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Preek  
 
Lieve mensen van God, 
 
We hebben gehoord dat er vandaag in Borne een beroemdheid aankomt. Samen 
met anderen staan we te wachten op zijn komst. Wie zou het zijn? Koning Willem-
Alexander of Enzo Knol?.Je wilt zo iemand wel graag in het echt zien. Dus doe je je 
best om een goed plekje vooraan te krijgen. Daar sta je dan te wachten. En dan 
maar hopen dat hij jou ook ziet, even naar je zwaait, je een hand geeft of met jou een 
selfie wil maken. Als dat gebeurt ben je vast even het gelukkigste mens op aarde! 
In Jericho staan ook mensen te wachten op de komst van een beroemdheid: Jezus. 
Hij is met zijn leerlingen onderweg voor het Paasfeest in Jeruzalem en komt op die 
reis door Jericho. Zacheus woont daar. Hij had over Jezus gehoord en wilde hem wel 
eens zien. Wie was Zacheus? De schrijver Lucas vermeld dat Zacheus klein van stuk 
is. Zou Lucas met een reden vermelden dat Zacheus klein is? Enfin, die kleine 
Zacheus wil wel graag vooraan staan om Jezus te zien. Mensen laten kleinen wel 
voor gaan, omdat ze daar wel overheen kunnen kijken. Maar nee.. Zacheus werd 
weggestuurd. Ze moesten hem niet, die afperser. Waarom niet? Zacheus was 
namelijk hoofd van de tollenaars. Hij inde de belasting voor de Romeinen. Dit deed 
hij niet altijd op een eerlijke manier. Hij had met zijn corrupte praktijken bepaald geen 
vrienden gemaakt…Hij was in zijn daden niet rechtvaardig of zuiver op de graad. 



En dat staat in schril contrast met zijn naam. Want Zacheus betekent ‘’reine of 
rechtvaardige’’. Een grotere tegenstelling tussen de betekenis van zijn naam en de 
functie tollenaar kun je je haast niet bedenken. Wat hypocriet. Waarom zou Zacheus 
tollenaar zijn geworden? Zijn naam doet een andere bestemming vermoeden. Zou hij 
zich opgewerkt hebben om zo macht te verkrijgen over mensen? Want als je niet 
groot of sterk bent, dan probeer je op een andere manier je plekje te veroveren.  
Zacheus had met deze functie misschien wel macht, maar hij raakte ook veel kwijt. 
De mensen moesten hem niet en hinderden hem. Ze verachten hem. Hij raakt 
vriendschappen, waardering, vertrouwen kwijt. Zacheus deed zijn naam bepaald 
geen eer aan. Hij was onrechtvaardig. 
 
En toch… die kleine Zacheus liet het er niet bij zitten. Jezus is met zijn leerlingen in 
aantocht. Waarom wilde nu juist Zacheus Jezus zien? Hij kon toch gewoon belasting 
gaan innen om met Jezus in contact te komen? Misschien had Zacheus over hem 
gehoord en had dat iets in hem aangeraakt. Ik krijg niet de indruk dat Zacheus 
slechts een handtekening wil of een selfie wil maken. Nee, Zacheus is echt 
nieuwsgierig naar Jezus. Want ‘’Hij zocht te zien wie Jezus was’’. Zacheus was op 
zoek naar Jezus! Hij wil echt weten wie Jezus is. Het ware zien van Jezus. Maar dat 
wordt nog lastig, want de mensen laten hem er niet door. Dus Zacheus zoekt het 
hogerop, zodat hij over de mensen heen kan kijken en Jezus voorbij ziet komen. Hij 
klom in een vijgenboom, ging achter vijgenbladeren op een tak zitten wachten. Was 
het zijn bedoeling dat Jezus hem ook zag? Hij lijkt wel verstoppertje te spelen. Ik zie 
jou wel, maar jij mij niet. Het doet mij denken aan eerder twee mensen die hun 
naaktheid proberen te bedekken met vijgenbladeren uit schaamte en zich proberen 
te verstoppen voor God. Adam en Eva. (Gen 3:7-10) Maar God zoekt hen en roept: 
‘’Waar ben je?’’  
 
Zacheus zit vanuit een hoge uitkijkpost te wachten. Waarom klom Zacheus in die 
boom? Hij zit daar in die boom, hoog en alleen. Het toppunt van eenzaamheid…Hij 
wil erbij zijn, maar mag er niet bij horen. Hij wordt verbannen. Daar zit hij met 
eenzame gevoelens. Misschien was Zacheus wel op zoek naar erkenning, heeft hij 
behoefte aan gezien worden door anderen, erbij mogen horen. Of verlangde hij naar 
een ander leven, een rechtvaardig en rein leven zoals zijn naam betekent?  
Misschien herken je die eenzame gevoelens van Zacheus wel. Misschien wil je je 
ook verstoppen om te zien wie er komt, maar durf je jezelf niet te laten zien? Zou jij je 
uit schaamte of schuldgevoel ook willen verstoppen?  
Schuilt er misschien ook een Zacheus in jou? Of denk je: Ik heb net als Zacheus mijn 
schaapjes wel op het droge, die Jezus hoef ik niet zonodig te zien? Of mis je toch 
iets, een diepere laag in je leven? Mis je ondanks je status, erkenning van anderen? 
Moet je toch constateren dat je het zelf niet lukt om tot je bestemming te komen? Dat 
je niet helemaal op je plek zit, niet gelukkig bent in je werk of vriendschappen. Dat je 
je schuldig voelt over je huidige levensstijl of gemaakte keuzes? Schuilt er soms een 
Zacheus in jou? 
 
En dan komt Jezus aan lopen en stopt. Hij kijkt omhoog naar de boom en zegt 
Zacheus…Kom vlug uit die boom! Ik wil je ontmoeten. Jezus ziet Zacheus. Niet de 
tollenaar, maar de mens. De mens die zich verstopt. Jezus gaat zelfs nog een stap 
verder. Hij zegt tegen Zacheus dat hij vandaag in zijn huis wil verblijven. Om jezelf 
zomaar ergens uitnodigen vinden wij nogal onbeschoft. En toch is dat wat Jezus 
doet. Zacheus kom vlug naar beneden! Haast je want ik wil bij jou zijn. Wil je de deur 



van je huis opendoen voor mij? Vlug betekent niet alleen opschieten, maar ook 
‘’overgave’’. Jezus vraagt Zacheus om zijn overgave. Kom tevoorschijn! Hier, bij die 
boom gebeurt iets bijzonders! Jezus erkent Zacheus als mens. En wil daarmee 
zeggen: jij hoort er ook bij. 
De mensen in Jericho mopperen. Waarom wil Jezus nu bij die afperser verblijven? 
Niemand wil vrienden meer zijn met die onrechtvaardige man. Van hen kon Zacheus 
de boom in!. 
Zacheus was vast verbaasd. Hoe wist Jezus nu dat hij daar in die boom zat? Jezus 
moest bij de boom stoppen, om het vooraf uitgestippelde plan uit te voeren: Jezus 
kwam om te doen waarvoor hij op aarde was gekomen. Jezus zocht Zacheus, hij 
moest hem zoeken.  
En daar zit de clou van dit verhaal. Jezus zoekt deze tollenaar en wil bij hem 
verblijven. Die zelfuitnodiging heeft een doel:  
Jezus zoekt niet de mensen op de eerste rij, de rijken, de sterken, maar juist hen die 
achteraan staan; de zwakken, onreinen. Want Jezus had al eerder in Luc 5: 27-32 in 
een gesprek met Levi de tollenaar gezegd dat ‘’ ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te 
beginnen.’  
Zo is het ook met Zacheus die was afgedwaald. Jezus zocht hem als de Goede 
Herder en brengt hem weer thuis. Jezus zoekt mensen die zijn afgedwaald om hen te 
redden omdat God mensen liefheeft en zegt: Waar ben je? Kom tevoorschijn! Kom 
vlug erbij want jij bent ook een kind van Abraham, van mij. Dat, het redden, is Jezus 
doel.  
Zacheus op zijn beurt zocht Jezus, want zijn leven bracht hem geen vreugde. Hier is 
sprake van een dubbele zoektocht die resulteert in een ontmoeting. Door deze ware 
ontmoeting beseft Zacheus: God heeft mij gezocht, mij gezien gewoon zoals ik ben. 
Jezus geeft mij echte waardigheid terug. Ook al ben ik de verkeerde kant op gegaan 
in mijn leven en wezen mensen mij af. Jezus liet merken dat hij Zacheus een nieuwe 
kans geeft door bij hem thuis te verblijven: Hij wil zijn Vriend zijn. 
Herken jij je in Zacheus, in zijn levensloop of gevoelens van aan de kant staan? 
Gemis gemis van erkenning van wie je ten diepste bent? Weet dan. Jezus zoekt ook 
jou! Hij kijkt je aan noemt je naam en zegt: Ik wil vandaag bij jou zijn. Kom vlug 
tevoorschijn!  
Zet jij dan net als Zacheus de deur van je huis, van je hart voor Hem open?  
Wanneer je Jezus zoekt en hem gastvrij in je leven ontvangt, dan komt er iemand 
binnen die God Koninkrijk dichterbij brengt. Want als Jezus bij jou in je leven komt 
dan betekent dat Redding! Redding betekent ‘’ruim, wijd zijn’. Als je Jezus toe laat 
ontstaat er nieuwe ruimte. Hoe bevrijdend is dat! Jezus geeft aan deze tollenaar, aan 
jou en mij levensruimte, een geheel nieuwe levenskans! Een leven in het licht. Niet 
meer aan de kant gedrukt worden of weggehoond. De wereld gaat voor hem 
Zacheus open. Hij krijgt een Vriend voor het leven.  
Zacheus werd vanaf dat moment een ander mens. Een ommekeer! Hij wilde zijn 
oude corrupte leven achter zich laten en een nieuw leven beginnen, samen met zijn 
nieuwe vriend Jezus. Er staat dat Zacheus hierbij ging staan. Dit is een teken van 
opstanding, het nieuwe leven vangt aan! 
 
Dit nieuwe leven vangt met Pasen aan. Jezus ging op weg naar Jeruzalem voor het 
Paasfeest. Ook wij leven in de tijd voor Pasen, wij zijn daartoe op weg om dan te 
gedenken en te vieren dat Jezus voor onze verkeerde keuzes aan het kruis is 
gestorven. En stond weer op om ons een nieuw leven te geven.   



Deze opstanding, dit nieuwe leven is niet voor een enkeling bedoelt: het is voor ons 
allen en een sociaal gebeuren. Zacheus zet zijn redding om in daden van liefde en 
rechtvaardigheid.  
Jij kunt anderen meenemen in die nieuwe levensbeweging van Jezus, door net als 
Zacheus daden van liefde en rechtvaardigheid te doen; Door uit te delen in plaats 
van inhalig te zijn, door de ander lief te hebben en naar anderen om te zien,  
Door net als Jezus de ander te zien, aan te kijken en uit te nodigen. Door net als 
Jezus te verbinden met andere mensen vanuit liefde.  
En niet zoals we deze week hoorden door anderen het licht in de ogen niet te 
gunnen of vanuit haat een ander iets aan te doen. 
Door die ommekeer om te zetten in daden van liefde kun je anderen het zicht op 
Jezus te bieden met het vooruitzicht van een nieuw leven.  
 
Zacheus had zich vast niet bedacht dat deze ontmoeting met Jezus zijn hele leven 
op de kop zou zetten. Die kleine man hoopte Jezus te zien en misschien zelfs wel 
even de hand te schudden. Maar dat liep anders. Hij had in de loop van zijn leven 
verkeerde keuzes gemaakt, een corrupte levensstijl op na gehouden. Jezus zocht 
Zacheus. En Zacheus zocht Jezus. Deze zoektocht werd een ware ontmoeting voor 
het leven. Jezus wil vanaf dan bij Zacheus zijn. Omdat hij hem wil redden; een 
nieuwe levenskans wil geven. Die ontmoeting bracht een ommekeer in zijn leven. 
Ten goede! Zacheus is een ander mens geworden. 
En wij? Staan wij vandaag in Borne op Jezus te wachten? In de hoop dat hij ons zal 
zien en wil ontmoeten? Ben je ook nieuwsgierig naar hem of verlang je naar een 
ommekeer, naar echtheid, erkenning? Weet dat Jezus ook jou zoekt en ziet je zoals 
je bent. Van Godswege zegt Jezus: Kom maar tevoorschijn. Ik wil bij jou zijn! Ik wil in 
jou leven ruimte maken, je in het licht zetten, je bevrijden: redden!. Zoek dus niet je 
geluk in geld, roem of macht.  Zoals Zacheus ook deed. Maar, Zoek eerst het 
Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere, nieuwe levensruimte zal je 
gegeven worden! 
Dus, haast je…. Verstop je niet langer. Kom vlug tevoorschijn. Hij wil bij jou zijn! 
 
Amen. 


