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A. Identificatiegegevens

Student(e): Stageschool: 

Klas: Stageklas: 

Stageles nr.: Mentor: 

Vaklector: Datum stageles: 

Stagelector: Begin- en einduur:  

 2 L 

LEERGEBIED:  Godsdienst ONDERDEEL:  Mag ik zijn wie ik ben ? 

LESONDERWERP: Jezus houdt van iedereen : Het verhaal van Zacheüs (les 1) 

B. Opvolging: algemene beoordelingen

Voorbereiding (1ste versie) 

Bedenkingen door de mentor/lector: 

 met deze lesvoorbereiding mag je lesgeven 

 deze les aanpassen rekening houdend met volgende feedback (zie lesvoorbereiding) 

 deze les opnieuw maken want:    

 2de versie aanwezig tijdens de realisatie 
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C. Inleidende rubrieken:

LEERPLANSIT
UERING:  

LEERPLAN RK GODSDIENST : 

5.2.1.1 Mag ik zijn wie ik ben 

Kinderen leren Jezus kennen, als iemand die van elke mens houdt en daarin zien hoe Hij bijzondere aandacht had 
voor mensen die zich  niet bemind voelen, en ook ontdekken dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen.  

K – Het verhaal van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs lezen  houdt en daarin zien hoe Hij bijzondere aandacht had 
voor mensen die zich  niet bemind voelen, en ook ontdekken dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen. 

ZILL  

RKvm1 

 Zich bemind weten zoals men is, vertrouw vol openstaan voor de toekomst, in ontmoeting treden met
het christelijk geloven in een liefhebbende God

- Jezus leren kennen, als iemand die van elke mens houdt

- Het verhaal van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs (Lc 19, 1-10) lezen en daarin zien hoe Hij
bijzondere aandacht had voor mensen die zich niet bemind voelden, en ook ontdekken 
dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen

RKlg3 

 In Bijbelverhalen, geloofsverhalen, geloofsbeelden en rituelen op het spoor komen wat christenen
beluisteren als Gods woord voor mensen vandaag. Het eigen verhaal hiermee verbinden

- Verkennen : 

Via verschillende ervaringskansen het verhaal met zijn personages ontdekken 

Bijbelverhalen beluisteren, lezen, in zijn context plaatsen 

- Verdiepen : 

1. Zich inleven in de figuren van een Bijbel- of geloofsverhaal

2. Gevoelens en behoeften associëren bij de figuren van een Bijbel- of geloofsverhaal

3. Jezelf confronteren met wat figuren uit verhalen denken, voelen en beleven en
stilstaan bij de eigen beleving 

4. In beelden en woorden in de  tekst ontdekken wie God wil zijn voor mensen

- Verwerken 

1. Nadenken over wat het verhaal, ritueel of geloofsbeeld met het eigen leven te maken
heeft

2. Zichzelf verbinden met aspecten van een Bijbelverhaal

3. Zich identificeren met figuren uit geloofsverhalen

4. Muzisch uitdrukken en verbeelden wat een verhaal, beeld of ritueel met je doet en
wat je treft 

SErv5 

 Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect voor zichzelf en de ander(en)

- Via ervaringen en belevingen inzien dat gedragingen als mekaar pijn doen, beschuldigen, 
veroordelen, vechten, iets stuk doen van een ander, pesten ... niet aangenaam zijn voor 
degene die dit ondergaat en niet bijdragen tot een fijne sfeer in de groep

- Beroep doen op een derde wanneer een conflict uit de hand loopt of escaleert tot een 
pestsituatie - met behulp van een volwassene de reden van eigen boosheid ontdekken en
verwoorden wat men nodig heeft om weer tot rust te komen - luisteren naar wat de 
andere nodig heeft - met behulp van een volwassene verschillende strategieën 
(mogelijkheden) ontdekken om tegemoet te komen aan eigen behoeften en deze van de 
andere 

- In staat zijn een conflictsituatie op te lossen zonder de aanwezigheid van een volwassene -
kiezen voor geweldloze oplossingen voor conflicten
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BEGINSITUATIE: Jezus is reeds een bekend figuur. de ontmoeting met Zacheüs is een nieuw verhaal. 

      Kdn weten nog niet wat tollenaars zijn" 

Voorkennis van de klasgroep:  

Leerlingspecifieke gegevens:  12 gedoopte lln., 4 moslimlln. en 2 niet-gedoopte lln. ; 7 jongens en 11 meisjes 

Organisatie:  

18 lln. 

Klasopstelling : lln. zitten per 2 samen en dit in 3 rijen.  

HOOFDDOEL: Ontdekken hoe Jezus van elke mens houdt aan de hand van  het verhaal van Zacheüs 

CONTROLEER 
JE DOELEN  
VIA DEZE 
VRAGEN 

Vink de passende symbolen aan naast de doelen 

 Hoofd Welke doelen zijn cognitief? 

Hart Welke doelen zijn dynamisch-affectief 

 Handen Welke doelen zijn psycho-motorisch? 

1e 
Welke doelen behandelen aspectvragen en gaan over de 1e werkelijkheid die iedereen objectief 
kan waarnemen? 

2e 
Welke doelen behandelen menings- en gevoelsvragen en gaan over de 2e werkelijkheid die 
subjectief is? 

3e 
Welke doelen behandelen levensbeschouwelijke en/of godsdienstige vragen en gaan over de 3e 
werkelijkheid die ons overstijgt? 

DOELEN: 
MAX. 4 1. Vertellen het verhaal van Zacheüs na adhv prenten.



X 


x 
1e 

x 

2e 

x 

3e 

2. Durven zich in te leven in het personage ‘Zacheüs’ en

“Jezus” en verwoorden hun gevoel hierbij.



x 



x 
1e 

x 

2e 

x

3e 

x

3. Duiden in eigen woorden de link tussen ‘Jezus houdt van alle

mensen’ en het verhaal van Zacheüs .



x x 



x 
1e 

x

2e 

x

3e 

x

4. Tonen hun bereidheid om naar het voorbeeld van Jezus

niemand uit te sluiten aan de hand van voorbeelden.



x 



x 
1e 

x

2e 

x

3e 

x

ONDERWIJS- 
EN 
LEERMIDDEL
EN: 

Beamer Laptop 

Ppt  (met afbeeldingen en verloop van de les : zie bordplan) 

De Bijbel – bloemen - kaarsje 

Prenten bij het verhaal van Zacheüs 

 https://www.youtube.com/watch?v=Qcve2A_s8EA&list=RDQcve2A_s8EA&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=Qcve2A_s8EA&list=RDQcve2A_s8EA&start_radio=1
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BRONNEN : 

 KBS, De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Uitgeverij Emmaüs,Brugge, 1978

 Leerplan RKG voor het lager onderwijs. Uitgeverij Licap, Brussel

 ZILL https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

 Valstar J. e.a., Verwonderen en ontdekken. Vakdidactiek primair onderwijs. NVZ Uitgevers, Amersfoort, 
2008 

 Agten J., Bibliodrama spelen met kinderen. Leidraad met voorbeelden uit de praktijk. Uitgeverij Altiora, 
Averbode, 2008 

 Agten J., Bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk. Uitgeverij Garant, Antwerpen-
Apeldoorn,2007 

 Verhalen van Jezus. Redactie Gitta Van Reeth. Uitgeverij Averbode NV, 2012

  https://www.youtube.com/watch?v=Qcve2A_s8EA&list=RDQcve2A_s8EA&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=Qcve2A_s8EA&list=RDQcve2A_s8EA&start_radio=1


Samen school maken Ankerscholen en Lerarenopleiding LO in Synergie met Accent op ieders talent 5

D. Bordschema en/of synthese digitaal bordschema:

Linkerzijbord Middenbord Rechterzijbord 

JEZUS HOUDT VAN ALLE MENSEN  : ZACHEUS 
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E. Lesverloop: Leerinhouden en didactisch handelen

FASE  1: SFEERSCHEPPING + VERKENNEN 

Timing: -  5 min. Werkvorm: Kringgesprek Materiaal Beamer, laptop, ppt 

Sfeerschepping : 
Lkr. : We maken het stil, we steken een kaarsje aan bij de Bijbel 
            We sluiten onze ogen en we luisteren naar wat de Juf nu gaat voorlezen. (zie bijlage 1) 

Verkennen :  
Lkr. : Waarover ging dit tekstje ? (over er “niet bij horen”, “aan de kant moeten staan”) 
Lkr. toont enkele afbeeldingen van mensen die “er niet bij horen”  (zie ppt)  
 en stelt per afbeelding volgende vragen :  

1. Wat zie je ? (= aspectvraag)
2. Wat vind je daarvan ? heb je dat ook al meegemaakt ? (= menings-gevoelsvraag) 
3. Vind je het kunnen dat mensen zo doen tegen andere mensen  ? (zingevingsvraag) 

FASE  2: VERDIEPEN

Timing: - 10 min. Werkvorm: Vertellen – navertellen-
groepswerk 

Materiaal :Beamer, laptop, ppt 
en alle prenten van het verhaal 
op A4 formaat, verschillende 
kleuren post-its 

Verhaal vertellen :  
Lkr :  

Heel lang geleden was er een man die dit ook heeft mee gemaakt… Het verhaal van die man vind je terug in 
dit boek (lkr. toont de Bijbel) Elk verhaal dat je leest in de Bijbel is een knipoog van God.  

Misschien was het een beetje door zijn eigen schuld dat de man er niet bij hoorde, misschien niet ?  
Kijk aandachtig naar de prenten en volg goed mee.  

Lkr leest het verhaal rustig voor en toont per onderdeel een prent.  
Na elk deeltje worden enkele vragen gesteld. Dit kunnen zowel aspect-menings-gevoels-als zingevingsvragen zijn. 

Heel lang geleden trok Jezus door de stad Jericho. Veel mensen kwamen naar Hem luisteren. Ze 
wilden Jezus zo graag zien !  

Mogelijke vragen : Heb jij dat ook al meegemaakt dat je een bijzonder bekend iemand heel graag wou zien ?  

Ook Zacheüs wou Jezus graag zien. Maar hij was veel te klein. En hij was bang voor de mensen 
op straat… De mensen hadden hem niet graag.  
Zacheüs was een tollenaar. Hij moest belastingsgeld vragen aan de mensen. Maar Zacheüs 
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vroeg meer geld dan nodig was. Wat hij te veel vroeg, stak hij in zijn eigen zak. Zo kwam het dat 
Zacheüs geen vrienden had. 

Mogelijke vragen : 
Hoe zou jij je voelen wanneer je wel veel geld had maar geen vrienden ? 
Had jij ooit het gevoel dat je geen vrienden had ?  
Kan het dat je geen vrienden hebt ?  

“Hoe kan ik nu bij Jezus raken” ? vroeg Zacheüs zich af.  
Plots had hij een idee. Hij zag een vijgenboom. 
Als ik in die vijgenboom kruip, dacht hij, kan ik Jezus heel goed zien. En de mensen en Jezus 
kunnen mij niet zien.  
Zacheüs haastte zich naar de boom. Niemand lette op hem. Alle mensen keken vol verwachting 
naar Jezus. 

Mogelijke vragen : Wat heeft Zacheüs er voor over om Jezus toch te zien ? 
 Zou je dat ook doen mocht jij Zacheüs zijn ? Waarom wel /waarom niet ? 

Zacheüs zat veilig in zijn boom. Van hieruit kon hij Jezus perfect zien. 
Maar …. Ook Jezus zag hem… 
Hij keek naar omhoog en zei : 
“Zacheüs, kom vlug naar beneden. Vandaag wil Ik bij jou op bezoek komen. Ik wil vanavond met 
jou 
eten.” 

Mogelijke vragen : Hoe zou Zacheüs zich gevoeld hebben ? Waarom ? 
Wat zullen de andere mensen denken ?  

     Wat zou jij denken mocht je Zacheüs zijn ?  
Wat zou jij in de plaats van de mensen denken ? 

Zacheüs kon zijn oren nauwelijks geloven : 
Wil Jezus bij mij op bezoek komen ? Ik die zo veel mensen bedrogen heb ? Dat kan toch niet ? 
Zacheüs haastte zich naar beneden en ging samen met Jezus naar zijn huis.  

Mogelijke vragen : Waarom zegt Zacheüs “Ik die zo veel mensen bedrogen heb ? “ 
Vind jij het goed dat Jezus bij Zacheüs te gast wil zijn ? Waarom wel/waarom niet. 
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Jezus zat met Zacheüs aan tafel. Het werd een groot feest. 

Mogelijke vragen : Waarom is dit een groot feest ? 
Zou jij eens met Jezus aan tafel willen zitten ? Waarom wel/waarom niet ? 

Wat denk je dat de mensen zullen zeggen over het feit dat Jezus bij Zacheüs te gast wil zijn ? 

Maar buiten begonnen sommige mensen te mopperen. Ze zeiden : Hoe kan het nu dat Jezus met 
zo een slechte man aan tafel gaat ? Zacheüs heeft altijd geld van andere mensen afgepakt. En nu 
gaat Jezus met zo iemand eten ! Dat kan toch niet. 

Mogelijke vragen : Hebben die mensen gelijk in wat ze zeggen ? Waarom wel/waarom niet. 
Mag Jezus met iemand eten die eigenlijk geld heeft afgenomen van mensen ? 

Zacheüs begreep dat de mensen boos op hem waren. Hij zei : “ Jezus, het spijt me wat ik gedaan 
heb. Ik heb mensen bedrogen, maar ik wil het weer goed maken. Ik geef de helft van wat ik heb 
weg aan de armen. En aan de mensen van wie ik geld heb afgepakt, geef ik viermaal terug. 

Mogelijke vragen : Zou jij ook boos zijn op Zacheüs ? 
Wat zegt Zacheüs ?  
Hoe wil hij het weer goed maken ? 

Verhaal navertellen 

Lkr. verdeelt de klas in groepjes van 3  
Lkr. deelt de prenten uit van het verhaal van Zacheüs.  
Lln. bespreken met drie welke zin ze bij de prent kunnen schrijven. 
Het verhaal wordt opnieuw opgebouwd aan de hand van de prenten 
en de inbreng van de lln.  

FASE  3: VERANKEREN

Timing: 10 Werkvorm: kringgesprek - bibliodrama Materiaal : Beamer Laptop 
prenten ppt 

Lkr. : Wat vonden jullie mooi aan het verhaal ? Waarom ? 
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Lkr. : Ik zou graag aan Zacheüs een paar vragen stellen … 
           Denk eens na per 2 welke vraag je aan Zacheüs je wil stellen. 
           Wie wil Zacheüs spelen ? Jij mag vooraan zitten ? De kinderen mogen hun vragen stellen.  
Lkr. vat samen : wat kunnen we van Zacheüs leren ? (Zacheüs was fout. Door zijn ontmoeting met Jezus is hij bereid 
           zijn leven te veranderen) 

Lkr.    Ik zou graag aan Jezus een paar vragen stellen… 
           Denk eens na per 2 welke vraag je aan Jezus wil stellen. 
           Wie wil Jezus spelen ? Jij mag vooraan zitten ? De kinderen mogen hun vragen stellen.  
Lkr. vat samen: Wat kunnen wij  van Jezus leren ? (dat iedereen een nieuwe kans kan krijgen – dat sommige mensen 
          die niet  zo graag worden gezien (ook al is het hun eigen fout) toch mee tellen bij Jezus- dat door Jezus te  ont- 
           moeten je zin hebt om anders te gaan leven.) 

Lkr : toont de beginfoto’s van mensen die alleen staan.  
Lkr : zegt : deze mensen zijn een beetje als Zacheüs, ze horen er niet bij. 
          Hoe kunnen wij reageren ? Hoe kunnen wij net als Jezus zijn ? (niemand uitlachen, niemand aan de kant laten 
          staan…. ) 
          En als wij in die boom zitten , wat mogen we dan geloven ? (dat Jezus ons uit de boom wil halen, dat wij er wel 
          bij horen) 
Lkr : toont foto van jongen die andere jongen omarmt. 
          Wat voel je als je deze foto ziet ? 

Lkr. zegt : laten we naar het liedje van Zacheüs luisteren met de ogen dicht .Denk aan het belangrijkste moment 
          van dit verhaal. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Qcve2A_s8EA&list=RDQcve2A_s8EA&start_radio=1 

F. Reflectie bij de gegeven les

Bedenkingen door de student onmiddellijk na de les: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qcve2A_s8EA&list=RDQcve2A_s8EA&start_radio=1
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Bijlage 1 

Heb jij dat   

al eens meegemaakt  

dat je beste vriend of vriendin 

niet naar jou omkeek 

en speelde met  

andere kinderen. 

Hoe voelde jij je dan ?  

Heb jij dat  

al eens gezien  

dat kinderen op de speelplaats 

helemaal alleen staan 

en niet mogen meespelen ? 

Wat deed jij dan ? 

Mensen kunnen  

soms heel hard zijn voor elkaar 

dat is niet fijn. 

Jezus, help ons 

elke dag opnieuw  

er voor de ander te zijn. 
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HET VERHAAL VAN ZACHEUS (Lc. 19,1-10) bijlage 2 

Heel lang geleden trok Jezus door de stad Jericho.  
Veel mensen kwamen naar Hem luisteren. Ze wilden Jezus zo graag zien ! 

Ook Zacheüs wou Jezus graag zien. Maar hij was veel te klein. En hij was bang 
voor de mensen op straat… De mensen hadden hem niet graag.  
Zacheüs was een tollenaar. Hij moest belastingsgeld vragen aan de mensen. 
Maar Zacheüs vroeg meer geld dan nodig was. Wat hij te veel vroeg, stak hij in 
zijn eigen zak. Zo kwam het dat Zacheüs geen vrienden had.  

“Hoe kan ik nu bij Jezus raken” ? vroeg Zacheüs zich af.  
Plots had hij een idee. Hij zag een vijgenboom. 
Als ik in die vijgenboom kruip, dacht hij, kan ik Jezus heel goed zien. En de 
mensen en Jezus kunnen mij niet zien.  
Zacheüs haastte zich naar de boom. Niemand lette op hem. Alle mensen keken 
vol verwachting naar Jezus. 

Zacheüs zat veilig in zijn boom. Van hieruit kon hij Jezus perfect zien. 
Maar …. Ook Jezus zag hem… 
Hij keek naar omhoog en zei : 
“Zacheüs, kom vlug naar beneden. Vandaag wil Ik bij jou op bezoek komen. Ik 
wil vanavond met jou eten. 

Zacheüs kon zijn oren nauwelijks geloven : 
“Wil Jezus bij mij op bezoek komen ? Ik die zo veel mensen bedrogen heb ? Dat 
kan toch niet ? “ 
Zacheüs haastte zich naar beneden en ging samen met Jezus naar zijn huis. 

Jezus zat met Zacheüs aan tafel. Het werd een groot feest. 

Maar buiten begonnen sommige mensen te mopperen. Ze zeiden : “Hoe kan 
het nu dat Jezus met zo een slechte man aan tafel gaat ? Zacheüs heeft altijd 
geld van andere mensen afgepakt. En nu gaat Jezus met zo iemand eten ! Dat 
kan toch niet. “ 
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Zacheüs begreep dat de mensen boos op hem waren. Hij zei : “ Jezus, het spijt 
me wat ik gedaan heb. Ik heb mensen bedrogen, maar ik wil het weer goed 
maken. Ik geef de helft van wat ik heb weg aan de armen. En aan de mensen 
van wie ik geld heb afgepakt, geef ik viermaal terug.  




