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Overweging
Zacheüs wil Jezus zien.
Wat weten we nu eigenlijk van Zacheüs?
Hij is een rijk man. Niet zo gezien , want hij is een tollenaar en een hoge nog wel. Dat hij niet veel
vrienden had, blijkt uit dat hij er niet op rekent, dat hij voorop mag staan, als Jezus langs komt.
Een eenzame figuur, met al zijn centen. Een klein mannetje in alle betekenissen van het woord. Hij
heeft zich wat 'grootheid', wat status verworven met zijn oneerlijke beroep, maar veel heeft het hem
eigenlijk niet opgeleverd, behalve veel geld. Hij is in de gemeenschap een geïsoleerde figuur. En daar
kan hij uit zichzelf niet uitkomen.
Hij kruipt weg in de kruin van de boom en ook nu isoleert hij zichzelf weer, daar hoog in die boom.
Kijken en zelf niet gezien zijn, zo gaat hij door het leven. Waarom hij Jezus wil zien, vertelt het
verhaal niet. Nieuwsgierigheid? Toch een beetje hoop dat het anders zou kunnen worden in zijn
leven?
Hij wil Jezus zien- er spreekt een verlangen uit. Mensen laten hem er niet door- geen enkel kontakt,
maar hij klimt in de boom, is ook slim .
In ieder geval horen we dat Jezus Zacheüs ziet . Het belangrijkste in ons leven is misschien niet, dat
wij Jezus willen zien, maar dat we het geloof, vermoeden hebben dat wij door Jezus, door God gezien
worden.
Jezus roept Zacheus, legt wel kontakt. Zacheus is blij (“ de Heer heeft mij gezien en onverwacht ben
ik opnieuw geboren!”). In het gesprek komt ommekeer, bekering, wordt hij een ander mens. Hij doet
duizend en een beloftes! Wil hij toch weer hoger en meer zijn dan anderen?. Jezus gaat er niet op in.
Als hij uit de boom klautert, als Jezus hem wegroept uit zijn isolement, is het net alsof hij groter
wordt, alsof hij dan pas echt een volwassen méns wordt. Hij krijgt de rol van gastheer toe-bedeeld.
Heeft hij dat wel ooit gedaan in zijn leven? Maar hij neemt die rol op zich met grote vreugde.
Als 'ze”, -de mensen-morren op Jezus en Zacheus, schijnt Zacheus te zeggen: dan zal ik wel zorgen
dat 'ze' niks te klagen hebben: ik geef geld weg en ik geef ze terug. Ik zie nu wat ik nog met mijn geld
kan doen: relaties herstellen en nieuwe aanknopen.
Zacheus wordt gered , lezen we in het eind van het verhaal. Waarvan werd hij gered? Hij werd gered
uit zijn isolement. Zo kan hier en nu een nieuw leven beginnen en nieuwe contacten leggen, want hij
is een 'geziene' mens geworden.
Mensen, die niet gezien worden, niet aangesproken worden , zijn vaak niet in staat om zelf anderen
te zien, aan te spreken……. Vandaar dat we in de |Evangelies zo vaak worden opgeroepen om naar
elkaar toe gaan, niet met een boog om anderen heen lopen, wie en hoe die ook mogen zijn.. Het is
de redding van onze gemeenschap, onze maatschappij..
Tomas Halik, een van de belangrijkste theologen in West- Europa, werd in 1948 in Tsjechië geboren.
Onder het communistische regime. Godsdienst belijden was verboden. Hij werd in 1978 in het
buitenland in het geheim priester gewijd. Zelfs zijn moeder , bij wie hij inwoonde , mocht niet weten
dat hij priester was. Elf jaar lang heeft in het geheim in de ondergrondse kerk en in de illegaliteit zijn
priesterschap uitgeoefend. In privé-woningen gaf hij geheime cursussen filosofie.
Na de val van het communisme nodigde het parlement elk jaar voor het kerstreces een pastor van
een van de kerken uit om in de laatste bijeenkomst een korte meditatie te houden voor de
parlementariërs en senatoren.

Toen Halik aan de beurt was verwees hij naar een Bijbelfragment en wel naar het verhaal van
Zacheüs.
Hij zei: Zacheüs is een outsider. Waar veel mensen zo enthousiast zijn als menigte rond Jezus, zoekt
hij een schuilplaats. Hij is zich bewust van zijn kleinheid en tekortkomingen.
“De enige ,die in staat is om Zacheüs aan te spreken is Jezus, voor wie mensen, die zich tussen de
takken van een boom verbergen, niet raar en vreemd zijn, iemand die niet op hen neerkijkt en die
om hen geeft, en kan ingaan op wat zich afspeelt in die hoofden en harten.
Halik zei dat na de opheffing van het communisme christenen, die nu in het openbaar konden
optreden, werden toegejuicht, maar dat er ook velen waren, die op Zacheüs leken.
Veel christenen nl. stelden zich na de communistische bevrijding heel afwachtend op. Zij waren
zoekend en nieuwsgierig naar kerk en geloof , maar wilden ook afstand en overzicht houden ;zij
verscholen zich in de bladeren van de vijgenboom.
Er zijn ook Zacheüssen onder ons. Hun houding van afstand wordt vaak gezien als een gevoel van
verhevenheid, of arrogantie, maar het is vaak een houding van schroom. Soms ook het besef dat ze
weten dat er nog veel moet veranderen in hun leven. Ze verlangen er wel naar gezien te worden,
maar verbergen hun geestelijke honger en dorst soms- voor anderen en soms ook voor zichzelf.
Maar, zegt hij, in onze tijd is de kerk niet in staat om de Zacheüssen aan te spreken. De “boomzitters”
voelen vaak niet zozeer een afstand tot God, maar vooral tot de kerk. De kerk zou in al geledingen
moeten leren om ruimte te scheppen voor de Zacheüssen van deze tijd., ook voor hen, die
waarschijnlijk nooit standaardparochianen worden.
Toen Halik eens de St. Pieter in Rome bezocht, was hij onder de indruk van dat gebouw. De architect
maakte niet alleen de binnenruimte tot deel van de kerk, maar ook het plein, omgeven door
colonnade als open armen. Zowel degenen, die de kerk binnen gaan als zij, die niet door de deuren
gaan en knielen, zijn allemaal in de kerk, ook al zijn ze het zich niet bewust. Zo moet de katholieke
kerk er uit zien.

