen uit de groep )wonen. In jouw huis en in jouw hart. Niet als je oud 

bent. Nee nu(!), heden, vandaag! 

 

Zacheüs’ blijdschap 

• Zacheüs schrikt niet. Nee, hij is juist blij dat Jezus dit aan hem vraagt. 

• Hij klimt snel uit de boom en loopt met de Heere Jezus naar zijn huis.  

• De mensen in Jericho mopperen en vinden het raar dat de Heere Jezus bij Zacheüs de 

tollenaar gaat eten. Waarom wil Hij bij zo’n zondaar in huis zijn? Hoe vind jij dat? Zacheüs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

is toch eigenlijk helemaal geen beste man. Denk jij net als deze mensen dat je beter bent 

dan anderen? De Heere Jezus is juist voor zondaren naar de aarde gekomen! 

 

Zacheüs’ geloof 

• Zacheüs eet samen met de Heere Jezus en hij luistert naar Hem. Dat is belangrijk, luisteren 

naar de Heere! 

• Zacheüs gelooft in de Heere en laat dat zien in wat hij gaat doen.  

• Hij geeft iedereen van wie hij geld gestolen heeft, of van wie hij teveel geld gevraagd heeft, 

vier keer zoveel geld terug.  

• Ook geeft hij de helft van al zijn geld en bezittingen aan de armen. 

• De Heere zegt, dat Hij gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Toen en nu. 

  

Slotzin  

Ja, dat is het grote wonder. De Heere Jezus is ook gekomen om jouw en mijn zonden te vergeven. 

Dat kan en wil Hij doen, ook vandaag! 

 


