Jezus ging Jericho in en trok door de stad.
Er was daar een man die Zacheüs heette,
een rijke hoofdtollenaar.
Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen
wat voor iemand het was,
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte,
want hij was klein van stuk.
Daarom liep hij snel vooruit
en klom in een vijgenboom
om Jezus te kunnen zien
wanneer hij voorbijkwam.
Toen Jezus daar langskwam,
keek hij naar boven en zei:
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’
Zacheüs kwam meteen naar beneden
en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.
Allen die dit zagen,
zeiden morrend tegen elkaar:
‘Hij is het huis van een zondig mens
binnengegaan
om onderdak te vinden voor de nacht.’
Maar Zacheüs stond op en zei tegen de Heer:
‘Kijk, Heer,
de helft van mijn bezittingen
geef ik aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst
vergoed ik het viervoudig.’
Jezus zei tegen hem:
‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,
want ook hij is een zoon van Abraham.
De Mensenzoon is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Lucas 19, 1-10

In het verhaal over de eerste mensen wordt
verteld dat ze gegeten hadden van de
vruchten van de boom van de kennis van
goed en kwaad. Toen gingen hun beiden
de ogen open en merkten ze dat ze naakt
waren. Daarom regen ze vijgenbladeren
aan elkaar en maakten er lendenschorten
van. Toen de mens en zijn vrouw God, de
HEER, in de koelte van de avondwind door
de tuin hoorden wandelen, verborgen zij
zich voor hem tussen de bomen. Maar God,
de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ De
mensen bekenden dat ze in de fout gegaan
waren. Daarom stuurde God de mens weg
uit de tuin van Eden om de aarde te gaan
bewerken, waaruit hij was genomen.
(Genesis 3, 7-9.23)

‘Verblijven’, niet eventjes komen eten.
Jezus brengt hier in praktijk wat de betekenis
is van de naam Jahwe: ‘Ik ben er en ik zal er
zijn voor jou’. Hij doet wat Jahwe deed voor
de eerste mensen: de Mensenzoon is
gekomen om te zoeken en te redden wat
verloren was. Jezus’ naam betekent toch
‘God redt’.

Oude beelden vertellen over de situatie van
‘de mens’, van ieder van ons dus. Wij zijn
beperkt en maken fouten. Ons leven is vaak
alles behalve ’paradijselijk’.

De ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs blijft
niet zonder gevolgen: ‘de helft van mijn
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik
iemand iets heb afgeperst vergoed ik het
viervoudig.’ De ‘bekering’ van Zacheüs is
geen voorwaarde, maar het gevolg van
een ontmoeting, die liefde, barmhartigheid
en gerechtigheid uitstraalt.

Het evangelie van Lucas actualiseert dat
oude verhaal. Zacheüs is in de fout gegaan:
hij was hoofdtollenaar in dienst van de
Romeinse bezetter en hij is rijk geworden met
geld dat hij van mensen had afgeperst. Klein
van stuk was hij. De mensen gunden hem
geen plaats. Maar hij wilde Jezus zien, niet
zozeer uit nieuwsgierigheid, maar om te
weten te komen wat voor iemand het was.
Daarom liep hij snel vooruit en klom in een
vijgenboom. Hij zat verborgen achter
vijgenbladeren, zoals de eerste mensen.
Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar
beneden’. Jezus kijkt helemaal niet neer op
Zacheüs, zoals de mensen die hem geen
plaats gunden. ‘Vandaag moet ik in jouw
huis verblijven’, zegt Hij.

Die houding van Jezus doet Zacheüs
opstaan. Hij krijgt een volwaardige plaats in
het leven. Hij stelt geen enkele voorwaarde.
‘Hij is het huis van een zondig mens
binnengegaan’ merken de omstanders
terecht op. Zo is Jezus. Hij kijkt niet
minachtend neer op een mens die fouten
gemaakt heeft.

“Ik ben er en ik zal er zijn voor jou”. “
“Vandaag moet ik in jouw huis verblijven.”
Gods liefde richt zich naar elke mens en
wordt concreet door mensen die elkaar
onvoorwaardelijk ontmoeten in liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen
mensen/wij opstaan en echt leven. Zulke
ontmoetingen blijven niet zonder gevolg.
Ook al is onze wereld helemaal geen
‘paradijs’, we kunnen elkaar leven gunnen
dat de moeite waard is.

In het Licht
van Gods Woord

Wees welkom, God,
voel U thuis,
neem verblijf in ons leven,
ook al is dat meestal geen paradijs.
Gij ziet ons
zoals we zijn,
gewoon mensen,
met beperkingen en tekorten.
Gij kijkt niet op ons neer,
Gij waardeert ieder van ons.
Dat te mogen geloven
geeft ons vertrouwen.
Dank U, God,
omdat we dat mogen beleven
in de ontmoeting met mensen
die ons doen opstaan.

Schilderij: Sieger Köder

Laat zo onze wereld beter worden
door warme ontmoetingen,
hier en daar
een stukje paradijs.
Amen.

Verblijf
in ons huis
Lucas 19, 1-10
Luc Maes

