
Jezus zietJezus zietJezus zietJezus ziet    jou wel zitten!jou wel zitten!jou wel zitten!jou wel zitten!

Verhaal: Verhaal: Verhaal: Verhaal: ZacheûsZacheûsZacheûsZacheûs    
 

Thema:Thema:Thema:Thema:    

Afwijzing / Pesten / Vriendschap
Bij God hoor je er helemaal bij!
 
Zoekspel / schatgraven:Zoekspel / schatgraven:Zoekspel / schatgraven:Zoekspel / schatgraven:    

Verstop voor verschillende groepjes kinderen 
een schat. De kinderen zoeken 
naar de schat. Is er een zandbak
schat ligt verstopt?  Graven maar!
In een schatkist zitten puzzelstukjes.
probeert zo snel mogelijk de puzzel in elkaar te 
leggen. Welke groep is als eerste klaar? Op de 
puzzel staat een plaat van kinderen bij Jezus, en 
op elk stukje staat een letter, die 
woord Jezus vormen.  
 

Lied:Lied:Lied:Lied:  
 
Dit lied kan door het hele programma heen steeds herhaald worden: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Zoek naar de schat, en wordt schatrijk.

Die schat vind je in Gods koninkrijk.

Zoek naar de schat, 

Vind de Vriend die zoveel van je houdt: Jezus!

    

    

    

jou wel zitten!jou wel zitten!jou wel zitten!jou wel zitten!    

    

/ Vriendschap 
Bij God hoor je er helemaal bij! 

    

llende groepjes kinderen 
De kinderen zoeken (in groepjes) 

een zandbak waarin de 
Graven maar!  

puzzelstukjes. Elk groepje 
probeert zo snel mogelijk de puzzel in elkaar te 
leggen. Welke groep is als eerste klaar? Op de 
puzzel staat een plaat van kinderen bij Jezus, en 

lk stukje staat een letter, die samen het 

kan door het hele programma heen steeds herhaald worden: 

Zoek naar de schat, en wordt schatrijk. 

Die schat vind je in Gods koninkrijk. 

oek naar de schat, mooier dan goud. 

Vind de Vriend die zoveel van je houdt: Jezus!

kan door het hele programma heen steeds herhaald worden:  

Vind de Vriend die zoveel van je houdt: Jezus! 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

        Wie ziet jou wel Wie ziet jou wel Wie ziet jou wel Wie ziet jou wel 

                                                                                        . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .            
    

    

    

    

    

    

    

Button / Button / Button / Button / kaart:kaart:kaart:kaart:    
Alle kinderen krijgen een button 
Op het plaatje staat: ‘Wie ziet jou 
samen het antwoord: JEZUS 
 

PoppenspelPoppenspelPoppenspelPoppenspel    
Wat leuk dat jullie er allemaal zijn! Ik mis alleen 
gezien? Ze heeft krullen in het haar
Poppelien komt niet te voorschijn, waarom niet? Nog eens roepen. Poppelien
heeft zich ergens verstopt, voorzichtig 
komen want zij is bang dat ze uitgelachen zal worden. Waarom
sproeten, krullen of slissen of
pop en laten weten dat ze ni
jullie nooit bang?” of “Jullie weten niet hoe het voelt als je niet mee mag doen
of id. reageren de kinderen en 
heel rijk zou zijn, zou ik me w
vindt. Ik geef leuke feestjes en dan willen de kinderen wel met me spelen, en 
lachen ze mij niet meer uit.
aansturen: Wat is met geld 
 
 
 
 

Wie ziet jou wel Wie ziet jou wel Wie ziet jou wel Wie ziet jou wel zitten? zitten? zitten? zitten?                         Jouw naam:Jouw naam:Jouw naam:Jouw naam:

                                                    ……………………………………………………

button of kaartje opgespeld.  
staat: ‘Wie ziet jou wel zitten?’ De letters van het zoe

: JEZUS  

Wat leuk dat jullie er allemaal zijn! Ik mis alleen Poppelien nog. Hebben
in het haar… Niemand? Zullen we haar eens 

komt niet te voorschijn, waarom niet? Nog eens roepen. Poppelien
heeft zich ergens verstopt, voorzichtig kijkt ze om een hoekje. 
komen want zij is bang dat ze uitgelachen zal worden. Waarom
sproeten, krullen of slissen of… ) De kinderen identificeren zich makkelijk met een 
pop en laten weten dat ze niet zullen lachen. Op de vraag van Poppelien

of “Jullie weten niet hoe het voelt als je niet mee mag doen
kinderen en ze vertellen hun ervaringen. Poppelien

zou ik me wèl gelukkig voelen, dan kan ik alles kopen wat ik leuk 
geef leuke feestjes en dan willen de kinderen wel met me spelen, en 

achen ze mij niet meer uit. Reactie uitlokken van de groep. Is dat zo? Gesprek 
 niet te koop? Geluk, gezondheid, vriendschap…

Jouw naam:Jouw naam:Jouw naam:Jouw naam: 

…………    

het zoekspel vormen 

Hebben jullie haar 
iemand? Zullen we haar eens roepen? 

komt niet te voorschijn, waarom niet? Nog eens roepen. Poppelien 
hoekje. Zij durft niet te 

komen want zij is bang dat ze uitgelachen zal worden. Waarom? (Om haar 
De kinderen identificeren zich makkelijk met een 

van Poppelien: “Zijn 
of “Jullie weten niet hoe het voelt als je niet mee mag doen.” 

. Poppelien zucht: “Als ik 
, dan kan ik alles kopen wat ik leuk 

geef leuke feestjes en dan willen de kinderen wel met me spelen, en 
groep. Is dat zo? Gesprek 

Geluk, gezondheid, vriendschap… 



Bijbelverhaal:Bijbelverhaal:Bijbelverhaal:Bijbelverhaal:    ZacheZacheZacheZacheûûûûs s s s (Lucas 19:1(Lucas 19:1(Lucas 19:1(Lucas 19:1----10)10)10)10)    
Zacheüs is heel rijk, maar niet gelukkig. Hij gaat op zoek naar de ‘grote schat’ en 
Hij ontdekt dat de Here Jezus zijn vriend wil zijn. De Here Jezus ziet hem zitten, en 
Hij laat Zacheüs merken dat Hij van hem houdt. Die vriendschap is met geen geld 
te koop, maar het verandert wel zijn hele leven. Eerst verzamelt Zacheüs op een 
oneerlijke wijze veel rijkdommen (geef voorbeelden,) nu geeft hij zijn bezit weg 
aan de armen. 
 
� Speelboeken > Vrienden van de Here Jezus > Zacheüs > het verhaal op rijm, en 

speelbladen 
 

Schatgraven: Puzzel Schatgraven: Puzzel Schatgraven: Puzzel Schatgraven: Puzzel     
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