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Er waren twee hindernissen voor Zacheüs om Jezus te 
kunnen zien. In de eerste plaats was hijzelf klein van 
gestalte. Als wij evenals hij de wens hebben om Jezus 
te zien (en dat is een goed verlangen), dan hebben wij 
met hetzelfde probleem te maken. Wij zijn slechts 
kleine mensen, wij zijn te gering om Zijn grootheid te 
zien.  

De engel zei tegen Maria over Hem: “Deze zal groot 
zijn” (Luc. 1:32). Onze gedachten zijn gericht op de 
dingen van de aarde en dat zijn kleine dingen, gerekend 
naar Gods maatstaven. Wij zijn bezig met onszelf, onze 
gezondheid, ons werk, onze vrije tijd en met zoveel 
andere dingen, die op zichzelf niet verkeerd maar in 
feite gering zijn. Toch nemen ze een grote plaats in ons 
hart en ons leven in, meestal zo’n belangrijke plaats dat 
er weinig ruimte overblijft voor Hem die alleen groot 
is. Het is goed dat een vader denkt aan zijn kinderen, 
een moeder aan haar huishouden, een werknemer aan 
zijn taak. Maar deze goede dingen krijgen een verkeerd 
karakter, als zij ons verhinderen Jezus te zien zoals Hij 
is! Dat komt door het simpele feit dat wij onze ogen op 
die dingen gericht houden, in plaats van ze tot Hem op 
te heffen. 

Er was nog een uiterlijke hindernis die Zacheüs belette 
om de Heer goed en duidelijk te zien, toen Hij door 
Jericho ging. Dat was de menigte die Hem omringde: 
die stelt ons voor wat we zouden kunnen noemen de 
godsdienstige wereld. Allerlei dogma’s en de uiterlijke 
vormendienst van mensen, de vele sekten en 
denominaties in de belijdende christenheid maken het 
onmogelijk om Hem te zien zoals Hij is. In die dichte 
menigte kan men nauwelijks een glimp van de Heer 
opvangen. Het is vernederend om hard te gaan lopen 
zoals Zacheüs dat deed, terwijl men liever een zekere 
waardigheid zou bewaren. Het is vernederend als een 
kind in een boom te klimmen, terwijl men volwassen 
is. Het is vernederend klein te moeten lijken, wanneer 
men meent groot te zijn. Het is moeilijk als iemand zijn 
onwetendheid moet erkennen, terwijl hij aanspraak 
maakt op kennis. Het is vernederend de genoegens van 
de wereld te weigeren, en ondanks de spot van de 
wereld, de Heer te ontmoeten daar waar Hij beloofd 
heeft tegenwoordig te zijn.  

Zacheüs had genoeg redenen om zich maar niet aan 
zulke vernederingen bloot te hoeven stellen. Hij had 
voldoende aanleiding om op de grond te blijven, 
misschien zelfs zijn kantoor niet te verlaten – in de 
wetenschap dat anderen die groter waren dan hij, 
Christus zouden zien en hem later over Hem zouden 
kunnen vertellen. Beschouwen veel christenen het niet 
als de rol van de geestelijkheid om de dingen van God 
te onderzoeken en later in een preek het resultaat van 
hun studie samen te vatten? Hebben wij ons soms ook 
niet laten weerhouden de tegenwoordigheid van de 
Heer te zoeken met motieven, die wij als wettig 
beschouwden maar die in feite heel klein waren? 
Hebben wij dit gedrag niet gerechtvaardigd door de 
gedachte dat Zijn persoonlijke tegenwoordigheid kon 
worden vervangen door iets anders? Hebben wij het 
lezen van Zijn Woord soms niet verschoven naar een 
tijd dat onze bezigheden er het minst door werden 
gestoord? 

Zo heeft Zacheüs niet gehandeld. Op hem waren de 
woorden van toepassing: “(...) die zichzelf vernedert, 
zal worden verhoogd” (Luc. 14:11). Hij heeft zich 
boven de hindernissen geplaatst, doordat hij zijn 
kleinheid besefte. Hij heeft zich van de menigte 
losgemaakt, en van boven heeft hij gezien Wie Jezus 
was. Dat geldt ook voor ons. Als wij op het niveau van 
de wereld blijven en ons niet daarvan losmaken (want 
de wereld is ook in ons natuurlijk hart), zullen wij de 
volmaaktheid van de Heer niet kunnen onderscheiden. 
Ook de godsdienstige wereld die ons omringt, 
verduistert vaak onze blik.  

Om Hem die de waarheid is, in al Zijn grootheid en 
schoonheid te zien, moeten wij Hem zoeken in het 
Woord der waarheid. Wij moeten Hem daar ontmoeten, 
waar Hij Zijn tegenwoordigheid heeft beloofd: buiten 
en boven godsdienstige vormen, en in afhankelijkheid 
van de Heilige Geest die ons alleen in alle waarheid 
kan leiden. Om daar te komen, zullen wij misschien 
zoals Zacheüs vernedering moeten ondergaan, 
moeilijkheden moeten overwinnen en misschien zelfs 
vervolging het hoofd moeten bieden. Maar het resultaat 
zal onze verwachtingen overtreffen; dat was ook zo bij 
Zacheüs. Hij heeft de Heer niet alleen zien voorbijgaan, 



De bekering van Zacheüs  2 

Oude Sporen 2011 

 

zoals hij wenste, maar hij heeft de vreugde leren 
kennen dat Hij hem riep bij zijn naam. Hij heeft Hem 
horen zeggen: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.” Het is de 
moeite waard om het lijden te verdragen en daarna te 
genieten van de nabijheid van de Heer, die zegt: “Als 

iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en 
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem 
komen en woning bij hem maken” (Joh. 14:23). 
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