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Preek 30 oktober 2022; ds. Arlette Brabander; oecumenische viering 
 

Bijbellezing: Genesis 12:1-9 en Lucas 19:1-10 
 

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? 
 
Gemeente van de Heer Jezus Christus, 
 

Jaren geleden raakte ik  eens in gesprek met een wat oudere man, die in zijn leven veel geld had 
verdiend. In dat gesprek vertrouwde hij mij op een gegeven moment toe dat hij recent bezoek had 
gehad van de FIOD. De goede man had toen meteen zijn advocaat opgebeld en deze raadsheer had 
hem ten zeerste aangeraden om niet met de FIOD in gesprek te gaan. Dat was hij namelijk ook niet 
verplicht om te doen. De oude man was eigenwijs en besloot dat toch te doen. Met als gevolg dat 
hij een astronomisch bedrag met terugwerkende kracht aan de belastingdienst moest betalen. Dat 
was hij met hen overeengekomen in het gesprek. De man zei daarover het volgende tegen mij: ‘Mijn 
hele leven heb ik er een sport van gemaakt om zo min mogelijk belasting te betalen. Dat is mij ook 
gelukt, om door alle mazen van de wet te kruipen. Nu ik ouder ben geworden sta ik er anders in. Ben 
ik veranderd, vind ik andere dingen belangrijker geworden. Ik vind het dan nu ook terecht dat ik een 
veelvoud betaal van dat ik toen betaalde.’  
 

Lieve mensen, het verhaal van Zacheüs is een verhaal van alle tijden. Misschien herinnert u zich ook 
nog de oproep van de Nederlandse journalist Rutger Bregman in het Zwitserse Davos. Op het eco-
nomisch forum riep Bregman daar de allerrijksten op om eens kritisch te kijken naar hun belasting 
afdragen aan de samenleving. Bregman was uitgenodigd om daar te komen praten over het basis-
inkomen, maar hij kon daar niet over beginnen, zo vertelde hij later aan de NOS, als hij het niet eerst 
over de olifant in de kamer zou hebben: ‘belasting betalen’. “Niemand praat over belastingontdui-
king”, zei Bregman tegen een volle zaal met ceo’s, politici en diplomaten. “Ik heb het gevoel dat ik 
op een conferentie van de brandweer ben, waar niemand over water mag praten.” 
 

Gemeente, maakt u zich geen zorgen, ik ben niet van plan vanmorgen met een vingertje te zwaaien 
of uit te halen naar alle bekende Zacheüssen in deze wereld. Maar ik vind het wel leuk om wat dieper 
in dit Bijbelverhaal te duiken en te kijken waar het raakt aan ons eigen leven. De Bijbelverhalen 
houden ons immers zo mooi een spiegel voor waarin we onszelf kunnen bekijken. In ieder van ons 
houdt zich wel een kleine Zacheüs schuil. Bijbelverhalen zijn daarentegen ‘goed nieuws’ verhalen, 
‘evangelie’, ze geven ons de hoop en het uitzicht dat we kunnen veranderen als mens, dat we kun-
nen omkeren van onze weg als we de verkeerde weg zijn ingeslagen. Wij zijn geen hopeloze geval-
len, er is hoop! Dat wordt ook duidelijk in ons thema ‘Geroepen is de mens’. Want waartoe worden 
we geroepen als mens? Wij worden door God geroepen tot bekering. ‘Metanoia’ zoals dat zo mooi 
heet in het Grieks. ‘Gedachtenverandering’. De ‘ommekeer’ (Tesjoevah), waar de profeten uit het 
Oude Testament elke keer weer over spraken. Opperrabbijn Jonathan Sacks noemt het in één van 
zijn boeken: ‘hartsverandering’. Het gaat over de ‘ommekeer’ waartoe Johannes de Doper ons ook 
oproept aan het begin van het evangelie. 
 

De mens is geroepen tot ‘hartsverandering’. Daar gaat het vanochtend over. We hebben twee tek-
sten om te bekijken. Er zit ook een mooie opbouw tussen de teksten. De tekst uit het Oude Testa-
ment, Genesis gaat in eerste instantie over ‘het geroepen’ worden. God roept Abraham om zijn 
geboorteland achter zich te laten voor een toekomst in een onbekend land. Niet zomaar een toe-
komst: Abraham zal rijkelijk gezegend worden, nakomelingen krijgen zo talrijk als de sterren aan de 
hemel en een bron van zegen zijn voor alle volken. Het klinkt als een fijne belofte, een aanlokkelijk 
vooruitzicht in de toekomst. Maar volledig een sprong in het duister. ‘Out of your comfortzone’, 
zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. God haalt jou weg uit vertrouwde omgevingen en vastge-
roeste patronen.  
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Onze tekst uit het Nieuwe Testament, het evangelie van Lucas gaat over de ‘hartsverandering’, die 
de komst van Jezus te weeg brengt bij Zacheüs, een van de talrijke nakomelingen van Abraham. 
Zacheüs komt van het Hebreeuwse ‘Zakkai’: rein, onschuldig, puur. Niet helemaal wat we bij deze 
man in gedachten hebben. Zacheüs is oppertollenaar. Hij werkte samen met de Romeinen, de be-
zetters van Palestina, voor wie hij het belastinggeld van zijn volksgenoten moest innen. Hij was in 
de ogen van zijn volksgenoten een overloper, een collaborateur. Ook wordt over Zacheüs verteld 
dat hij erg rijk is. Dat is meestal niet een goed teken bij Lucas. Sterker nog, de tegenstelling rijk en 
arm is echt een stokpaardje van Lucas. Dáár zit de angel, dáár gaat het Lucas ten diepste om: de 
onrechtvaardigheid waar het betreft de verdeling van alle goederen hier op aarde. Het is alsof de 
sterksten en de slimsten alle rechten voor zichzelf opeisen. Het is een thema dat bij alle profeten 
ter sprake komt: het sociale onrecht. Ook Jezus kiest de zijde van de arme, de treurende en vertrapte 
mens.  
 

Toch was er iets in Zacheüs wat hem aantrok om naar Jezus te komen kijken. Kennelijk had hij ver-
halen over hem gehoord. Nieuwsgierig geworden, wilde hij weten wie hij was. Hoewel Zacheüs heel 
rijk was, was hij ook erg klein. Dat vermeldt Lucas ook even fijntjes. Tussen alle mensen kon hij niets 
zien. Kennelijk had hij geen vrienden of bekenden die hem even op de schouders konden nemen of 
hem vooraan lieten staan. Zacheüs neemt daarom snel de benen en klimt in een boom. Een vijgen-
boom ironisch genoeg. Met grote bladeren om zijn beschamende aanwezigheid te verhullen. Laat 
nou net Jezus langs die boom lopen en omhoogkijken: ‘Zacheüs, schiet op en kom die boom uit’. Er 
lijkt geen twijfel mogelijk of Jezus weet voor wie hij komt, op deze plaats en op dit moment.  
 

‘Want vandaag moet ik in je huis verblijven’ zo gaat Jezus verder. De tijdsaanduiding ‘vandaag’ of 
liever wat ouderwetser gezegd ‘heden’ zegt iets bijzonders in het Nieuwe Testament. Dit ‘heden’ is 
het moment waar de geschiedenis van God en onze geschiedenis elkaar kruisen. Op dat moment 
licht Gods bevrijdend handelen op in deze wereld. Dan gebeurt er heilige geschiedenis. Dit ‘heden 
moet ik in je huis verblijven’ vormt het midden tussen ‘Heden is u een Heiland geboren’ uit het 
kerstevangelie en de kruiswoorden: ‘Heden ben ik met u in het paradijs’. God is bij ons van het begin 
van ons leven tot aan het einde. God wil bij ons wonen, in ons hart. Nu, vandaag, op dit moment. 
Daartoe roept God de mens op momenten in zijn leven.  
 

Zacheüs haast zich uit de boom en ontvangt Jezus met vreugde. Dat is wat je overkomt als God bij 
je wilt zijn. Vreugde als grondslag van ons geloof. Toch merk ik vaak dat het moeilijk is om die 
vreugde vast te houden. Er zijn zoveel afleidingen die ons ervan afhouden om met ons geloof bezig 
te zijn. Dan lijkt het wel alsof wij dit moment, dit bijbels ‘heden’, het samenzijn met God, niet meer 
te pakken krijgen. We zijn zo gehaast in het dagelijks leven, dat we weinig beseffen dat we ruimte 
moeten vrij maken voor een ontmoeting met God. Eens even de tijd nemen voor reflectie, onze 
telefoon eens uitzetten, een wandeling maken in de natuur of langs de zee lopen. In de natuur er-
vaar je dan vaker iets van God, ervaar je iets dat groter is dan jezelf. Ervaar je hernieuwde zin in het 
leven. Dat je deel bent van een groter geheel. Dat jouw geschiedenis opgenomen is in Gods heilige 
geschiedenis.  
 

Zacheüs groeit in het moment. Hij gaat staan en zegt tegen Jezus: Kijk Heer, de helft wat ik bezit 
geef ik aan de armen. Hij maakt ernst met zijn bekering.  
Net zoals de oude rijke man die bereid was met terugwerkende kracht veel geld aan de belasting-
dienst terug te betalen. Zacheüs is zelfs bereid om meer te geven dan zou moeten. Dat Zacheüs 
verkeerd is geweest wordt nu wel duidelijk. Zijn ‘hartverandering’ wordt duidelijk in de ontmoeting 
met Jezus. Daar zit de kern van het verhaal. Gezien worden. Gezien worden door de ogen van God.  
 

Kijk eens naar de ander zoals God dat zou doen. Als je iemand ontmoet, die je neemt zoals je bent. 
Iemand die al van je houdt voordat hij je kent. Omdat je weet dat je een mens bent, die in deze 
wereld is geworpen. Met alle dromen, idealen en verwachtingen die je soms zo hardhandig zijn 
afgenomen. Alle wonden die zijn ontstaan door teleurstelling en tegenslag. Iemand die je ten 
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diepste kent en weet hoe in elkaar zit. Iemand die komt om je te zoeken en te redden wat verloren 
is gegaan. Zou dát niet zorgen voor een hartsverandering? In ieder geval doet Zacheüs zijn naam 
weer eer aan na de ontmoeting met Jezus. Zuiver en puur.  
 
Geroepen is de mens door God. In het Jodendom betekent ‘bekering’, het terugkeren naar het oude, 
naar de natuurlijke origine van iemand. Grondprincipe van tesjoewa is: het feit dat elk mens in es-
sentie goed is. Het slechte wat hij doet is niet een deel van hem of doet niet af aan zijn zuivere 
natuur. Het is een eeuwenoud vraagstuk of de mens uit zichzelf in staat is tot goede dingen. De 
katholieken zijn hier over altijd wat positiever geweest dan de protestanten. Ik denk ook dat het 
belangrijk is om positief te blijven. Net zoals de journalist Bregman, die sprak op het congres Davos 
over grootschalige belastingontduiking en in hetzelfde jaar nog een boek uitbracht met de titel: ‘De 
meeste mensen deugen’.  
Het verhaal van Zacheüs deed mij het meest denken aan de prachtige hertaling van Huub Oosterhuis 
van psalm 139. Ik begon er mee en wil er graag mee eindigen: 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet je mij beter dan ik? 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid? 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel. 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 
Lof zij u Christus tot in Eeuwigheid! 
 
Amen 
 


