Maak het even stil in jezelf, zodat je alle aandacht hebt voor de Bijbeltekst uit het Evangelie
volgens Lucas, hoofdstuk 19.
Zacheüs is verantwoordelijk voor het innen van de belastingen voor de Romeinen. Hij gebruikt
de mensen en behandelt hen slecht.
Enerzijds is hij een mislukkeling; de mensen mijden hem omdat hij een zondaar is, en niet
geliefd. Anderzijds is hij succesvol, hij heeft status en geld.
Zacheüs heeft - zoals iedereen - behoefte aan iemand die van hem houdt. Hij klimt in een
boom en Jezus ziet dat. Jezus noemt zijn naam en zegt: ‘Ik moet in jouw huis verblijven.’
Denk je eens in dat Jezus zoiets tegen jou zou zeggen. Hij noemt je naam en zegt dat Hij bij
jou op bezoek wil komen.
Zacheüs ontvangt Jezus met vreugde. Het Evangelie zegt niet dat Jezus hem de les leest. Ook
niet dat Hij hem verwijten maakt - of advies geeft. Jezus laat voelen dat Hij van Zacheüs houdt
zoals hij is.
Jezus houdt van Zacheüs zoals hij is. Zou Jezus ook van mij houden?
De liefhebbende blik van Jezus dringt door tot in het hart van Zacheüs. Jezus ziet in het hart
van deze mens de schoonheid van God zelf. Jezus laat voelen dat hij, Zacheüs, kind van God
is, en dat God van hem houdt.
De andere mensen zien alleen de buitenkant - en ze beginnen te mopperen op Jezus: ?hoe kan
die nu het huis van zo’n man binnengaan.
Zacheüs verandert door die blik van Jezus: hij ontdekt dat Jezus van hem houdt. Hij verandert
van een tiran in een rechtvaardige. Van een gierigaard in een vrijgevige. Met het geld dat zijn
zakken verlaat, verlaat het kwaad zijn hart.
Het is een voorbeeld hoe God de mens vrij maakt, door zijn liefde.
Het laat zien hoe de mens de oversteek kan maken van vastzitten in zonde naar een leven dat
getekend is door liefde en vrijheid.
Kan het zijn dat jij die luistert ergens aan vastzit, aan iets dat je niet zo vrij laat als je zou
willen?
Als dat zo is, laat Jezus daar eens naar kijken, samen met jou. Neem even de tijd om daar
waar je niet zo vrij bent als je zou willen, om dat te laten zien aan Jezus.
Over enkele ogenblikken gaan we deze gebedstijd afsluiten - we nemen afscheid van Zacheüs
en - voor even toch - ook afscheid van Jezus.
Probeer vast te houden wat deze tien minuten je geleerd hebben. Over Jezus of over jezelf.
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