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Genesis 12:1-8; Lucas 19:1-10 

 

Met Abraham is het begonnen. 

Het verhaal van mensen die vermoeden dat er méér is. 

Ze vermóeden het niet alleen; ze vertellen dat ze het zien, dat ze het horen en voelen. 

Het is het grote verhaal van Gods volk op aarde. 

Het verhaal van mensen die geloven dat hun eigen stem niet het hoogste woord hoeft te 

hebben. Wankelend, vragend en zoekend gaan ze op weg. Op zoek naar het geheim van hun 

leven: een God die hun denken te boven gaat. 

 

Met Abraham is het begonnen. 

Abraham - ‘vader-van-een-menigte’ betekent die naam. 

‘Trek weg uit je land,’ hoort hij van Hogerhand. 

‘Ga naar het land dat ik je zal wijzen. 

Ik maak je tot een groot volk. 

Ik zegen je.’ 

 

U weet ongetwijfeld hoe het verder gaat met Abraham. 

Voetje voor voetje gaat hij op zoek naar wat die vreemde God nu eigenlijk van hem wil. Hij 

raakt af en toe flink de weg kwijt, maar vindt dan toch weer een spoor in de goede richting. 

Als je zijn verhaal leest, moet je steeds weer denken aan wat de Eeuwige God hem beloofd 

heeft: ‘Ik maak je tot een groot volk.’ 

Het duurt lang, voordat daar eindelijk iets van te merken is. 

Abram en Sara blijven kinderloos, neef Lot gaat ook nog de andere kant op; zo komt er niks 

van dat grote volk terecht. En het ‘plan B’ dat ze zelf bedenken, met de slavin Hagar in de 

hoofdrol; dat is ook niet wat God bedoelde. 

Pas als eindelijk Isaak geboren wordt, het ‘kind-van-de-lach’, kan de lezer er wat rustiger bij 

gaan zitten. Abraham heeft een zoon. Dat is weliswaar nog geen volk, maar toch een begin. 

 

Zo begint het verhaal van Israël, het verhaal van de mensen die vermoeden dat er méér is. 

Het hele Oude Testament door wordt ons verteld hoe het verder gaat met dat volk. Het is 

geen roemrijke geschiedenis van een uitverkoren en volmaakt volk. Uitverkoren zijn ze wel, 

maar volmaakt bepaald niet. Zoals Abraham de weg kwijt raakte, zo raakt ook Israël na hem 

de weg kwijt. Het brengt hen in Egypte en Babylonië, in louche tenten en woestijnen. Ze 

buigen zich regelmatig neer voor de verkeerde God, er komen tijden waarin ze totaal 

vergeten lijken te zijn dat ze het volk van God waren. En toch zijn ze dat, steeds weer. Steeds 

opnieuw vinden ze het spoor terug van Abraham, de ‘vader-van-een-menigte’.  

 



Dat volk van Abraham brengt bijzondere namen voort: Mozes, David, Salomo en Daniël. 

Mirjam, Ruth en Esther. Allemaal kinderen van Abraham, erfgenamen van het verbond dat 

God ooit met Abraham gesloten heeft. 

En vandaag vinden wij dat volk terug… in een boom. 

Het verhaal van Zacheüs is naar mijn weten het enige Bijbelverhaal waarin iemand in een 

boom klimt. (De arme Absalom die met zijn hoofd aan een terebint bleef hangen (2 Sam. 18) 

tel ik niet mee.) 

 

Zacheüs, de rijke tollenaar, zit in een vijgenboom. 

Een klein mannetje met een groot vermogen.  

Hij wil zo graag Jezus zien, zo vertelt het verhaal, ‘om te weten te komen wat voor iemand 

het is’. Niet omdat hij nou per se gelooft dat Jezus zijn verlosser is, ook niet om meteen zijn 

hartje aan Jezus te geven, maar om te weten ‘wat voor iemand het is’.  Zoals Abraham 

tastend en zoekend op weg ging, zo gaat ook Zacheüs op zoek.  

Hij ontdekt wat al meer mensen in het evangelie ontdekt hebben: 

Als je Jezus zoekt, dan vindt hij jou. 

Zacheüs, kom vlug naar beneden. 

Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. 

Het leidt tot gemor bij de omstanders, want waarom moet Jezus nou juist bij hém op 

bezoek? 

 

Het antwoord van Jezus is veelzeggend. 

Vandaag wordt dit huis gered, want ook hij is een zoon van Abraham. 

Wie dacht er alleen een foute bankier in de boom zat, heeft het mis.  

Wat daar in de boom zit is een zoon van Abraham. Hij hoort bij het volk, je weet wel, dat 

volk dat tastend en zoekend op weg is gegaan. Uit Oer is hij getogen en hij heeft geen idee 

waar hij uitkomt.  

Daarvoor ben ik gekomen, zegt Jezus. Ik moet in zijn huis zijn. Omdat dat huis daar anders 

van wordt. 

 

Zacheüs besluit ter plekke om zijn leven over een totaal andere boeg te gooien. De helft van 

zijn bezit geeft hij weg aan de armen. En als hij iemand iets heeft afgeperst, geeft hij het 

viervoudig terug. (Hij schat zelf dus in dat hij hooguit één-achtste van zijn vermogen 

oneerlijk verkregen heeft, anders kan hij het niet met de helft van zijn vermogen viervoudig 

terugbetalen. Maar dat terzijde.) 

 

Jezus plukt de zoon van Abraham uit de boom. Dat verhaal van Gods volk is geen roemrijke 

geschiedenis. Het zit verscholen tussen de vijgenbladeren, beschaamd en onzeker. Maar het 

wordt weer tevoorschijn geroepen. 

Opvallend is dat er een foutje in de tekst lijkt te zitten, want er staat: ‘Jezus zei tegen hem: 



“Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.”’ 

Als Jezus tegen Zacheüs spreekt, zou hij natuurlijk moeten zeggen: ‘Ook jij bent een zoon van 

Abraham.’  

Dat is geen fout van de vertalers, het Grieks geeft hier aanleiding voor. 

En het lijkt daardoor wel alsof de evangelist benadrukt: Wat Jezus hier tegen Zacheüs zegt, 

zegt hij ook tegen de omstanders. Denk niet dat alleen jullie het volk van Abraham zijn. Die 

man daar in die boom – dát is een kind van Abraham. Daarvoor ben ik gekomen. 

 

Lang geleden is dit verhaal begonnen.  

En je zou kunnen afvragen: hoe lang gaat het nog door? 

Dat verhaal van mensen die tastend en zoekend, vragend en vermoedend op zoek gaan naar 

de Eeuwige – hoeveel toekomst heeft dat nog? 

In onze tijd zien we veel mensen die het nou niet direct nodig vinden om te zoeken naar een 

God die hun denken te boven gaat. 

Daarnaast zijn er veel mensen die deze God allang gevonden lijken te hebben, zij weten 

precies hoe het zit. 

Het lijkt haast alsof vroomheid en religieuze desinteresse (of afkeer) de nieuwe zuilen van 

onze samenleving worden. Op mijn werk verzucht ik weleens, dat er steeds minder mensen 

lijken te zijn die wel veel weten van de Bijbel maar er toch nog een beetje relativerend over 

kunnen praten. (Óf ze kennen de verhalen en nemen het allemaal zeer feitelijk; óf ze halen 

hun schouders op over die ‘achterhaalde oude teksten’.)  

Het punt is dat deze teksten niet gaan over al te vrome mensen, en voor zulke lezers ook 

niet geschreven zijn. Dit verhaal gaat niet over vrome Abraham, die netjes de kortste weg 

neemt naar het land dat God hem wijst en daar dan de rest van zijn leven lekker vroom gaat 

zitten wezen. De eeuwen door zijn deze verhalen van mond tot mond gegaan als verhalen 

over zoekende, zich verwonderende mensen. Mensen die het allemaal niet zo zeker wisten, 

maar wel gefascineerd waren door een stem van achter de horizon. 

 

Hoe lang gaat dat verhaal nog door? 

Jezus en Zacheüs geven hoop, in de lezing van vanmorgen.  

Denk niet dat dat verhaal van die kinderen van Abraham zomaar verdwijnt, zo vertelt Lucas 

ons vanmorgen. Je vindt dat verhaal op de gekste plekken terug. Bij mensen die hoog in de 

boom zitten en er toch weer uit klauteren. Bij een creatieve boekhouder die zijn winst- en 

verliesrekening ineens heel anders inricht. 

‘Daarvoor ben ik gekomen,’ zegt Jezus. ‘Om de dochters en zonen van Abraham te zoeken en 

hen weer een stukje op weg te helpen.’  

Laat het zo zijn; vandaag en alle dagen. 

Amen. 

 


