
Preek bevestigingsdienst 29-9-2019 

Schriftlezing: Lukas 19:1-10 

Gemeente van Jezus Christus, 

Er is een verschil tussen kijken en zien. Je kunt in het verkeer om je heen kijken, zonder dat je het 

gevaar ziet dat zich direct op de weg bevindt. Dat onderscheid tussen kijken en zien is heel aanwezig 

in het evangelie. Stel je voor dat je meereisde in ons verhaal met Jezus. Genoeg te zien. Hij is al even 

onderweg, vanuit Galilea en zo langzaam kruipt de reis naar Jeruzalem toe, het religieuze centrum 

van die streken in die dagen. Je zou ogen tekort komen om te zien wat er allemaal gebeurt. En 

zouden we werkelijk zien wat er gebeurt? Waar zou uw oog naar uitgaan en wat zegt dat over u? 

Zouden we werkelijk zien waar het Jezus om gaat? Velen in Jezus’ tijd lijken daar blind voor te zijn. 

Het is ons voorrecht als latere lezers dat we de afloop kennen. Maar voor zijn tijdgenoten was het 

niet zo gemakkelijk. En zelfs Jezus’ leerlingen hebben oog voor heel andere dingen. Even hiervoor 

legt Jezus voor de derde keer uit dat hij gaat lijden. Maar ze begrijpen het niet. En meteen daarna 

plaats Lukas het verhaal van de genezing van een blinde. Dat is wat meteen voorafgaat aan het 

verhaal over Zacheüs. Alles in deze hoofdstukken van Lukas gaat over kijken en zien.  

Eén persoon wordt in elk geval over het hoofd gezien: het is Zacheüs, de oppertollenaar, een rijke 

nog wel. U weet wel, tollenaren stonden niet zo goed bekend. Het waren belastingambtenaren maar 

stonden voornamelijk bekend om dubieuze zaken als fraude, afpersing en valsheid in geschrifte. En 

dan is Zacheüs wel de opper-tollenaar. Een echte dus, hij had carrière gemaakt binnen zijn sector. 

Een tollenaar als Zacheüs dat was iemand met wie je niet geassocieerd wilde worden. En het zou een 

schande zijn met zo iemand gezien te worden. Mensen zouden  eens iets denken.  

Een tollenaar was een zondebok. Zo iemand die in de ogen van velen overal de schuld van is, die het 

kwaad in de samenleving vertegenwoordigen. Zoals elke samenleving haar zondebokken kent. Het 

ligt allemaal aan die (..) tollenaren. De adjectieven kunt u zelf wel bedenken. En vervang tollenaren 

voor andere namen en je zit zo twintig eeuwen later. Van tollenaren moest je maar ver blijven, dus 

ook van Zacheüs. En dat terwijl Zacheüs in het slot van het verhaal vromer blijkt te zijn dan menig 

schriftgeleerde. Maar er wordt dus bij voorbaat op hem neergekeken. Ja, liever nog, kijken mensen 

over hem heen. Behalve wanneer het niet anders kan. Een uitgeslotene, een uitgestotene. Niemand 

kent hem, kent zijn werkelijke verhaal. Al zijn rijkdom, die hem in staat zou moeten stellen een goed 

leven te leiden, heeft hem niets gebracht. En als hij die Jezus wil zien, dan staan de rijen 

aaneengesloten. Geen toegang voor buitenstaanders.   

Zacheüs 
Maar Lukas introduceert Zacheüs heel anders dan we misschien zouden verwachten bij een 

tollenaar. Want Zacheüs is op zoek, maar niet naar geld. Zacheüs zoekt Jezus, hij wil Jezus zien.  

Wellicht voorstelbaar. Het meest prominente religieuze fenomeen in de samenleving. Dat moet je 

toch gezien hebben. Zoals vele mensen om ons heen tegenover geloof en religie staan. Als 

nieuwsgierige omstanders. Verrassend open voor wat er kan gebeuren. Misschien wel opener dan 

menige vrome gelovige. En in elk geval staan ze vooraan als er iets te beleven en te ervaren valt. 

Maar dan zonder zich weer meteen vast te leggen. Een groot deel van mensen in Noord-West Europa 

zal zich eerder agnost noemen dan meteen atheïst. ‘Misschien is er wel iets’.  

Zacheüs is op zoek. Een hele stap trouwens vanuit zijn wereld, waar alles draait om zelfverrijking en 

winst. Impliciet geeft hij daarmee toe iets te missen, ergens tekort te komen. Zacheüs zoekt Jezus te 

zien. Hij wil zien. Hij zoekt naar de betekenis van al die verhalen die hij gehoord moet hebben als 

tolbeambte langs de weg. En dan weet Zacheüs een goede oplossing voor zijn problemen: in een 



boom, tussen het groene blad. Als een ware mens, die zich verstopt in het groen, als eens in de tuin. 

Zonder zich meteen bloot te geven. Zonder ergens voor te kiezen. Hij blijft op afstand. Begrijpelijk 

wellicht. Want misschien zal ook Jezus hem veroordelen en afwijzen, net als die andere predikers en 

hun volgelingen. Hoeveel mensen zijn er in onze tijd niet die zich misschien wel aangetrokken voelen 

tot die Jezus, maar die worden afgehouden omdat ze bang zijn dat de kerk hen niet de toegang tot 

Jezus zal verlenen. Omdat ze in de kerk alleen veroordeling voelen. Is de kerk niet al te vaak geweest 

als die mopperende menigte verderop in het verhaal? Terwijl zo’n Zacheüs dichterbij is dan hij denkt.  

Zacheüs de Jezuszoeker. Wellicht voor u ook een herkenbare figuur. Hij voelt zich onmiskenbaar 

aangetrokken tot die Jezus. Maar hij is schuchter. Hij twijfelt misschien nog. Zo herkenbaar kan dat 

zijn, die zoektocht. Dat geloof en kerk je altijd weer blijven aantrekken, maar je weet het toch niet 

helemaal. Of misschien hebben we het zoeken een beetje verleerd. Misschien denken we Jezus toch 

al gevonden te hebben. Wij zijn toch niet als Zacheüs. Ja, vroeger misschien. Maar, kan Jezus ons 

eigenlijk nog wel verrassen? Misschien ligt ons beeld van God al zo vast dat we niet meer verrast 

kunnen worden. Dat we vergeten dat ook wij gevonden moeten worden. Dat ook wij de zaligheid 

niet in ons eigen bezit hebben. Ook wij hebben Jezus nodig. Zacheüs heeft in elk geval oog voor zijn 

eigen tekort, voor wat hem ontbreekt. Misschien moeten wij soms leren om weer wat meer als 

Zacheüs te worden.  

Jezus 
Jezus trekt Jericho binnen. Het interessante van een bekend verhaal is dat als je de bijbeltekst zelf 

opnieuw gaat lezen dat opvalt wat belangrijk is. Zoveel kinderbijbels uit mijn jeugd hebben dit 

verhaal aangekleed. Maar wanneer je het verhaal leest in de tekst stevent Lukas meteen recht op zijn 

doel af. Het viel me op in de voorbereiding. Jezus komt bij de boom en kijkt omhoog. Heel direct, 

zonder poespas. Misschien ook niet meteen wat je verwacht van Jezus. Je verwacht misschien dat hij 

eerst roept, zoals bij Levi of bij zijn leerlingen. Of dat hij in elk geval een oproep doet. Of een teken. 

Maar Jezus kijkt alleen maar. Hij is als de herder die het schaap zocht, de vrouw die het muntje zocht. 

Zacheüs, de man die door de mensen liever niet wordt gezien. Die niemand wil zien. Maar Jezus ziet 

hem, zelfs als hij zichzelf verbergt. Je merkt in de tekst dat Jezus in die ene blik alles doorziet. 

Zacheus’ vragen en twijfels. Zijn zoektocht naar zin en betekenis in dit leventje waar hij misschien 

ook maar half voor gekozen heeft.  

Eigenlijk een wonderlijke omkering ook in het verhaal. Het begint met Zacheüs die Jezus wil zien en 

daarom het beste plekje zoekt. Als lezer verwacht je wellicht opnieuw een wonder van iemand die 

werkelijk gaat zien, zoals hiervoor de blinde die genezen is. Dat de tekst zou zeggen: ‘en Zacheüs zag 

Jezus.’ Maar de tekst draait het om. Het gaat over Jezus die Zacheüs ziet. Ja, Jezus kijkt omhoog. 

Zacheüs zoekt Jezus, maar Jezus vindt Zacheüs.  

Er zijn in de theologie heel wat debatten gevoerd over de verhouding tussen menselijke religiositeit 

enerzijds en de boodschap van het evangelie anderzijds. Sluit het evangelie aan op de vragen die 

mensen ten diepste al hebben? Is de kerk één van de vele aanbieders op de markt van de religieuze 

zingeving? Of is het tegendeel waar. Staat het evangelie juist haaks op de eigen religie en 

spiritualiteit van mensen? Religie is ongeloof, is een bekende uitspraak. Volgens mij sluit dit verhaal 

beide opties in. Zacheüs is vanuit zijn eigen leven op zoek naar Jezus en Jezus laat zichzelf daar 

vinden. Maar tegelijkertijd merk je dat Jezus al veel eerder op zoek was naar Zacheüs. Dat de afloop 

het resultaat is van Jezus’ zoektocht naar Zacheüs en niet andersom. En Zacheüs komt vervolgens op 

totaal onbekend terrein terecht: Jezus wordt gastheer in zíjn huis. Ik denk dat dit verhaal daarom ook 

een belangrijke vingerwijzing geeft over hoe we kerk mogen zijn in de samenleving.  



Misschien is dat wel het mooiste moment van het verhaal, wanneer je merkt en hoort dat Jezus 

Zacheüs al zocht. Het is Jezus’ laatste woord van ons gedeelte: Ik ben gekomen om te zoeken en te 

redden wat verloren was. Daarom zijn we kerk. Er is geen andere reden. We  kunnen het heel gezellig 

hebben met elkaar, maar dit is waar het om gaat, het evangelie in een notendop. Zo komen we hier 

samen. Omdat we weten dat Jezus ons heeft gezocht en gevonden. Omdat we weten dat hij ons 

steeds weer opzoekt in de schuilhoeken van ons leven, in alle gelaagdheid die ons leven heeft. En net 

zoals bij Zacheüs doorziet Jezus u en jou en mij. Hij kent je vragen. Hij weet wat je zoekt. Hij zegt ook 

ons: Ik wil vandaag in je huis verblijven. Ik las ergens: dat is het mooiste wat je tegen iemand kan 

zeggen: ‘ik wil in je huis zijn omdat jij daar bent.’  

De kerk is waar Jezus is 
Maar  dan is natuurlijk de vraag: hoe kijken wij zelf eigenlijk? Wat ziet u als u naar de wereld kijkt? 

We komen hier toch samen als gemeente van Jezus Christus, zo zijn we begonnen. Hebben we leren 

kijken met de blik van Jezus?  

In deze tijd worden we geconfronteerd met veel vragen rondom geloof en kerk. Heeft de kerk nog 

wel werkelijk toekomst en zo ja, hoe ziet die toekomst er dan uit? In onze huidige post-seculiere 

context staan we voor de uitdaging om als kerk opnieuw onze plaats in de samenleving in te nemen. 

Om met elkaar de zoektocht aan te gaan wat onze rol is. De kerk is niet meer de dominante cultuur, 

het instituut dat de normen en waarden voor de samenleving levert. Maar hoe spreken en handelen 

we dan? Wat is ons getuigenis?  

De kerk is waar Jezus is. Daarom betekent kerk zijn over het spoor van Jezus gaan. Zodat hij aanwezig 

is in ons spreken en handelen. En dat betekent kijken met zijn blik, zijn ogen. En dat is moeilijk. Want 

we leven in een cultuur waar genoeg te zien is. Iedereen heeft zijn eigen beeldscherm als toegang tot 

de werkelijkheid. En je knippert met je ogen en het volgende beeld dient zich alweer aan. Maar dat is 

de context waarin we kerk zijn met elkaar. Want de gegeven situatie is onze roeping.  

Het gaat erom om met de ogen van Jezus te kijken naar de wereld om ons heen. Om gevoelig te zijn 

waar wel als gelovige en kerk even moeten stilstaan, en tussen de bladeren van de bomen door 

moeten kijken. Om oog te hebben voor die mensen die zichzelf in de plooien van de samenleving 

verbergen. Hoe kijken wij naar de Zacheüssen van onze tijd? Zien we hun verlangen, hun vragen? 

Bieden we als kerk eigenlijk genoeg ruimte voor al die zoekers en twijfelaars binnen en buiten de 

kerk? Of beschouwen we hen niet als ‘ware kinderen van Abraham’?  Het is verleidelijk over de kerk 

te denken in termen van binnen en buiten, van kern en rand. Maar het evangelie draait het om: de 

rand wordt de kern. Jezus is de grensganger, hij zoekt de Zacheüssen op. Dat is onze uitdaging als 

kerk, om die weg te gaan.  

Durven we daarom als kerk onze nek uit te steken voor mensen die door de samenleving als 

zondebok worden beschouwd? Hoe reageren wij op momenten dat bepaalde mensen of groepen 

collectief de schuld in de schoenen geschoven krijgen van wat er mis gaat in de samenleving? De 

farizeeën en schriftgeleerden hadden een goed idee wie er wel en niet echt bij hoorde, wie er wel en 

niet een kind van Abraham was. Ik las bij de Tsjechische theoloog en filosoof Halík: de kerk heeft een 

speciale deskundigheid op het gebied van vergeving en verzoening. Juist in de kerk is de plaats om 

eerlijk onder ogen te zien dat wij allen niet volmaakt zijn. Juist in de kerk is de plaats om samen 

opnieuw te beginnen. Want Jezus opent ons steeds weer de ogen, juist voor onze eigen blinde 

vlekken, onze eigen zwakten. Hij laat ons telkens weer zien dat we precies hetzelfde nodig hebben 

als Zacheüs: dat ook wij gevonden moeten worden door Jezus.  

Slot: leren van Zacheüs 



Misschien leren we juist ook iets van deze en andere Zacheüssen over wat het betekent gelovig in 

het leven te staan. Het is de levenshouding van de zoektocht en van steeds weer zelf gevonden 

worden. Juist Gods genade in Jezus Christus maakt mensen open en ontvankelijk. Zacheüs nodigt 

Jezus uit maar wordt gast in eigen huis. Alles komt zo in een ander licht te staan, ook de rijkdom die 

we verzameld hebben. Misschien kunnen we als kerk soms wel leren van die zoekers, die misschien 

niet in de kerk zitten, maar wel zijn als de rijke jongeling, tegen wie Jezus zei: ‘Je bent niet ver van het 

koninkrijk.’ 

Zo stuurt dit verhaal ons op weg, wanneer we nadenken over wat het betekent kerk te zijn in onze 

samenleving. Het verhaal vraagt ons te kijken met de ogen van Jezus, naar al die zoekers, die 

twijfelaars, die activisten. Daar is de kerk, waar Jezus in, met en onder ons present is in de 

samenleving. En zo wordt onze kerk een gastvrij thuis voor al die mensen, een huis waar Jezus zelf 

het brood breekt en de wijn van vreugde schenkt.  

Eer  
aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Zoals het was in het begin,  
en nu  
en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen.    
 
Amen.  

 


