
Les 19: Zacheüs.



Zacheüs wordt gezien.

‘Hij was blind, al vanaf zijn geboorte…’ Enthousiast staat een man te vertellen voor het kantoortje 
waar Zacheüs zit. Zacheüs neemt de boeken door van de ‘onder’tollenaars. Hij rekent na wat de 
inkomsten van zijn kantoor zijn van de afgelopen maand.
Maar door het enthousiaste verhaal van die man kijkt hij op. Meestal zijn de mensen bij zijn kantoor 
niet zo spraakzaam. Tol betalen vinden de mensen vervelend!
Zacheüs legt zijn boeken aan de kant en staat op. Hij gaat de deur uit en loopt de straat op en voegt 
zich tussen de mensen. ‘Hij zat aan de kant van de weg en hij riep heel hard:’Zoon van David, heb 
medelijden met mij’. Eerst zeiden de mensen dat hij zijn mond moest houden, maar hij hield vol. Jezus 
heeft hem toen bij zich geroepen, en nu kan hij zien!’ Het is druk op de weg. Overal hoort hij de 
mensen praten over Bartimeüs. Hoe Jezus een wonder deed. Bartimeüs kan nu zien. Zacheüs ziet in de 
verte een groep mensen aan komen. Het is echt druk vandaag. Al snel begrijpt hij dat Jezus zich in die 
groep bevindt. Hij loopt naar de stoet, want hij is erg benieuwd hoe en wie Jezus is. Hij gaat op zijn 
tenen staan, maar het enige wat hij ziet zijn schouders en hoofden. Hij probeert er tussen door te 
gluren, maar hij ziet niets. Dan bukt hij zich wat, misschien kan hij een glimp opvangen als hij tussen de 
armen door kijkt, maar de groep is te groot. Hij kan Jezus niet zien.
Er tussen door dringen gaat ook niet, want iedereen wil graag vooraan staan.
Zacheüs kijkt om zich heen. Eigenlijk zoekt hij iets waardoor hij wat hoger zal staan. Ligt er misschien 
een grote steen langs de weg waar hij op kan gaan staan? Als Jezus dan langs komt kan hij over de 
hoofden van de mensen kijken en Jezus zien. Maar er ligt geen steen die zo hoog is dat het hem zal 
helpen, maar een eindje verder staat een vijgenboom. Heel laag bij de grond is een vertakking waar hij 
zijn voeten tussen kan zetten. Het is een makkelijke boom om in te klimmen. Zacheüs loopt al naar de 
boom toe. De stoet komt maar langzaam dichterbij, hij heeft alle tijd om er in te klimmen.
Zacheüs zoekt een tak waar hij lekker op kan zitten en waarvan hij een goed uitzicht op de weg heeft. 
Al gauw ziet hij het middelpunt van de stoet, Jezus. Is deze man zo bijzonder? Er zijn zoveel verhalen 
over deze man langs zijn kantoortje gekomen. Wonderlijke verhalen. Is dit ook de man van wie 
Johannes de Doper zei dat het de Messias was?
Zacheüs kan het uitstekend zien én hij kan horen wat er gezegd wordt. Hij zit hier prima.
Niemand let op hem, alle ogen zijn op Jezus gericht.
Maar opeens worden zijn wangen rood. Hij schrikt. In één moment verandert de hele situatie.
Onverwacht kijkt Jezus naar hem op en alle hoofden volgen Jezus’ blik. Iedereen ziet hem opeens 
zitten.
‘Zacheüs, kom snel naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis zijn’ In mijn huis zijn?? Voor hij 
het weet staat hij onder de vijgenboom, oog in oog met Jezus. Zijn ogen stralen, zijn gezicht glimt van 
blijdschap! Jezus wil bij hem in huis zijn… ‘Welkom, meester’
Om hen heen wordt er gemompeld en gemopperd. ‘Waarom 
gaat hij bij die zondaar eten? Zijn er geen betere mensen?’
Vandaag raakt het Zacheüs niet, want Jezus gaat met hem 
mee… Zacheüs is er zo blij om! Hij moet iets terug doen. 
Hij wil zijn dankbaarheid laten zien. Met een stralende lach 
doet hij een belofte: ‘Jezus, ik ga de helft van mijn geld aan 
de armen mensen geven en als ik iemand bedrogen heb door 
meer geld te vragen dan eerlijk was, zal ik vier keer zoveel 
terug geven. Jezus kijkt hem vol liefde aan. ‘Vandaag is er 
redding gekomen in dit huis. Daarom ben Ik gekomen, om te 
zoeken en zalig te maken wat verloren was.’
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Tip: Bij dit verhaal kan het tollenaars spel goed gespeeld worden.
Kijk voor het tollenaars spel bij ‘speciaal’


