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 Homilie op 3 november 2019, 31e zondag door het jaar; Jaar C. 

 

 Dierbaren, 

 

 “En zie, een man, genaamd Zacheüs, en hij was hoofdambtenaar 

bij het tolwezen, en hij was rijk”(Lc 19,2, letterlijk). Jezus zelf had eens 

gezegd: “Wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen” (Lc 

6,24). Maar met deze rijke Zacheüs was er iets bijzonders aan de hand. 

Wat hij had ontvangen – of misschien beter: bijeengegraaid – vertroostte 

hem niet meer. Hij bleef niet behaaglijk zitten in zijn rijkdom, maar zijn 

onrustig geworden hart ging op zoek. Niet naar nog méér rijkdom, nee, 

“hij zocht Jezus te zien: wie Hij is (Lc 19,3, letterlijk)”. Wat is dat mooi: 

iemand die ontdekt hoe leeg die materiële rijkdom is, en die dan zijn hart 

volgt, en naar Jezus op zoek gaat, poogt te zien wie Jezus is. 

 “Maar hij kon het niet wegens de menigte, want hij was klein van 

gestalte” (Lc 19,3). Het lijkt een klein detail in het grote geheel van het 

verhaal, maar we mogen er niet overheen lezen, want er ligt een heel 

diepe tragiek in vervat. We zien zó voor ons, wat er gebeurt: deze kleine 

man, die vergeefs poogt om een glimp op te vangen van Jezus, omdat er 

grote mensen voor zijn neus staan. Die waren er waarschijnlijk al eerder 

dan hij, en hadden zich zo een plaatsje op de eerste – of misschien tweede 

– rij weten te verwerven. Als Zacheüs nu heel geliefd was geweest, had 

wellicht iemand hem naar voren gehaald. Dat was voor niemand een 

probleem geweest: men kon toch zó over hem heen kijken. Maar nee, hij 

wás niet geliefd: hij was, als hoge tollenaar, een collaborateur en een 

uitbuiter. Dat hij inmiddels ook een echte zoeker geworden was, viel 

buiten het gezichtsveld van de menigte. Als je eenmaal in een negatief 

hokje zit, is het heel moeilijk om daar weer uit te komen. Menigeen die 

hem daar zag, achter die muur van hoge ruggen, zal wellicht: net goed! 

gedacht hebben.  

 Een kleine mens die door de menigte verhinderd wordt om Jezus te 

zien. Dat komt vaker voor. Ook in het Evangelie: ik denk aan de passage 

in Lucas’ vorige hoofdstuk, waar hij schrijft: “De mensen brachten ook de 

kindertjes bij Hem, met de bedoeling, dat Hij ze zou aanraken. Bars wezen 

de leerlingen ze echter af, toen ze dit zagen” (Lc 18,15). Nota bene Jezus’ 

eigen leerlingen! Ze hebben het waarschijnlijk goed bedoeld, en gedacht 



dat ze de Heer niet moesten laten lastig vallen door die onbetekenende 

hummels. Maar Jezus zelf dacht daar heel anders over. Marcus zegt zelfs 

uitdrukkelijk dat Hij verontwaardigd was (vgl. Mc 10,14). Wat moet Hij 

dan wel niet denken van hetgeen er in onze tijd massaal gebeurt: dat 

kinderen niet alleen bij Jezus weggehouden worden, maar zelfs vermoord, 

weggezogen uit de schoot van hun moeder, nog voordat ze ook maar iets 

hebben kunnen zien…  

 Jezus, Gods eeuwige Wijsheid, had al in het boek Spreuken gezegd: 

“Als iemand heel klein is, laat hij tot Mij komen”(Spr 9,4, Nova Vulgata). 

Zacheüs heeft dat ergens beseft, diep in zijn hart, en is Jezus gaan zoeken. 

Daarmee wordt het Evangelie van vandaag tot het verhaal van een 

ontmoeting tussen twee zoekenden: Zacheüs die Jezus zoekt, maar ook, en 

vooral: Jezus die Zacheüs zoekt: “De Mensenzoon is immers gekomen om 

te zóéken en te redden wat verloren was” (Lc 19,10). Zacheüs kon alleen 

maar zoeken, omdat hij luisterde naar Jezus’ stem in zijn hart, in zijn 

geweten, die ook de stem is van de H. Geest, over Wie wij in het Alleluia 

zongen: “O, hoe goed en zoet is, Heer, Uw Geest in ons” (vgl. Wijsh 12,1, 

Vulg.) . En “al wie vraagt, verkrijgt, wie zoekt, vindt, en voor wie klopt 

zal worden opengedaan”(Lc 11,10). Zo ook Zacheüs: zijn verlangen naar 

Jezus was zó groot, dat hij niet teleurgesteld en ontmoedigd bleef staan 

achter die muur van hoge ruggen, maar nieuwe moed vatte, en in zijn 

zoektocht heel creatief werd: hij liep hard vooruit, en klom in een wilde 

vijgeboom. 

 Wat zouden we graag een foto gehad hebben van Jezus’ gelaat, op 

het moment dat Hij Zacheüs daaruit naar beneden riep! Zoals wij hoorden 

in de eerste lezing: “Gij ontfermt U over allen, want Gij vermoogt alles; 

en Gij let niet op de zonden der mensen, opdat ze tot inkeer komen. Gij 

houdt immers van alles wat bestaat, en verafschuwt niets van wat Gij 

geschapen hebt” (Wijsh. 11,23-24). 

 Dierbaren, laten wij de Heer navolgen! Laat ook onze blik steeds 

hoop, vertrouwen en nieuwe moed schenken aan allen die dat nodig 

hebben. Laat ons in de kleinheid van de ander – op welk gebied ook – iets 

van onze eigen kleinheid en behoeftigheid herkennen, en hem of haar 

door onze houding nooit weghouden of afbrengen van Jezus. Laten we 

alles in het werk stellen om elkaar dichter bij Hem te brengen. Dan zullen 

we zijn barmhartigheid samen tot in eeuwigheid mogen bezingen (vgl. Ps 

89,1). Amen.    



    


