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Thema: eenzaamheid doorbreken 

 

Het gaat deze weken over ‘eenzaamheid.’ Vorige week hebben we gekeken 

‘wat is nu eigenlijk eenzaamheid?’ Vandaag gaat het over: eenzaamheid 

doorbreken. 

We laten ons inspireren door het evangelie, over Zacheüs. 

 
 

Schriftlezing: Lukas 19:1-10 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 

Iedereen heeft het over eenzaamheid. En dat is niet zo gek. Het is januari, we zitten binnen, in 

lockdown. We maken ons zorgen om al die mensen die alleen zijn en zoveel gezelligheid missen nu 

er bijna niets mag. Dan denk je al gauw: ‘Het kan toch niet zo zijn dat mensen eenzaam thuis zitten 

te verpieteren. Dat mogen we als kerk toch niet laten gebeuren!?  We laten mensen in de steek als 

we niet…’ 
 

Maar als we rustig nadenken, weten we wel dat er geen snelle oplossingen voor eenzaamheid zijn. 

Sterker nog, het eerste wat ik vandaag wil zeggen, is: eenzaamheid hoort bij het leven. Ik kwam 

een mooie uitspraak van Dag Hammerskjöld tegen, over vriendschap. 

De waarde van vriendschap, zegt hij, is dat je ‘op wacht staat bij elkaars eenzaamheid.’ Sommige 

eenzaamheid is niet zomaar te verhelpen. Maar je kunt wel op wacht staan bij de eenzaamheid 

van een vriend. Laten zien dat je er bent, met je aandacht, je trouw. 

Gelukkig kan er vaak ook meer. Dat gaan we ontdekken met Zacheüs. 
 

Was Zacheüs dan eenzaam? 

Het woord eenzaam komt niet voor in dit Bijbelgedeelte. Dat is op zich al een les. Veel eenzaam-

heid wordt niet zo genoemd. Je zegt niet zo gauw van jezelf dat je eenzaam bent. Omdat je je er-

voor schaamt. Of het is vooral de somberheid waar je aan lijdt. Misschien heb je het niet eens zo 

in de gaten wat het is wat je mist in je leven. Was Zacheüs eenzaam? Ja, een collaborateur annex 

afperser die zijn uiterlijk ook nog tegen heeft, heeft weinig vrienden. 
 

Wat heeft iemand die eenzaam is nodig? 

We hebben het al eerder gezegd: Een potje bingo helpt niet tegen eenzaamheid. En toch denken 

we vaak in snelle oplossingen en projecten. Dan zeg je tegen iemand die eenzaam is: Je moet er 

eens uit! Neem een hobby! Zoek een leuke partner! Alsof je in een relatie nooit eenzaam zult 

zijn…. Dan bedenk je voor eenzame mensen: Als we nu eens een koffieproject beginnen waar een-

zame mensen kunnen komen. Als we nu eens telefooncirkels opstarten. Als ze nu eens een cursus 

sociale vaardigheden gaan volgen. Maar veel eenzaamheid zit dieper. 
 

Terug naar Zacheüs en Jezus 

Wat zien we gebeuren? 

  

Zacheüs wil Jezus zien en klimt in een boom. 

Opmerkelijk, diep van binnen moet Zacheüs beseft hebben: deze Jezus die eet met tollenaars en 

zondaars – met mensen als ik -  die mag ik niet voorbij laten gaan. Zacheüs gaat erop uit.  



Hij laat zich niet uit het veld slaan door zijn kleine gestalte en al die ellebogen. Hij zal Jezus zien. Hij 

weet waar zijn kans ligt en gaat ervoor. Hij had ook thuis kunnen blijven, luiken dicht. Hij had kun-

nen denken: dat lukt nooit. Maar dat doet hij niet. 

Je eenzaamheid doorbreken, begint met naar buiten gaan, je kansen pakken. 
 

Jezus ziet Zacheüs. 

Hij kijkt met liefde en aandacht. Hij ziet Zacheüs echt. Hij kijkt tot in je ziel. Wat zou Jezus gezien 

hebben in Zacheüs? Ik stel me dat zo voor. In gedachten schuift Jezus dat dubieuze baantje van 

Zacheüs aan de kant. Hij negeert die protserige ring om zijn vinger. Hij blijft niet hangen in ‘wat is 

het toch een miezerig mannetje.’ En wat er dan tevoorschijn komt, is een mens, een mens die ver-

langt naar echt contact. Iemand die erbij wil horen en mee wil doen, maar dat niet meer kan.  

Als je iemands eenzaamheid wilt doorbreken, kijk dan met liefde en aandacht. Kun je verder kij-

ken dan de problemen? Wat zie je in die ander? 
 

Jezus haalt Zacheüs tevoorschijn. 

‘Kom uit die boom! Kom in het volle licht staan. Want Ik wil nu bij jou eten.’ Jezus zegt niet tegen 

Zacheüs: ‘Jij bent zielig en wij gaan jou helpen. We zijn een mooi project gestart en dat is net iets 

voor jou. Hier heb je een folder. Morgenavond kun je hier in de kerk komen eten. Het is gratis 

maar er staat wel een mandje voor een gift bij de uitgang.’  

Nee, Jezus zet Zacheüs in de positie van gever. ‘Zacheüs, ik wil bij jou komen eten!’ 

Als je iemands eenzaamheid wilt doorbreken, zet hem of haar dan in zijn kracht. Besef: Ik heb jou 

nodig! Jij moet mij helpen! Sta je open voor wat iemand die kwetsbaar is te geven heeft? Of kijk je 

alleen maar naar wat er volgens jou ontbreekt? 
 

Zacheüs ontvangt Jezus vol vreugde. 

Zacheüs opent zich, opent zijn huis (wie zal daar ooit geweest zijn?) en is er blij mee. 

Je eenzaamheid doorbreken is de moed hebben om je te openen. Voor Jezus. Voor mensen. Een 

ander toelaten in je huis, je leven. Dat vraagt moed. Het brengt uiteindelijk vreugde. 
 

Maar…. 

Het wordt nu toch even tijd voor een ‘maar’ in dit succesverhaal. En dat ‘maar’, hang ik op aan de 

reactie van de omstanders. Ze morren. En dat kunnen we benepen vinden, maar we hebben het 

hier wel over een afperser en een collaborateur. Heeft Jezus dan niet door wie Zacheüs is? Ruikt 

Jezus niet dat het daarbinnen stinkt naar rijkdom over de rug van de armen? Zacheüs heeft zijn 

eenzaamheid aan zichzelf te danken. Daar kan Jezus toch niet omheen? Jezus moet toch op zijn 

minst iets zeggen als ‘Zondig niet meer!’ 
 

Je kunt er niet omheen dat sommige mensen niet deugen. Soms heeft eenzaamheid met schuld te 

maken. Je hebt mensen van je vervreemd door je onaangename gedrag. Je hebt in het verleden 

grote fouten gemaakt en draagt dat met je mee. Misschien is er wel iets waar je je voor schaamt. 

En dat staat echt contact in de weg. 

Zacheüs had foute rijkdom om zich voor te schamen. Er zijn ook veel mensen die zich schamen 

voor hun armoede. Als je iemand geen kopje koffie voor kan zetten omdat het geld op is. Als je 

bang bent dat iemand ziet hoe kapot je 2-zitsbank is onder het kleed dat je erop gelegd hebt. 
 

Veel eenzaamheid wordt versterkt door het oordeel van anderen. En de angst voor dat oordeel. 

*Ik las ergens over een vrouw op leeftijd die bang was dat ze niet meer (ik citeer) ‘coherent formu-

leerde.’ Die angst om af te gaan was zo groot, dat ze maar niemand meer sprak. 



*Of die man die forse schulden had en op adem kwam in een inloophuis. ‘Dit is de enige plek waar 

ik eerlijk kan zijn en niemand me veroordeelt.’  

* Of die man die nauwelijks kon lezen en schrijven. Dat deed zijn vrouw altijd, maar die was over-

leden. Hoe moest dat nu met die brieven? Hij stopte ze maar weg, uit angst om door de mand te 

vallen en uitgelachen te worden, zoals vroeger op school. 

Allemaal zijn ze bang voor het oordeel van anderen. 
 

Willen we eenzaamheid doorbreken, zorg dan voor een klimaat van aanvaarding. Mag je zijn wie 

je echt bent? Mag je zelf het tempo bepalen waarin je geholpen wordt? Dat klinkt natuurlijk heel 

sociaal gewenst als ik dat zo zeg. Maar dat is helemaal niet zo makkelijk, als jij precies weet wat die 

ander moet doen, maar die ander wil het maar niet begrijpen. Maar de eenzaamheid wordt pas 

doorbroken als je echt bij elkaar kunt zijn zoals je bent. Niet als die ander wel even voor jou gaat 

regelen wat je zelf niet kan. 
 

Terug naar Zacheüs. 

Hij gaat staan en zegt tegen Jezus: 

Ik geef de helft van mijn bezit weg aan de armen en ik vergoed viervoudig wat ik heb afgeperst. 
 

Zacheüs weet dat hij fout zat. Niet omdat Jezus met het vingertje wees: jij moet je bekeren. 

Maar omdat Jezus hem zag en bij hem aan tafel wilde zitten. In die sfeer van liefde en aanvaar-

ding, beseft Zacheüs dat hij fout zit. En daar trekt hij de consequenties van. Hij gaat de confronta-

tie aan met wie hij heeft afgeperst. Hij gaat een deel van zijn bezit weggeven. Hij verschanst zich 

niet langer in zijn huis maar hij gaat naar buiten, zoekt ontmoeting en verbinding. 
 

Je eenzaamheid doorbreken vraagt moed om het anders te gaan doen. Zie onder ogen waar je 

zelf fout zit. Durf vergeving te vragen aan mensen die je gekwetst hebt. Geloof in God helpt daar-

bij. De God van de bijbel is een God van vergeving en genade, van recht en barmhartigheid. Jezus 

Zelf staat voor die liefdevolle aanvaarding. Hij rekent je niet af op je verleden maar wil nu met jou 

zijn, in jouw huis te gast. Hij wil je bevrijden van wat je beknelt. 
 

De eenzaamheid van Zacheüs is doorbroken … 

Wie heeft dat gedaan? Was het Jezus? Waren het de omstanders? Was het Zacheüs zelf? 
 

De omstanders waren het niet. Zij maken ons ervan bewust dat een klimaat van veroordeling en 

beter-weten isolement vergroot. Zij stellen ons de vraag: Kunnen we vrij van oordeel elkaar ont-

moeten? Zonder voor een ander te bepalen wat er niet deugt aan haar leven en wat hij nodig 

heeft. 

 

Was het Jezus, die de eenzaamheid doorbrak? Ja. Hij zag. Hij keek verder dan die sneue man. Hij 

zag tot in Zacheüs’ ziel. Hij zet Zacheüs in de positie van Gever. Ik heb jou nodig! Zo bevrijdt Hij 

Zacheüs uit zijn eigen gebouwde gevangenis. 
 

Was het Zacheüs, die de eenzaamheid doorbrak? Ja, hij ook. Hij had de moed om Jezus op te zoe-

ken. Hij stelde zich open voor zijn liefde. Hij durfde te veranderen. ‘De Heer heeft mij gezien en 

onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. 
 

Het was een samenspel. Eenzaamheid doorbreken vraagt om een wisselwerking. Je doet het sa-

men. In het licht van Gods liefde.  
 

Amen. 


