TIME TO
WERKBLAD BIJ AFLEVERING 1: ZACHEÜS
Als Jezus erbij is gaat er iets veranderen in je leven. Dat zie je in het verhaal van Zacheüs. Jezus ziet hem
als hij hoog in een boom zit. Hij houdt van Zacheüs. En wat doet hij als Jezus bij hem in huis is? Hij gaat
het helemaal anders doen. Hij geeft alles weg wat hij niet eerlijk had verdiend en nog meer zelfs.
Kijk straks naar het verhaal van Esther? Jezus zag haar en dat veranderde iets in haar.
Je mag weten, Jezus ziet jou en mij ook.

KIJKEN
EN ZIEN

Maak een
foto van
elkaar.
Wat zie je?
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Kijk samen
naar de foto.

2

Wat ziet Jezus als
hij naar je kijkt?

Doe en
 bespreek

- Zet een blauwe streep onder de dingen die je kunt zien aan de buitenkant van jou
- Zet een rode streep onder de dingen die aan de binnenkant van jou zitten
- Is er iets dat opvalt? Wat zie Bespreek dat met elkaar
- Denk nog eens aan de verhalen van Zacheüs en Esther. Wat zagen de mensen en wat ziet Jezus?
Wat maakte dat anders?

GELOOF & OPVOEDING

GO

Speel het verhaal
van Zacheüs uit
Wie komen er allemaal voor in het verhaal van Zacheüs? Bedenk met elkaar wat de
verschillende mensen in het verhaal zeggen en hoe ze erbij kijken. Verdeel de rollen met elkaar.
Enne… hoe gaan jullie dat doen met Zacheüs in de boom? Gebruik je een ladder, speel je het
bij de trap of hebben jullie een boom in de tuin? Niet eraf vallen hoor!
Laat één iemand het verhaal filmen en geniet er samen van als jullie het terugkijken.

EN ONTHOUD…
dat Jezus je ziet, want Hij
houdt van jou. En als Jezus
erbij is verandert er iets
in je leven.

LATEN JULLIE ONS WETEN WAT JE ERVAN VOND?
Stuur je foto’s en filmpjes naar ons op: opwekking.go@opwekking.nl of post ze via social media:

@opwekkinggo

@opwekkingGO

Nog meer afleveringen zien? Je vindt ze op onze site www.opwekkingGO.nl

