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Wat een drukte! Het lijkt wel of iedereen op straat 
loopt. Ja, Jezus is in de stad! De mensen hebben 
zoveel over Hem gehoord. Er wordt verteld dat Hij 
wonderen doet en heel mooi over God kan vertellen. 
Sommigen zeggen zelfs dat Hij de Zoon van God is. 
Nu Hij in de stad is, wil iedereen Hem natuurlijk zien 
en horen.

Het is moeilijk om een plekje te vinden waar je wat 
kunt zien. Kijk eens: die kleine man maakt al hele-
maal geen kans. Hij kijkt alleen tegen ruggen aan. En 
mensen laten hem niet langs ook. Moet je eens zien 
hoe boos ze naar hem kijken. Die man is Zacheüs. 
Hij is tollenaar. Dat betekent dat hij namens de Ro-
meinen de mensen geld laat betalen. Nou, dan ben 
je dus gewoon een landverrader vinden veel Israë-
lieten, want de Romeinen horen daar niet. Dat zijn 
vijanden. En wat het allemaal nog erger maakt: veel 
van die tollenaren zijn nog dieven ook. Ze vragen 
meer dan wat ze eigenlijk moeten vragen, en dat 
geld houden ze dan zelf. Niet zo gek dus dat Zacheüs 
zo rijk geworden is… 

Daar loopt Jezus! Mensen rekken zich uit. Waarom 
staat Hij s  l? Hij kijkt omhoog, naar een vijgenboom 
langs de weg. En Hij roept iets: ‘Zacheüs!’ 
Zit Zacheüs in die boom? Daar is hij natuurlijk in ge-
klommen om Jezus goed te kunnen zien. Maar kent 
Jezus hem? En hoe weet Hij dat Zacheüs daar in die 
boom zit? 
‘Zacheüs, kom snel uit die 
boom. Ik moet vandaag in 
jouw huis zijn.’ 
Mensen kijken elkaar aan. Hoe 
kan dat nou: Jezus, een Knecht 
van God, misschien wel Gods 
Zoon, wil bij zo’n slecht mens 
op bezoek gaan?
Zacheüs weet niet hoe snel 
hij uit die boom moet komen. 
Daar staat hij, naast Jezus. Hij 
kijkt tegen Jezus op en een 
stralende lach breekt door op 
zijn gezicht. Dan loopt hij voor 
Jezus uit, zo snel zijn korte be-
nen hem kunnen dragen. Hij 
laat Jezus binnen in zijn grote, 
prach  ge huis. 

Wat zouden Jezus en Zacheüs 
nu doen? Sommige mensen 

proberen voorzich  g door het raam naar binnen te 
kijken.
Jezus en Zacheüs gaan aan tafel. Maar… blijven eten, 
dat doe je toch alleen bij je vrienden? Zou Jezus dan 
geen hekel hebben aan Zacheüs, zoals bijna ieder-
een? Of zou Hij niet weten wat Zacheüs voor slechte 
man is?
Wat kijkt Zacheüs blij! Hij gebaart met zijn armen 
naar alle mooie spullen die hij hee  . Jezus kijkt ook 
blij. Niemand kan horen wat ze allemaal zeggen, 
maar er moet wel iets heel bijzonders gebeuren daar 
binnen.
Er klinkt gemopper: ‘Wat moet Jezus bij zo’n slechte 
man? Als Hij echt bij God hoorde, zou Hij zoiets toch 
nooit doen?’ Zouden ze gelijk hebben?

Eindelijk komt Jezus naar buiten. Luister wat Hij zegt: 
‘Vandaag is er een wonder gebeurd in dit huis: hier 
is iemand echt gelukkig geworden. Want Ik, de Men-
senzoon, ben gekomen om mensen te zoeken die 
verloren zijn en hen zalig te maken, gelukkig te ma-
ken, te redden.’

Zacheüs komt ook naar buiten. Hij loopt de stad in. 
Kijk, hij gaat naar een bedelaar die aan de kant van 
de weg zit. Hij haalt iets uit zijn zak en gee   het aan 
de bedelaar. En een eindje verderop doet hij het-
zelfde. De mensen kunnen bijna niet geloven wat ze 
zien: Zacheüs, de oplichter, die alleen aan zichzelf 

dacht, deelt nu zijn geld uit aan 
arme mensen. 

Iedereen hoopte een won-
der van Jezus te zien. Iemand 
hoopte dat Hij de ogen van een 
blinde zou genezen. Een ander 
dat Hij een verlamde beter zou 
maken. Zo’n wonder hebben ze 
niet gezien. Maar wat ze heb-
ben gezien, is misschien nog wel 
veel mooier: Hij hee   een mens 
nieuw en gelukkig gemaakt, zo-
dat hij goede dingen gaat doen 
in plaats van slechte, en op Hem 
gaat lijken.
 
Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het 
staat in het boek van Lucas, hoofd-
stuk 19. 


