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Op een dag 
komt Jezus 
door Jericho.  
De stad is 
lang geleden 
vernietigd 
door Jozua.  
Daarna is de 
stad herbouwd 
en wonen er 
veel mensen.  
Ook Zacheüs 
woont er.
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Hij klimt in een 
wilde vijgenboom 
en gaat op één van 
de takken zitten.  
Als Jezus straks 
langskomt heeft 
hij een goed 
uitzicht.

Als Zacheüs hoort dat Jezus in Jericho is, wil de 
kleine tollenaar de man uit Nazareth zien.  De man 
zegt de Zoon van God te zijn.  Er staan zoveel 
mensen voor hem .... en ze zijn allemaal zo groot.

Zacheüs is erg rijk geworden als hoofdtolontvanger.  
Zijn huis zal waarschijnlijk wel één van de grootste 
van de stad zijn.

Zacheüs heeft een idee!  
Als hij nou in een boom 
klimt dan kan hij zo over 
alle mensen heen kijken.  
Dan zou hij Jezus zien.

Zacheüs mag dan wel
meer geld hebben dan
de meeste mensen, hij
is een stuk kleiner dan
de meeste mensen.

Waarschijnlijk vinden de mensen in Jericho 
Zacheüs niet zo leuk omdat hij tolgeld bij
hen int.  Zacheüs stuurt een gedeelte van 
het geld door naar de gouverneur, maar 
het meeste houdt hij zelf.

7 8

5 6

3 4



"Jezus en Zacheüs" 

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Lucas 19

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130

Jezus brengt 
Zacheüs een 
geheel nieuw 
leven.  Zacheüs 
zegt tegen Jezus: 
"Ik zal de helft 
van mijn rijkdom 
aan de armen 
geven.  En als 
ik iemand teveel 
belasting heb 
laten betalen, 
zal ik hem vier 
keer zoveel 
teruggeven."

Zacheüs is nog meer 
verbaasd over wat 
Jezus daarna zegt: 
"Want Ik moet 
vandaag in uw huis 
zijn!".  Zacheüs laat 
zich snel uit de 
boom zakken.

Jezus is blij met 
Zacheüs nieuwe 
leven.  Hij is dat 
altijd als mensen 
zich bekeren van 
hun zonden om 
het goede te doen.  
Jezus zegt hem: 
"Ik ben gekomen 
om afgedwaalde 
mensen te zoeken 
en te redden."  
In Jericho heeft 
Jezus, Zacheüs 
gevonden.

Zacheüs is blij dat Jezus op bezoek 
komt.  De andere mensen vinden het 
maar niets.  Ze mopperen dat Jezus 
bij een slechte man op bezoek gaat.

"Zacheüs!  Kom vlug uit
die boom!"  De kleine
tollenaar kan zijn oren
niet geloven.  Jezus
staat dichtbij de boom 
en kijkt naar Zacheüs.  
Jezus roept hem!
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 1653 60
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