
Zaterdag 8 januari: Zacheüswandeling: Ik wil wel eens zien wie Jezus is! 

Laat ik eerlijk zijn. Zacheüs lijkt niet direct de meest inspirerende of sympathieke persoonlijkheid 

uit de Bijbel. Hij werkte voor de Romeinse bezetter en verdiende daar goed aan. Hij inde voor hen 

de belastingen, maar had er geen enkele moeite mee om een flink bedrag in zijn eigen zak te 

steken. Logisch dat iedereen in Jericho liever met een boog om Zacheüs heen liep. Achter zijn rug 

om werden er vast veel grappen over hem gemaakt. Hij was namelijk nogal klein van stuk. En daar 

kwam bij dat de Joodse leiders een scherpe oordeel hadden over dat soort mensen. 

Nee, in Jericho waren ze hem liever kwijt dan rijk. Als Jezus echter door Jericho heen trekt, ziet Hij hem wél 

zitten. Sterker nog, Jezus roept hem bij zijn naam. ‘Zacheüs – vandaag wil ik bij jou langs komen!’ Zou 

Zacheüs Hem durven toelaten in zijn levenshuis? 

Misschien voelt niemand zich verwant met Zacheüs, maar ik denk dat we allemaal een beetje op hem lijken. We 

kunnen deze vijf lessen leren van dit Bijbelverhaal: 

1. Verstoppen is menselijk… 

In die boom van Zacheüs is het druk. We verstoppen ons – helemaal of een deel van ons binnenste. Bang om 

ons te laten zien, bang wat anderen van ons vinden 

Het lukt Zacheüs niet om in de buurt van Jezus te komen. Hij is te klein en de mensen hebben geen zin om 

voor hem opzij te gaan. Om toch een glimp van Jezus op te vangen, verstopt hij zich in een boom. Niemand die 

hem ziet, niemand die hem mag zien. 

Ergens is dat herkenbaar. Misschien heb je, net als Zacheüs, geen schone lei. Je hebt dingen gedaan waar je je 

voor schaamt. Het gaat met je mee als een geheim. Wat kun je anders doen dan je verstoppen – in ieder geval 

figuurlijk? Voordat iemand er achter komt wie je echt bent. 

Misschien zijn jou dingen aangedaan en draag je de breuken en butsen van het leven met je mee. Wat kun je 

je kwetsbaar en klein voelen. Je hebt geleerd om een muur om je hart heen te bouwen en maskers te dragen. 

Stel dat iemand ziet hoe je je echt van binnen voelt? 

In die boom van Zacheüs is het druk. We verstoppen ons – helemaal of een deel van ons binnenste. Bang om 

ons te laten zien, bang wat anderen van ons vinden. 

Voel jij je wel eens een als Zacheüs? 

Wie zijn vandaag de Zacheüssen? 

2. In de boom blijf ik de veilige toeschouwer… 

Zacheüs is in de boom geklommen, omdat hij het verlangen voelde om Jezus te zien. Maar omdat hij zich 

schuldig voelt of zich schaamt, blijft hij op afstand. Ergens wil hij kennis maken met die wonderlijke Jezus. Er 

doen allerlei verhalen de ronde: mensen die genezen zijn. Mensen die weer op de been zijn geholpen. Mensen 

die toekomst hebben ervaren. Mensen van wie de zonden zijn vergeven. 

Zou Zacheüs daar misschien naar verlangen? Om gezien te worden. Als mens. Om een nieuwe kans te krijgen? 

Hij blijft echter op veilige afstand. Een toeschouwer. Geen deelnemer. 

Zoals het kind op het schoolplein verlangend naar de andere kinderen kijkt en zo graag mee zou doen. Maar 

het maakt zich klein bij het hek en wacht. 

Jezus doorbreekt patronen. Hij ziet niet de daden, de kwetsbaarheid of de tekorten, maar de mens. Jou… 

Ken jij het verlangen, om Jezus te zien? Hoe voed je dat verlangen? 

3. Jezus ziet je zitten en roept je bij je naam 

Het evangelie gebeurt in de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs. Hij zit daar verstopt, probeert op veilige 

afstand te blijven, maar Jezus ziet hem zitten. Hij roept Zacheüs. Hij roept niet: ‘He, tollenaar’. Hij roept niet: 

‘He, slachtoffer’ of ‘Chronisch zieke ‘ of ‘Buitenlander’ of … Hij roept je bij je naam. Jezus doorbreekt patronen. 

Hij ziet niet de daden, de kwetsbaarheid of de tekorten, maar de mens. Jou. 

Erkenning van wie je bent. Erkenning van je levensverhaal. Al aan het begin van de Bijbel, in Genesis 3, klinkt 

de roepende God: ‘Mens, waar ben je?’ We worden bij onze naam geroepen en aan het licht gebracht. 

Zijn roep gaat gepaard met een spannende vraag: ‘Kan ik bij jou verblijven’. Ben je bereid jouw levenshuis 

voor Jezus te openen en Hem binnen te nodigen? 

Voel jij je gezien door Jezus? Waar merk je dat aan? 



4. Het vraagt moed om Jezus te ontvangen 

Wat moet het een spannend moment zijn geweest voor Zacheüs. Het moment dat Jezus stopte, omhoog keek 

en hem bij name riep. Zie je al die mensen kijken? Zie je hoe ze hun mening al klaar hebben? ‘Die Zacheüs, in 

een boom?!’ Zou Zacheüs niet een eerste neiging hebben gehad om nog verder weg te duiken? 

Hij klimt echter uit de boom, en neemt Jezus mee naar zijn huis. Voel je de opluchting van Zacheüs? Merk je 

hoe genezend het is dat Jezus hem erkenning geeft, hem ziet en bij name noemt? 

Het is die genezende aanwezigheid van Jezus waardoor Zacheüs helemaal verandert. Bekering. Totale 

ommekeer. De ontmoeting met Jezus maakt van Zacheüs een ander mens. Hij gaat iedereen die geleden heeft 

onder zijn dwingende manier van belasting innen compenseren. 

Wat verandert er bij jou, als Jezus in jouw levenshuis mag verblijven? 

De ontmoeting met Jezus maakt van Zacheüs een ander mens. Hij gaat iedereen die geleden heeft onder zijn 

dwingende manier van belasting innen compenseren. 

Wat moet jij in je leven laten opruimen door Jezus? Wat zit zijn vreugde in de weg? 

5. Schort je oordeel op 

Tot slot is dit Bijbelverhaal een les aan Jericho, een les aan mij als omstander. Hoe snel heb ik mijn mening niet 

klaar? Hoe snel spreek ik niet over anderen? Hoe snel oordelen we niet over elkaar. 

Voor je het weet, is de ander niet meer dan jouw oordeel. Wordt h/zij klein gemaakt door wat de buurt, de 

groep, de kerk van hem/haar vindt. 

Jezus geeft ons een les. Iemand valt niet samen met zijn daden, met zijn beperkingen, met zijn kwetsbaarheid. 

Zie de mens. 

Die erkenning geeft de ander de ruimte om te keren. Als gemeenschap kunnen we de oorzaak zijn dat mensen 

zich wel moeten verstoppen, omdat wij ze niet willen zien en niet willen erkennen. We kunnen echter ook Gods 

licht doorgeven door die ander bij zijn naam te noemen en aan het licht te brengen. 

Wat raakt jou in het verhaal van Zacheüs het meest? 

Waar zie jij al stukjes van Gods nieuwe wereld? 

 

Hoog in de boom 

ben ik gevlucht; 

voor de blikken van anderen 

verborgen, 

veilig. 

Ik ging in de fout; 

werd veroordeeld 

en veroordeeld 

en veroordeeld… 

het stopte niet. 

Daarom ben ik alleen.. 

Tot hij stopt, die Jezus 

en me ziet 

en me roept 

bij mijn naam. 

Hij komt binnen bij mij, 

aan één tafel wil hij zitten.. 

Het oordeel stopt, 

en ik ben vrij 

om te veranderen, 

mijn leven te beteren. 

Het goed te maken. 

Een nieuw begin… 


