
 

PREEKKRACHT Zondag 29 september 2019 

‘Ik wil wel eens zien wie Jezus is’ 
Zacheüs begint een nieuw leven  (Lucas 19:1-10) 

Om te lezen 
Lucas 18:9-14 
Lucas 18:15-17 
Lucas 18:18-30 
Lucas 18:31-43 
Lucas 19:1-10 
 
Om te delen 
1. Wat raakt jou in het verhaal van 
Zacheüs het meest? 
2. Voel jij je wel eens als Zacheüs? 
Wie zijn vandaag de Zacheüssen? 
3. Ken jij het verlangen om Jezus 
te zien? Hoe voed je dat 
verlangen? 
4. Voel jij je gezien door Jezus? 
Waar merk je dat aan? 
5. Wat moet jij in je leven laten 
opruimen door Jezus? Wat zit zijn 
vreugde in de weg? 
6. Waar zie jij nu al stukjes van 
Gods nieuwe wereld? 
7. Leven we als 
geloofsgemeenschap dit verhaal? 
Of luisteren we ernaar zonder het 
in praktijk te brengen? 
 
Websites  
www.josdouma.nl 
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 
 
 

 

In de kerk vertalen we elkaar verhalen over een nieuwe wereld die 
soms nog zó ver weg lijkt. Maar Jezus zegt en laat zien: Gods 
nieuwe wereld is dichtbij! Zijn verhalen hebben veranderkracht. 
Wat hij zegt en doet maakt de wereld mooier en beter. Vandaag 
ontmoeten we Zacheüs: een zoeker, op zoek naar de zin van zijn 
leven. 
 
Afgewezen 
Zacheüs is een rijke belastingambtenaar. Door zijn volksgenoten 
wordt hij gezien als een landverrader en zakkenvuller. Hij wordt 
vijandig behandeld: de mensen kijken met ogen vol oordeel naar 
hem. Zacheüs voelt voortdurend de afwijzing (net als Jezus 
trouwens). Ook wij voelen ons vaak niet gezien: we zijn arm, 
dakloos, andersdenkend, homo of transgender, gekleurd, 
gehandicapt, asielzoeker, gescheiden, werkloos, twijfelaar en ga 
zo maar door. Net als Zacheüs: een randfiguur. Bij hem roept dit 
een verlangen wakker, diep van binnen. Hij wilde Jezus wel eens 
zien die mensen genas en vertelde over een nieuwe wereld!  
 
Gezien en uitgenodigd 
Zacheüs komt in actie. Vanwege zijn lengte verzint hij een list om 
Jezus te kunnen zien: hij rent vooruit en klimt in een boom. Zo 
kan hij Jezus wel zien. En dan vindt de omkering plaats: Jezus 
ziet Zacheüs! Jezus kijkt omhoog, Jezus kent zijn naam, Jezus 
spreekt hem aan, Jezus nodigt hem uit om gastheer te worden. 
Zacheüs kijkt in ogen waarin geen oordeel en afwijzing te lezen 
staat, maar mildheid, vergevingsgezindheid, liefde en 
aanvaarding. Jezus laat merken dat er nu iets goddelijks, iets 
voorbestemds gebeurt: ‘vandaag moet ik in jouw huis 
verblijven’. Als Zacheüs dit op zich in laat werken verandert zijn 
verbazing in vreugde. De uitnodiging is onvoorwaardelijk. Jezus 
zegt niet eerst: vertel me eens wat je op je kerfstok hebt, belijd je 
zonden! Zacheüs krijgt geen uitleg over het evangelie. Nee: hier  

gebéurt het evangelie! Het goede nieuws is dat een ontmoeting 
met Jezus je leven diepgaand verandert. De vreugde vulde het 
hart van Zacheüs zó dat er voor het oordeel en de afwijzing geen 
ruimte overblijft! Het verhaal maakt duidelijk: niet mijn 
zoektocht naar Jezus is doorslaggevend, maar dit ik door Jezus al 
wordt gezien nog voordat ik ook maar iets kan doen of zeggen. 
 
Aan tafel 
Jezus gaat eten bij Zacheüs. De mensen vinden het maar niks: 
Zacheüs is een zondaar, die er een potje van maakt, en daar moet 
je niet mee omgaan. Jezus eet met zo’n zondaar en dat zet kwaad 
bloed! Maar Jezus is sterker dan het oordeel van de mensen. In 
het hart van jezus is altijd de vreugde van zijn Vader. Zacheüs 
getuigt van de verandering die heeft plaatsgevonden: ik geef de 
helft van mijn bezit weg en geef viervoudig terug wat ik heb 
afgeperst! Dat is de overvloed van Gods nieuwe wereld. Zacheüs’ 
vrekkigheid wordt vrijgevigheid! Jezus geeft tenslotte zelf een 
duiding van wat er is gebeurd: ‘Vandaag is dit huis redding ten 
deel gevallen. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren was!’ Oftewel: ‘Ik zoek jou. Ik ken jou en ik 
zie jou, ook je gebrokenheid en zondigheid. Maar ik kom om je te 
redden door je te zien, je lief te hebben je een nieuw hart te 
geven en een nieuw leven! Je bent welkom in Gods nieuwe 
wereld!’ Voor veel van ons gaat de weg naar dit nieuwe leven 
door een diep dal heen van mislukking, teleurstelling, zonde, 
afgewezen worden. Maar in dat alles is Jezus naar jou toe aan het 
komen: ‘Ik wil jou zien. Ik wil jou in je ogen kijken.’ 
 
Het verhaal leven 
Leven we als kerk, als reddende gemeenschap, dit verhaal? 
Leven we samen uit wat Jezus doet: aanvaarden, zien, vergeven, 
redden en ons helpen om zijn nieuwe wereld te zien en in alle 
gebrokenheid mee vorm te geven? Laat je redden! 
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