
Preek 31e zondag: Verlangen naar een ander leven 
 
Het verhaal is u wel bekend, de rijken, die over de rug van gewone mensen zelf rijk willen worden. 
Belastinggeld dat mensen aanwenden voor zichzelf i.p.v. dat het ten goede komt aan de 
samenleving. Belastingambtenaren die zichzelf een royale vertrekpremie toekenden vanwege de 
aanstaande bezuinigingen bij de belastingdienst, een operatie die de samenleving meer dan 700 
miljoen euro kost. Zo was er de afgelopen dagen een discussie in de media rond het onderzoek naar 
de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale politie. Het COR had een budget 
van 1,5 miljoen ter besteding van hun taak, en daarmee zouden allerlei uitgaven zijn gedaan voor de 
leden zelf: luxe reizen met hun echtgenotes, grote feesten, inhuren van dure 
communicatiedeskundigen, de voorzitter kocht er dure kleding van voor zichzelf, had een creditcard 
van de politietopman gekregen waar hij grote sommen geld mee opnam en wist ook nog voor het 
vertrek van zijn oude baas een ongeoorloofde opschaling in zijn functie af te dingen. Allemaal 
verkwisting van belastinggeld, zo luidt een eerste reactie op het onderzoek dat binnenkort verschijnt. 
De Zacheüssen van onze tijd, ze lopen nog volop rond in onze samenleving, de financiële 
functionarissen, altijd keurig gekleed in een driedelig pak, de bestuurders van wooncorporaties, de 
grote bankdirecteuren die zich zelf belonen met grote bonussen, alsof zij het bankwezen groot 
hebben gemaakt… De Zacheüssen van onze dagen, zij die zich verrijken met geld wat hun eigenlijk 
niet toekomt. Mensen met dollartekens in hun ogen, de mensen die zo snel rijk worden, en eigenlijk 
de gewone mens niet meer onder ogen durven komen. “Geldwolven zijn het!”, zo horen we mensen 
op straat er over spreken. Maar geld, zo leert het leven ons, maakt niet gelukkig, het kan mensen 
juist eenzaam maken en isoleren van de gewone mensenmassa. Ze gaan groter wonen, sluiten hun 
erf af met hekken en beveiliging, of vertrekken naar een huis ver in het buitenland op een tropisch 
eiland, ver weg van de mensen die ze niet recht meer in de ogen kunnen kijken.  
 
Zo verging het ook Zacheüs, een man klein van stuk die nogal hebberig was, een belastingambtenaar 
die de mensen te veel liet betalen, geld uit hun zakken trommelde voor de Romeinse bezetter. 
Omdat niemand hem zag staan klom hij in een wilde vijgenboom langs de kant van de weg. Zo zag hij 
ook letterlijk neer op mensen, maar diep in zijn hart schaamde hij zich. Want hij wist wel dat hij niet 
helemaal zuiver op de graad was, dat hij zichzelf verrijkt had ten koste van de medemens en de 
samenleving. Misschien verborg hij zichzelf wel uit schaamte onder de grote bladeren van de 
vijgenboom. Diep in zijn hart moet hij verlangd hebben naar een ander leven, blijkbaar zat er 
ondanks zijn hebberigheid, toch nog iets goeds in zijn hart. Had hij wroeging omdat hij de mensen 
had bedrogen? Wou hij een nieuwe wending geven aan zijn leven? Hij wilde Jezus zien, zo staat er in 
het Evangelie. Jezus willen zien, betekent dat je je hoop op Hem vestigt, van Hem een nieuwe kans in 
het leven krijgt. Dan gebeurt er iets bijzonders, terwijl hij zich nog verbergt tussen de grote bladeren 
van de vijgenboom, ziet Jezus hem al. Hij kijkt op naar de man die zelf op anderen neerkijkt, door de 
samenleving wordt gediscrimineerd. Jezus heeft hem kennelijk hoog, want Hij voelt dat Zacheüs niet 
gelukkig is met zijn leven en zich wil bekeren. M.a.w. wanneer je jou leven ten diepste wilt 
veranderen, ziet God je al staan en wil Hij in jouw huis te gast zijn. In Jezus mogen we zien dat God 
verder kijkt dan de geldwolf, de bonusman, Hij kijkt verder dan de etiketten die mensen anderen 
opplakken, God ziet naar het hart van de mens. 
Hij ziet dat er in elke mens, hoe slecht hij zich ook heeft gedragen, ook nog iets goeds, iets 
vriendelijks, iets van warmte zit.  
Wanneer Jezus in zijn huis komt, ontdooit Zacheüs, hij geeft alles wat hij te veel heeft afgeperst 
viervoudig terug en schenkt de helft van zijn vermogen aan de armen. Een uitgekotst en uitgestoten 
mens, krijgt te horen dat hij er ook bij mag horen, bij de gemeenschap, bij de kerk en bij God. De 
ontmoeting met God maakt van Zacheüs en nieuwe mens, Hij geeft nooit op, altijd is er een 
mogelijkheid jouw leven te veranderen. 
 
Durven ook wij, net als Jezus, ook zo’n barmhartige houding aan te nemen tegenover mensen die we 
het etiket van geldwolf, profiteur, of wat voor kleur van etiket met de daarbij behorende 



vooroordelen hebben opgeplakt? Eens een dief, altijd een dief? Of geven wij de centrale 
ondernemingsraad, de grote bankdirecteuren en alle mensen die ons tekort hebben gedaan, ook een 
nieuwe kans wanneer zij diep van binnen verlangen naar een ander leven? Zijn wij ook in staat om in 
deze mens iets goeds te zien en te waarderen?  
Het Boek Wijsheid drukt ons op het hart dat God houdt van alles wat Hij heeft geschapen en dat zijn 
onvergankelijke geest in alles aanwezig is wat bestaat. Mogen deze woorden ons aanzetten tot een 
ruimhartige houding! Amen. 
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