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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
31ste	zondag	door	het	jaar	C	30	oktober	2022	

Welkom  
Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord 
op Zondag.  
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas 19,1-10. 
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij 
er doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, 
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk 
man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde 
daarin niet vanwege de menigte, want hij was 
klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij 
hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom, 
omdat Jezus daarlangs zou komen. Toen Jezus 
bij de plaats kwam, 
keek Hij omhoog en 
zei tot hem: 
'Zacheüs, klim vlug 
naar beneden, want 
vandaag moet ik in 
Uw huis te gast zijn.' 
Zacheüs kwam snel 
naar beneden en 
ontving Hem vol 
blijdschap. Allen 
zagen dat en 
merkten morrend op: 'Hij is bij een zondaar zijn 
intrek gaan nemen!' Maar Zacheüs trad op de 
Heer toe en sprak: 'Heer, bij deze schenk ik de 
helft van mijn bezit aan de armen; en als ik 
iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem 
vierdubbel terug.' Jezus sprak tot hem: Vandaag 
is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze 
man is een zoon van Abraham. De mensenzoon 
is immers gekomen om te zoeken en te redden 
wat verloren was.' 
 
Overweging 
Je hebt tollenaars en je hebt een hoofdtollenaar. 
De tollenaars, belastinginners waren niet erg in 
trek bij Joden in de tijd van Jezus en zo ook 
Zacheüs. Als er dan ook staat dat Zacheüs klein 
van stuk is, dan heb je het plaatje al bijna 
compleet. Zacheüs is niet indrukwekkend van 

gestalte, hij boezemt geen angst in en heeft geen 
natuurlijk gezag. Hoe zal het op school zijn 
geweest bij de Rabbi, werd hij gepest door de 
kinderen, noemde iedereen hem kleintje? Ik kan 
me zo voorstellen dat hij wel heel pienter was en 
slim en dat hij heel goed kon rekenen. In zijn hart 
was hij ook een goede kerel, gelovig. Zacheüs is 
zo benieuwd naar Jezus dat hij in een boom 
klimt. De oppertollenaar die in een wilde 
vijgenboom klimt om maar boven de mensen uit 
te komen. Zacheüs was rijk geworden, 
topambtenaar met veel bonussen, maar met geld 
kan je geen liefde kopen, geen vrienden, geen 
aanzien en geen achting. Is er dan niemand die 
hem ziet zoals hij zou willen zijn, iemand die niet 
naar zijn lengte kijkt, maar naar zijn bedoeling, 
iemand die hem de ruimte geeft om wel klein van 
gestalte te zijn, maar groot in andere dingen. Wie 
ziet hem werkelijk?  
Wie ogen heeft om te zien, kan Gods 
aanwezigheid zien, in de natuur, in de schepping, 
in alles wat leeft en bijzonder in mensen. Zo kijkt 
Jezus, Hij kijkt met Gods ogen, Hij ziet wat God 
ziet in mensen, Hij ziet niet alleen een mens 
zoals hij geworden is, Jezus ziet ook hoe een 
mens bedoeld is en hoe hij of zij zou kunnen zijn 
en nog steeds kan worden. Het Evangelie eindigt 
met de zin: De Mensenzoon is gekomen om te 
zoeken en te redden wat verloren was. In wat 
voor betekenis was Zacheüs verloren? Het lijkt 
erop dat Zacheüs verhard was in zijn leven, dat 
hij het vertrouwen in God kwijt was, dat zijn 
geloof schipbreuk had geleden, en dat kwam ook 
door zijn gelovige mede joden. Als iedereen je 
een zondaar noemt, en niemand jou de hand 
reikt, als je de tempel wordt uitgekeken en ook 
de Rabbi je niet meer ziet staan, hoe houd je dan 
stand? Dit alles weet Jezus te doorbreken. Door 
dat ene simpele gebaar. Hij kijkt omhoog. Hij 
kijkt naar Zacheüs, naar die harde 
oppertollenaar, die overal geld voor vraagt, die 
zondaar die zo graag samenwerkt met de 
Romeinen, Jezus kijkt omhoog naar dat kleine 
misbaksel dat leeft op de zak van anderen en 
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bonussen opstrijkt met belastinggeld. Maar als 
Jezus omhoog kijkt, ziet Hij een mens, getekend 
door het leven, iemand met goede bedoelingen, 
maar waar het steeds maar niet lukt, iemand die 
verlangt naar vriendschap en waardering, die 
nog altijd hoopt op Gods nabijheid, die ondanks 
alles de hoop niet verloren is dat er iemand kan 
zijn die anders is dan de anderen. 
Zacheüs klimt in de boom omdat hij hoopt, 
omdat hij zoekt en diep vanbinnen nog gelooft 
dat ook hij bij God nog in tel is. Als Jezus zijn 
naam noemt, weet hij vanbinnen dat zijn hoop en 
zijn geloof is beantwoord, dat God hem nog 
steeds kent en nog steeds bemint. En zijn hart 
wordt ruim, zo ruim dat zijn portemonnee open 
barst. Ik schenk de helft van mijn bezit aan de 
armen en als ik iemand iets heb afgeperst, dan 
geef ik het vierdubbel terug. Leefde hij eerst om 
te nemen, om af te pakken, om te hebben. Nu 
leeft hij om te geven. Daarop zegt Jezus: 
Vandaag is aan dit huis redding geschonken. 
Want die redding geldt niet alleen voor Zacheüs, 
maar ook voor zijn vrouw, zijn kinderen en heel 
zijn huis. Het is niet zomaar dat hij weer ergens 
bij hoort. De vraag is waar hoort hij bij, bij wie 
hoort hij? Vanaf vandaag hoort hij bij Jezus, 
hoort hij weer bij God. Hij hoort weer bij het 
uitverkoren volk. Zacheüs heeft nog een hele 
weg te gaan, maar die weg is begonnen. Dit was 
niet zomaar een voornemen, een loze kreet, er is 
iets veranderd, meer nog: wat in de diepte bij 
hem leefde is naar boven gehaald, wat verstopt 
was, is aan het licht gebracht, wat op sterven na 
dood was, is verrezen. Het geknakte riet is 
geheeld, de kwijnende vlaspit weer ontstoken. 
En zo zullen wij 
allemaal onze weg 
moeten gaan, 
waarbij het niet 
uitmaakt van hoe 
veraf wij moeten 
beginnen, zolang 
we beseffen dat 
Jezus met andere 
ogen kijkt en ons 
keer op keer weer 
uitnodigt om de 
weg te gaan naar 
hoe God ons 
bedoeld heeft.  
 

Gebed 
God, dank U voor al het mooie en goede in uw 
schepping. Dank U voor de schoonheid van de 
natuur en de goedheid van mensen. Dank U voor 
de warmte en genegenheid die wij elkaar kunnen 
geven. Geef dat we steeds oog hebben voor al het 
mooie dat er is en ons niet blindstaren op het 
kwade dat er ook is. Geef dat wij in vrijheid en 
blijheid steeds weer kiezen voor elkaar, in goede 
en kwade dagen, bij vreugde en verdriet. Dat 
vragen wij U in Jezus' naam. Amen 
 
Verhaaltje  
De tempel met de duizend spiegels 
Een hond had van de tempel met de duizend 
spiegels gehoord. Hij wist niet wat spiegels zijn, 
maar zijn verlangen om de tempel te bezoeken 
was groot. Na een tocht van enkele weken kwam 
hij bij de tempel. Hij liep de trappen op, en toen 
hij door de poort was gegaan, keken uit duizend 
spiegels duizend honden naar hem. Dat 
verheugde hem en hij kwispelde met zijn staart. 
Toen verheugden zich ook in de spiegels duizend 
honden en kwispelden met hun staart. Hij verliet 
de tempel met het bewustzijn: de wereld is vol 
met vriendelijke honden. Van nu af aan ging hij 
dagelijks naar de tempel met de duizend 
spiegels. Op een middag kwam een andere hond 
in de tempel met de duizend spiegels. Toen hij 
door de poort was gegaan, keken uit duizend 
spiegels duizend honden naar hem. Hij werd 
bang, liet zijn tanden zien en gromde. Toen 
gromden uit de spiegels duizend honden met 
ontblote tanden terug. De hond trok zijn staart in 
en liep weg met het bewustzijn: De wereld is vol 
met boze honden. Nooit meer kwam hij terug 
naar de tempel met de duizend spiegels. 
 
Mededelingen 
Komende zondag 1 viering in Sloten.  
Wegens het sluiten van de kerk in Sloten zal er 
komende zondag 1 viering zijn waarbij bisschop 
van den Hout de kerk zal sluiten. Het is een 
trieste aangelegenheid welke we gezamenlijk als 
parochie willen dragen en waarbij we als 
parochie de geloofsgemeenschap van Sloten 
willen ondersteunen. U bent allen uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij deze viering.  
 
Het pastoresteam wenst u een goed weekend toe.  
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Voor de kinderen.  

 


