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Predikatie over Lukas 19 vers 9 en 10 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 25 december 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 86 : 5. 
 Geloofsbelijdenis: Art. 18 en 19 NGB. 
 Schriftlezing Lukas 19 vers 1 t/m 10 
 
  1 En Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho. 
  2 En zie, daar was een man, met name geheten Zachéüs; en deze 
was een overste der tollenaars, en hij was rijk; 
  3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de 
schare, omdat hij klein van persoon was. 
  4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij 
Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. 
  5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem, 
en zeide tot hem: Zachéüs, haast u en kom af; want Ik moet heden 
in uw huis blijven. 
  6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. 
  7 En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een 
zondigen man ingegaan om te herbergen. 
  8 En Zachéüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn 
goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door 
bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. 
  9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid ge-
schied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken dat verloren was. 
 
 

Gebed. 
Zingen Psalm Lofzang van Zacharias : 4 en 5. 

 
Lukas 19 vers 9 en 10. Daar luidt het Woord van God: 
 
  9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize za ligheid ge-
schied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en 
zalig te maken dat verloren was. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten. 
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1e. De betekenis van dit woord. 
2e. De Spreker van dit woord. 
3e. De toepassing van dit woord. 

 
Wat een plaats is dat geweest, Jericho. Wat had de Heere daar Zijn 
grote macht en majesteit getoond. Wat was daar niet gebeurd toen 
Jericho een onneembare vesting leek. Dat de Heere Zijn volk rond 
die stad had laten gaan, zes dagen lang. En die zevende dag zeven 
keer. En die stadsmuren zakten maar zo in elkaar. Jericho bleek 
een eenvoudig in te nemen vesting te zijn. Al de sterkte en al de 
kracht lag gebroken. En dat volk, dat geen wapen in de hand had, 
dat kon er maar zo intrekken. Wat had de Heere Zich betuigd in 
Jericho. Wat ging er een sprake van dat Jericho uit. Wat moest die 
geschiedenis van Jericho het hart en de gedachten van de mensen 
bezig houden. Wie toch in zijn eigen leven de muren van onmoge-
lijkheid is tegen gekomen, die het ondervindt dat zijn bestaan een 
onneembare vesting is, die maar niet bukken en buigen wil voor 
God. Die op de muren van zijn hart staat met de speren en met de 
wapens klaar en die alles in het werk stelt om die eeuwige God 
buiten de deur te houden. Die vindt verklaard in de stad Jericho dat 
het voor God een wenk van Zijn alvermogen is. Hij heeft maar te 
spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Dan heb je wellicht 
in je hart een besluit genomen. Dat besluit hebben wij allemaal ge-
nomen. “Ik zal de Heere nooit dienen. Ik zal nooit naar Hem zoeken 
en nooit naar Hem vragen”. 
Nou, moet je eens kijken bij Zachéüs! Al die voornemens van ons. 
Die zondige en die heidense voornemens, daar blijkt toch niets van 
terecht te komen. Want onze wil en onze raad bestaat niet, maar 
Gods raad bestaat in eeuwigheid. Zijn machtswoord overtreft toch 
alles. Zijn doen en laten is veel majesteitelijker dan al die vijand-
schap van ons. 
Och ja, de hoorn klonk en Jericho zakte ineen. Zo is het in het leven 
van een mens nog steeds. Als toch heden het ogenblik is aange-
broken, de tijd is bepaald bij God vandaan dat u getroffen moet 
worden in uw hart met een pijl die u doodt aan al het uwe, dan zul je 
toch het verzet op moeten geven, of je nu wilt of niet. Je zult er aan 
moeten. En denk er goed om dat het dan zal wezen dat dat volk ge-
willig is op de dag van Zijn heirkracht, en dat het achteraf dankbaar 
zal wezen voor dat ingrijpen van God. 
En u die wellicht in al die onmogelijkheden en al die verzettelijk-
heden van uw bestaan geen raad meer weet. U die het zegt: “Hoe 
moet ik ooit tot God komen? Ik heb al zo vaak de prediking van het 
Woord gehoord, en de nodiging is al zo veelvuldig uitgegaan, de 
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Heere is zo welmenend geweest, maar ik heb mij er altijd tegen 
weten te verzetten. Ik heb Hem altijd buiten mijn bestaan weten te 
houden”. 
Als het u nu tot smart en tot schuld geworden is en u niet weet hoe 
het ooit goed moet komen, dat u de muren van uw bestaan niet 
neergeveld krijgt. Zie dan in die naam Jericho wat God vermag. 
Opdat ge het van Hem zoudt verwachten. Het van Hem zou verl-
angen, het van Hem zou vragen, dat Hij u zou doen wat u uzelf niet 
doen kunt, wat u uzelf niet geven kunt, wat bij u een afgesneden 
zaak is. Ach, dat Hij neer zou vellen in uw bestaan alles wat zich 
tegen Hem verzet. 
Zie je daar naar uit, naar die dag, naar dat ogenblik? Het is nog 
nooit zo dichtbij geweest als nu, zou ik zeggen. Het is toch Kerst-
feest geworden! De Heere Jezus is neergelegd in dat bestaan, in 
dat verzettelijk bestaan van ons. Neergelegd in een wereld waar de 
deuren voor Hem dichtgeslagen werden. En Hij heeft deuren ge-
opend, juist bij diegenen, ja, die er wellicht nooit over in de war had-
den gezeten en in het minst er op hadden gerekend dat de deur van 
hun bestaan nog zou open gaan. 
Jericho, daar woont Zachéüs. Zou die man die plaats uitgekozen 
hebben vanwege zijn rijke geschiedenis? Zou die man gedacht heb-
ben: “Nu ga ik in Jericho wonen, want misschien gebeurt er aan mijn 
hart nu dat wonder wel wat er ook aan de muren van Jericho ge-
beurde”? Nee, zo was het niet bij Zachéüs. Welnee. Dat maakte 
hem helemaal niets uit. Jericho was een handelsplaats, veel export, 
veel doorvoerhandel. Zachéüs dacht: “Ik moet in Jericho wezen. 
Daar valt geld te verdienen. Daar kan ik mij verrijken. Daar moet 
veel belasting geheven worden, en daar zal ik mijn slaatje wel uit 
slaan”. 
Wat wordt dan een man, met name geheten Zachéüs, de tekening 
van ons bestaan. Wij die ook overal een slaatje uit willen slaan. Wij 
die ook overal eigen voordeel en eigen geluk in zoeken. Wij die ook 
om ons heen de sprake van Gods majesteit niet zien en niet horen, 
niet verstaan. En wij die in de wereld waarin wij leven maar op zoek 
zijn naar eigen winst, naar het bevredigen van eigen begeerten en 
verlangens. Wij die vervuld zijn van onszelf, van al het onze. 
Zachéüs had het ver geschopt. Een overste der tollenaars. En hij 
was rijk. Weet u wat het Woord daarmee wil zeggen? Naar het 
maatschappelijke, naar het menselijke ontbrak het hem aan niets. 
En als nu de wereld werkelijk tot verzadiging zou wezen, dan was 
Zachéüs toch in zijn tolhuis gebleven! Dan had hij toch gezegd: 
“Ach, laat al die mensen van dat nieuwe geloof maar achter die 
Jezus aanlopen. Wat moet ik bij zo’n Profeet uit Nazareth? Laat mij 
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maar hier bij mijn goudstukken blijven, die moet ik bewaken. Laat 
mij maar hier in mijn weelde en in mijn pronkstuk wezen. Ik vermaak 
mij hier best, ik heb hier genoeg aan”. 
Maar er knaagde wat bij Zachéüs. Het zat niet goed. Er was iets 
onbevredigd gebleven. Er was een zaak onopgelost. Zou hij het 
hebben kunnen benoemen? Zou hij geweten hebben waar het aan 
mankeerde? Het Woord zwijgt er over. Maar de hoofdzaak, en daar 
gaat het maar over, hoe het dan ook gaat in ons leven; de hoofd-
zaak komt voor de dag. En zocht Jezus te zien. 
Wat zou hij bij Jezus vinden? Hij zal het niet geweten hebben. 
Gelooft u het wel? Waarom zocht hij Jezus te zien? Was het 
nieuwsgierigheid? Was het waar zaligmakend geloof? Wie kan het 
onderkennen in de toestand waarin Zachéüs verkeerde? Wie kan 
het in die dagen allemaal bekijken als je een mens bent die op weg 
gaat, die op zoek gemaakt wordt, die in beweging komt; als dat in je 
leven voor de dag komt, dat onbevredigde, als je de ijdelheid van al 
je rijkdom en je eer en aanzien in gaat zien; als je te maken krijgt 
met het onverzadigbare van deze wereld en het tijdelijke, het weg-
gaande van alles wat deze wereld je te bieden heeft. En zocht Jezus 
te zien, wie Hij was. 
Weet u, om bij het Woord te blijven, moeten we daar wel een zaak 
in zien, dat Zachéüs het werktuig van de Heilige Geest is geweest. 
Dat in het leven van Zachéüs Gods Geest heeft gearbeid. En zocht 
Jezus te zien, wie Hij was. 
Kijk, u ziet op straat heel veel mensen, maar van de meesten zult u 
niet weten wie zij zijn. Dat is bij ons op zo’n dorpje nog wat anders. 
Maar in de steden, of waar je dan ook komt, je ziet vele mensen 
zonder dat je weet wie zij zijn. Daarom staat het er met nadruk bij. 
Er staat niet alleen: “En zocht Jezus te zien”. Nee, hij zocht Jezus te 
zien, wie Hij was. Niet opdat Hij een keer aan zijn oog zou voorbij 
trekken, maar opdat hij Hem kennen zou. Hij wilde wel meer van 
Hem weten. Er was een of ander soort nieuwsgierigheid, een verlan-
gen in zijn bestaan wakker geworden. 
Hebt u het in uw leven kunnen onderkennen wat dat was, toen die 
zoektocht naar Jezus begon? Toen u het leven bij uzelf niet meer 
kon houden. Toen het in beweging gezet werd, opdat u Hem zou 
kennen. Toen u het geluk zag van al die vromen die de verschijning 
van de Heere Jezus Christus hadden leren liefkrijgen. Toen u naar 
die mensen keek en naar ze luisterde en dacht: “Wat hebben die 
een geluk, wat hebben die een vrede, wat hebben die een rust in het 
hart. Dat mis ik nu”. Als die oude oma van u, of die Godvrezende 
vader, of die buurman zomaar bij u in de buurt u vertelde wat grote 
dingen de Heere aan het hart gedaan had. Ja, het was wellicht ‘chi-
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nees’ voor u. En toch: “Dat ik dat ook zou kennen. Dat ik daar ook 
wat van zou weten”. 
Kijk, er is een grote schare op de been gekomen in Jericho. Die 
grote schare werd getekend door een vleselijke nieuwsgierigheid. 
Ze hadden gehoord wat Jezus gedaan had. Ze hadden gehoord van 
Zijn wonderen en van Zijn wonderlijke prediking. Ze wilden Hem ook 
weleens zien, opdat, als ze Hem gezien hadden, ze met elkaar in de 
huizen onder een kopje thee er eens over praten konden. “Heb je dit 
gezien? Is je dat opgevallen? Als je Hem zo ziet, zou je het heel niet 
zeggen. Straalt Hij nu zoveel uit? Is het nu zo’n bijzondere verschij-
ning?” En een ander: “Ja, toch wel, er zit iets hemels in, er zit iets 
anders in, wat ik bij een ander niet zie”, ofzo. Want daar waren de 
mensen toch wel achter gekomen. Ze noemen Hem Elia. Ze noe-
men Hem Jeremia. Ze noemen Hem één van de profeten. Ze weten 
het ook niet goed te duiden. Maar het is alles een vleselijke nieuws-
gierigheid. Alleen deze Zachéüs zocht Jezus te zien, wie Hij was. 
Dat wijst op een zaak. Dat is deze: In het geheel genomen is dat 
volk, dat werkelijk naar Hem op zoek is, klein in getal, zijn het er 
weinigen. Ja, het zal, als de volheid is ingegaan, een schare zijn die 
niemand tellen kan. Maar hier is Zachéüs de enige in heel dat Jeri-
cho, waar de hele schare op de been gekomen is. De nieuws-
gierigheid van die godsdienstige schare is een hinderpaal voor 
Zachéüs. Hij zocht Jezus te zien, maar hij kon niet vanwege de 
schare en omdat hij klein van persoon was. 
Ja, de godsdienst is nogal eens een beletsel, het is nogal eens een 
hindernis met de leerstukken, die nogal eens tot stukken leer wor-
den. Met de theologie die de ware loop van het Evangeliewoord in 
de weg kan staan, waar we ons achter verschuilen kunnen en ons 
mee op de been kunnen houden, waarmee we alles onderuit kun-
nen slaan wat niet is naar onze ideeën en naar onze richtlijnen. 
Maar hier in het leven van Zachéüs zie je getekend, dat dat wat God 
begint, ook voleindigd zal worden. 
En vooruit lopende. Vind je dat nu niet mooi? Hij bleef niet thuis 
zitten wachten. “Hij komt vanmiddag om drie uur, het is pas half 
twee, ik kan nog rustig aan doen”. Nee, vooruit lopende, omdat er 
een nood was die hem dreef. Dus die beweging is niet meer stil te 
houden. Die is niet meer te temmen. 
Ken je dat in je leven? Dat de zoektocht pas tot rust komt bij Jezus, 
aan Zijn voeten. Dat de zoektocht pas op houdt als je Hem ge-
vonden hebt. Dat je in je leven geleerd hebt niet te rusten voordat je 
Hem kent en de kracht van Zijn opstanding. 
Vooruit lopende. Ben je er ook zo een die daardoor getekend wordt? 
Waar je dan ook heen moet, al moet je over de hoogste bergen 
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heen, al moet je over de diepste zeeën varen. Als je maar bij Hem 
terecht komt! 
En vooruit lopende. Eigenlijk lijkt Zachéüs wel op die herders daar in 
de nacht. Het woord was tot ze gekomen. Bethlehem, daar is Hij. En 
ze zijn met haast uit gegaan. En die haast hield pas op toen ze op 
de knieën kwamen bij die kribbe in Bethlehem, bij die Heere Jezus 
Die in die kribbe was neergelegd. Daar zie je trouwens ook meteen 
getekend voor wie Hij nu geboren is. 
Zachéüs, daar haalden ze allemaal de neus voor op. Daar keken ze 
allemaal op neer. Het was een overtreder van Gods wet. Of niet? 
Het was een dief. Hij had gestolen. Dacht u dat het met die herders 
veel beter was? Die waren misschien wel door de reclassering daar 
in dat veld gezet. “Ga daar maar in de nacht werken, dan kun je 
geen schade doen”. Die moesten ze kwijt. Die moesten uitgebannen 
worden uit de samenleving. En die komen daar terecht. Maar goed 
dat de deur van de herberg voor de Heere Jezus dicht ging, want 
die herbergier had nooit die herders binnen gelaten. Maar goed dat 
Hij daar niet geboren geworden is en achter een slot de nacht heeft 
door gebracht. Maar dat Hij daar bereikbaar was voor iedereen. 
En vooruit lopende, klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij Hem 
mocht zien, want Hij zou door die weg voorbij gaan. 
En als Jezus aan die plaats kwam… Dat is nu Kerst in zijn zuiverste 
betekenis. Zachéüs is op weg en Zachéüs is op zoek en Zachéüs 
kiest een plekje uit. Hij zegt: “Weet je wat ik doe? Ik ga in die vijgen-
boom zitten. Daar kan ik Hem zien”. Maar ja, al dat redeneren van 
Zachéüs, het is onderworpen aan de raad van de eeuwige God. Van 
eeuwigheid had de Heere bepaald dat Zachéüs in die vijgenboom 
neer gezet zou worden, en dat hier het ogenblik aanstaande is dat 
die Heere Jezus aan die plaats komt. Die plaats waar Hij Zachéüs 
Zelf heeft neergezet, opdat Hij aan die plaats Zichzelf aan Zachéüs 
bekend zou maken. Dat is wat! Met al je zoeken, met al je sloven en 
met al je slaven, met je in beweging zijn: “Waar zou ik God kunnen 
vinden? Waar zou ik de Heere Jezus kunnen ontmoeten?” Je hebt 
het links gezocht en rechts gezocht. Je hebt het hier gezocht en 
daar gezocht. En nergens vond je Hem. Nergens kwam je tot rust. 
En dan op die plaats die God bepaald heeft. 
Heeft de Heere je al op zo’n plek neergezet, waar je Hem niet meer 
ontlopen kon? Waar je misschien wel dacht in je ijdele idee, dat het 
toch je zoektocht was die je bij Jezus had gebracht. 
En als Jezus aan die plaats kwam. Hoort u dat? Het gaat er hele-
maal niet over dat Zachéüs aan die plaats gekomen is. Welnee. Die 
plaats was Gods plaats. 
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Opwaarts ziende zag Hij hem en zeide tot hem… Daar vind je nog 
een wondere zaak. Ook die kern van het Kerstfeest. De Heere 
Jezus zegt: “Zachéüs”. Hij zegt niet: “Hoe heet u eigenlijk? U bent 
zo naar Mij op zoek, Ik denk dat het wel aardig is als wij elkaar eens 
spreken”. Nee, “Zachéüs”. Weet u wat daar in doorklinkt? Alsof de 
Heere Jezus zegt: “Ik heb u eindelijk gevonden. Ik heb u. Ik heb 
naar u gezocht. Voor u ben Ik nu naar Jericho gekomen. Daarom 
moest u door ijdele verlangens naar geld en naar goed in Jericho 
terecht komen. Daarom moest u een dief wezen in dat tolhuis. 
Daarom moest u van alles achterover drukken. Daarom moest u rijk 
en verrijkt wezen, en toch aan één ding gebrek leren hebben. Daar-
om moest u leren in beweging te komen, de afstand gevoelen tus-
sen Mij en u. Daarom moest u opgehouden worden door de schare, 
want u was nog niet op de plek die Ik bepaald had. De schare waren 
een hindernis, ja, maar die schare drong u dat u naar die vijgen-
boom zou gaan. En dat is de plek die Ik voor u van eeuwigheid 
verkozen heb”. 
Heb je zo weleens een keer staan te schudden in je bestaan? Dat 
God je opzocht. Dat je zegt: “Dit plekje op Gods wereld, dat Hij daar 
nu van afweet. Dit mensenkind op dat kleine plekje op Zijn wereld, 
dat Hij daar naar om ziet. Waarom was het op mij gemunt, daar 
zoveel anderen gaan verloren?” Is dat de verbazing van je bestaan? 
Kun je indenken, wat zal er in dat hart en in die gedachten van 
Zachéüs geweest zijn? Zachéüs, hij hoort zijn naam noemen. Dat je 
je naam hoort spellen door de Heere Jezus Christus! En dan nog 
wat: “Haast u en kom af, want…” Als je dat nu eerst eens bekijkt. 
Haast u en kom af… Als daar een punt had gestaan. Dat is een 
bevindelijke vraag eigenlijk. Een toepassende vraag. Als daar een 
punt had gestaan. Ja, zegt u, ik weet het wel, dan had God mij 
onder Zijn rechtvaardig oordeel gedaagd. Hij kent mij, dus ik ben 
openbaar voor Hem. Dan weet Hij wel hoe een slechterik ik ben. 
Dan weet Hij wel hoe zondig en vuil mijn bestaan is. Ik zal daar Zijn 
straf moeten ondergaan. Ik zal wel aan Zijn voeten moeten sterven. 
Maar de Heere Jezus zegt: “Haast u en kom af, want Ik moet heden 
in uw huis blijven”. Er wilde geen mens bij Zachéüs in huis komen. 
Geen mens! Ze zeiden allemaal: “Dan worden onze vrome voeten 
onrein, en wat wij aanraken met onze vrome handen, dan worden 
onze handen onrein. En heel ons bestaan wordt trouwens onrein als 
wij gemeenschap zouden houden met zo een zondaar, zo een tolle-
naar”. Er wilde geen mens in zijn huis komen. En de Heere Jezus 
zegt niet alleen: “Ik moet in uw huis komen”, maar: “Ik moet er blij-
ven”. Dat betekent: “Ik kom er in en Ik ga er nooit meer uit. Ik zal er 
altijd blijven”. “Ik moet heden in uw huis blijven”. Dat “heden” wijst 
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nogmaals op die zaak. De Heere Jezus noemt zijn naam, en Hij 
weet zijn plek daar in die vijgenboom. En het is het heden, de dag 
der zaligheid voor Zachéüs. 
Waar je dan ook heen vlucht, en waar je je dan ook ophoudt, welke 
uitvluchten je dan ook wellicht zoekt. Als het “heden” aanbreekt, dan 
kun je Hem niet meer ontlopen. Dan zál het gebeuren. 
En weet u, die gewilligheid van dat volk op de dag van Zijn heir-
kracht blijkt. Hij haastte zich en kwam af. En ontving Hem met 
blijdschap. 
Ben je ook blij geweest toen je Jezus zag? Ontving Hem met blijd-
schap. Ja, hoe kan het anders als de Goddelijke genade tot je komt. 
Ontving Hem met blijdschap. Hoe kan het anders als dat onbevre-
digde hart tot rust komt in Hem, als dat woord dat Hij spreekt (want 
reken er goed op!) zo gemengd is met de liefde, en als de Heere zo 
betoont Wie Hij is in Zijn ontferming en in Zijn genade, wie zal Hem 
dan niet ontvangen met blijdschap! Ja, je was op zoek, maar waar 
zocht je eigenlijk naar? Je had in de prediking van het Woord Jezus 
horen preken, maar Wie is Hij nu eigenlijk? Je had Zijn gerechtig-
heid horen preken, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Maar als Hij 
Zich vertoont, ja, daar zocht ik nu naar, en dat heb ik nu nodig, dat 
brengt nu alleen vrede in mijn bestaan. 
Ontving Hem met blijdschap. Weet je waar Zachéüs Hem ontving? 
In zijn huis. Je zou zeggen: “Daar kan de Heere Jezus maar beter 
niet komen. Laat Hem daar maar niet in de hoeken kijken. Laat Hem 
maar niet de laden van het dressoir open trekken, want daar ligt al 
dat gestolen geld”. 
Laat Hem maar niet in de administratie kijken, want daar staat alles 
beschreven wat ik allemaal achter gehouden heb. Laat Hem maar 
niet naar de schilderijen aan de wand kijken, die ik met gestolen 
geld gekocht heb. Laat Hem maar niet in mijn zondige bestaan 
kijken, laat Hem daar maar buiten blijven. 
Nee, Zachéüs wil voor Hem niets meer achter houden. Ik wil voor U, 
o Heere, niets verhelen. Ontving Hem met blijdschap, in de beesten-
boel van zijn bestaan. Daar heb je weer zo’n lijn met het Kerstfeest. 
Neergelegd in de plaats waar de beesten huizen. Nou, en daar wil 
Hij komen. Daar heeft Zijn arbeid waarde en betekenis. 
Hij ontving Hem met blijdschap. Maar ja, de godsdienst werd kwaad. 
Vanzelf! Allen die het zagen murmureerden, zeggende: “Hij is tot 
een zondige man ingegaan om te herbergen”. Alsof de Heere Jezus 
het niet zou weten dat Hij met een zondige man te maken heeft. Dat 
weet Hij allang. Maar Hij is tot een zondige man ingegaan om te 
herbergen. Weet je wat die mensen zeggen? En daar heb je de 
grote fout van een natuurlijk mens, in al zijn godsdienst. “Hij had 
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beter bij ons kunnen wezen. Bij ons is het veel netter in huis. Bij ons 
is het veel eerlijker in huis. Wij hebben ons hele huisgezin ingericht 
naar Zijn Woord en naar Zijn geboden. Ja, we laten misschien wel-
eens een steekje vallen hier of daar, maar bij ons valt het wel mee, 
zeker in vergelijk tot die Zachéüs. Hij had Zich bij ons waarschijnlijk 
veel beter op Zijn gemak gevoeld. Bij ons is alles netjes, ordelijk en 
eerbaar. En ons slaat Hij over en Hij gaat tot een zondige man in om 
te herbergen”. 
Daar zit haat in. Daar zit afgunst in. Daar zit iets in, het wordt 
Zachéüs niet gegund. Ja, ze hadden Zachéüs trouwens ook allang 
afgeschreven, net als die herders, en net als die wijzen uit het Oos-
ten. Ze hadden ze allang afgeschreven: “Die horen er toch niet bij”. 
En dan? Zachéüs stond en zeide tot de Heere… Waarom is dat nu 
eigenlijk toegevoegd? Waarom staat dat er bij? Wel, om die mensen 
die buiten de deur van Zachéüs staan, met al hun commentaar, te 
beschamen tot in het diepst van hun wezen. Die mensen zeiden: 
“Hij kan veel beter ons terecht, want wij zijn veel netter”. Hier blijkt 
dat Zachéüs, met al zijn zonden en ongerechtigheden, een veel 
netter, ja een oprechter en eerlijker mens was dan zij. Hij heeft in 
zijn hart een blijde keuze mogen doen. Hij zegt: “De helft van mijn 
goederen geef ik de armen, en wat ik door bedrog ontvreemd heb, 
dat geef ik vierdubbel weder”. Nee, dat hadden die mensen nog 
nooit gedaan. Die hadden nog gezegd: “Ik heb er toch eerlijk voor 
gewerkt!” Die hadden altijd gezegd: “Het is toch van mij! Dat is mijn 
rechtvaardige bezit en dat is mijn eigendom”. Weet u wat Zachéüs 
zegt: “Het is allemaal van U. Ik heb niets meer. Ik hoef ook niets 
meer. Want nu ik U gevonden heb, nu heb ik alles. Daar kunnen al 
die goudstukken niet tegen op wegen”. 
Ken je die gestalte in je leven? Nee, ik zeg niet dat dat er altijd in 
zijn zuiverste vorm is. Want o, je bent nog vleselijk, verkocht onder 
de zonden. De wereld kan trekken en lokken. Je kunt vol wezen van 
de dingen van de wereld. O ja! 
Maar ken je dat in je leven? Dat je alles, maar dan ook alles 
uitleverde aan Hem? Laat ik het zo vragen. Dat is wellicht scherper, 
en makkelijker te beantwoorden. Als je nu vandaag zou mogen 
kiezen… Want de Heere Jezus zegt: “Heden”. Als je vandaag zou 
mogen kiezen: je bankrekening, je huis, je geld, je goed, je gezond-
heid, je leven, je kinderen, alles wat je hebt. Of dat houden, of de 
Heere Jezus? Of Hem beminnen en alles loslaten. Wat zeg je dan? 
Hoe staat het er met u voor? Die godsdienst zou zeggen: “Nou, laat 
Jezus dan maar bij Zachéüs. Dan hoeven wij Hem niet”. Die rijke 
man ging bedroefd heen toen de Heere zei: “Verkoop al wat ge 
hebt, geef het de armen, kom weder en volg Mij”. Toen ging hij be-
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droefd heen. Maar als je nu de ijdelheid van alles van hier hebt 
ingezien, omdat je met een rechtvaardig en een heilig God van doen 
hebt gekregen, zou je het dan niet graag uit handen geven? Het kan 
je toch niet verzadigen, en het kan je toch niet redden en toch niet 
behouden. Je zit nog steeds op die aarde. Je bent nog steeds een 
mens met een ziel voor de eeuwigheid. Er is nog steeds een afstand 
tussen God en je ziel. Heb je Hem dan niet nodig?! 
Jezus zeide tot hem: “Heden is dezen huize zaligheid geschied”. 
Ofwel: “Dit is het doel van Mijn komen. Hiervoor ben ik nu met Kerst 
in een kribbe neergelegd”. Heden is dezen huize zaligheid geschied. 
Weet u wat dat betekent? “Ik ben er, dus de zaligheid is er ook. En 
de zonden, met al zijn onzaligheid, moet Mij onderworpen zijn”. 
Heden is dezen huize zaligheid geschied. Het grootste wonder dat 
gebeuren kon, is gebeurd. 
Hoe is die zaligheid geschied? Wel, Zachéüs had alles wegge-
geven, en de Heere Jezus zegt: “Hier hebt u alles weer”. Ja, maar 
dan heerlijker, hemels, eeuwig. 
Nademaal ook deze een zoon Abrahams is. In Zachéüs wordt dat 
woord waar wat de Heere Jezus gezegd had, dat God bij machte is 
om uit die stenen Abraham kinderen te verwekken. Ingevoegd in de 
familielijn van Abraham, en daardoor een erfgenaam van het hemels 
Vaderland. Een erfgenaam van de eeuwige zaligheid. In Abraham 
een rechtvaardige erfgenaam geworden van al die rijkdommen die 
Hij heeft verworven in de weg van Zijn omwandelingen, in de weg 
van Zijn lijden en van Zijn sterven. 
Want de Heere Jezus zegt: “Want…” Dat heeft alles met die zalig-
heid te maken, daar Zachéüs eerst zo onzalig was. Nu de zaligheid. 
“Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken dat verloren was”. 
Ik wil u eerst op deze belangrijke zaak wijzen. Dat is dit: Te zoeken 
en zalig te maken dat verloren ‘was’. Ziet u dat? Er staat niet dat Hij 
gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren ‘is’. Wat 
betekent dat? Ze zijn van eeuwigheid in het Boek des Levens. Ze 
zijn van eeuwigheid gezaligd. Hun naam is van eeuwigheid met het 
bloed van Jezus getekend in het Boek dat voor Gods aangezicht is. 
Ze zijn van eeuwigheid veilig opgeborgen in Gods Vaderhart, in het 
borgtochtelijk hart van de Heere Jezus Christus. Van eeuwigheid is 
hun verlorenheid weggenomen. Dat is toch een bewonderenswaar-
dige zaak! Of niet? Vóór dat de wereld er was. Vóór dat de schep-
ping voltooid was. Vóór dat de Heere gezegd had: “En zie, het is 
goed, het is zeer goed”. Vóór dat de mens als beelddrager Gods in 
de rechtstaat had gewandeld, de zaligheid deelachtig en de zalig-
heid verdienende door gedurige gehoorzaamheid. 
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Vóór dat de mens daaruit wegviel en de onzaligheid en de verloren-
heid over zich heen gehaald heeft, is het opgelost. Verloren was. Ze 
zijn gered. Ze zijn gezaligd. Ze zijn veilig. Bedenk tegelijkertijd hoe 
het in het leven van Zachéüs is geweest. Heeft hij gezegd, toen hij 
uit zijn huis ging en de mensenmassa zag en dacht: “Dan klim ik in 
die vijgenboom”, heeft hij gezegd: “Want het is toch al opgelost, ik 
was verloren, maar ik ben toch al behouden”? Welnee. Zijn verloren-
heid, het diepe besef van zijn verlorenheid, dat dreef hem uit naar 
die plaats. De gevoelige kennis van de toorn en de wraak van God 
over de zonden en schuld, dat hield hem in de greep, en dat is een 
werktuig in de handen van de eeuwige God om een ziel heen te 
stuwen naar die plaats waar in de tijd (daar ligt het onderscheid) die 
zaligheid wordt toegeschikt, die van eeuwigheid af al gereed was, 
klaar lag. Zo is het ook mogelijk dat de gelovigen van de Oude Dag, 
voordat Jezus in het vlees gekomen was, toch gezaligd zijn gewor-
den op rechte gronden. Omdat van eeuwigheid af de verlorenheid is 
opgelost. 
Want de Zoon des mensen is gekomen. Hij is gekomen met een 
doel. Hij is in die kribbe van Bethlehem neergelegd met een hoog 
hemels doel. Namelijk dit: om de verlosten hun verlossing aan te 
zeggen, die Hijzelf voor hen in de tijd verwerven zou, in de natuur 
waarin zij gezondigd hadden. Hij is gekomen. Gekomen om die wel-
daad thuis te brengen. 
Mensen, dat is wat! Als je in je verlorenheid het Kerstevangelie hoort 
prediken. Dat God naar de aarde gekomen is. Dat Jezus in een 
kribbe is neergelegd. Zou dat je geen hoop en moed geven in je 
bange dagen?! Zou je dat geen aanmoediging willen wezen, om het 
bij Hem te zoeken?! Ga die zelfde gang dan toch maar als Zachéüs. 
Zoek maar een vijgenboom. Zoek maar een bergtop, een dak van 
een huis. Zoek maar een plaats op om Hem te zien, opdat Hij u 
tegen zou komen. 
Kijk, de theologie van vandaag zegt: “Ja maar, je moet zoeken, en 
die zoekt, zal vinden”. Daar hebben ze de Bijbel nog bij in de hand, 
want het staat in het Woord. Dat is allemaal waar. Want u hebt te 
zoeken. En zoekers zullen vinden. Dat heeft de Heere beloofd. Maar 
waarom is dat nu? Wel, omdat dat zoeken en vinden van ons, is 
onderworpen aan dit machtige spreken van Jezus, dat de Zoon des 
mensen is gekomen om …te zoeken… Dus het gaat niet over ónze 
zoektocht. Maar toen Hij in die kribbe is neergelegd, is Zijn grote 
zoektocht begonnen om overal die mensen te zoeken en te vinden, 
om ze zalig te maken. Zij die lagen weggestopt, verborgen achter de 
vijgenboombladeren misschien wel, weggestopt in hun huizen, in de 
grotten in de woestijn, weggevlucht tot aan de einden der aarde om 
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het Goddelijk recht te ontlopen. Hij is op zoek om ze zalig te maken. 
En Hij vindt ze, daar op de plaats waar ze zijn, om ze dat te geven 
wat ze nu in eeuwigheid niet missen kunnen. 
De Zoon des mensen. Weet u wat dat in dit verband zeggen wil? De 
Zoon van God heeft onze natuur aangenomen, opdat Hij precies 
weten zou wat wij van node hebben, en opdat Hij ook precies de 
gepaste betaling zou zijn voor onze nood, voor het aangezicht van 
de Vader. Want de Vader had geëist dat de natuur waarin gezon-
digd was, ook de natuur zou zijn waarin betaald zou worden voor de 
zonde. 
Is gekomen. Het is een voltrokken zaak. Dat betekent: Hij zoekt ge-
meenschap met Zijn wereld. Hij komt tot de mensen. Dat heeft toch 
voor een ieder van ons wel wat te zeggen, grote betekenis, toch! 
Laten we daar ten derde nog over nadenken. Maar zingen we eerst, 
Psalm 22 vers 12. 
 

Gij die God vreest, gij allen prijst den HEER'; 
Dat Jakobs zaad Zijn groten Naam vereer'; 
Ontzie Hem toch, o Israël, en leer 
Vertrouwend wachten. 
Wie Mij veracht', God wou Mij niet verachten, 
Noch oor noch oog 
Van Mijn verdrukking wenden; 
Maar heeft verhoord, wanneer Ik uit d' ellenden 
Riep naar omhoog. 

 
Gekomen om te zoeken. De lieflijke woorden uit Zijn mond blijven 
toch het overwegen waard! Of niet? Wat is daarin openbaar geko-
men Zijn zoeken van arme en ellendige zondaren. Is Zijn prediking 
niet altijd vol van bewogenheid en mededogen geweest. Heeft Hij 
niet altijd gezocht in Zijn prediking te lokken om bij Hem te komen. 
Kunt u nog een slechte gedachte van Hem verzinnen als u over-
weegt de woorden, de heerlijke, zalige woorden die uit Zijn mond 
gegaan zijn? Zoudt u nog willen beweren dat Hij het op uw onder-
gang gemunt heeft, als u Hem hoort spreken: “Komt allen tot Mij, die 
vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. En als u die ge-
dachte al hebt, dat God onbewogen zou zijn, ook over u. Zie dan op 
de gangen der liefde, Zijn omwandeling op de aarde. Ze kwamen tot 
Hem en ze werden uitgeholpen. O ja, er was een vrouw, die had bij 
zichzelf gedacht: “Als ik maar de zoom van Zijn kleed zou aanra-
ken”. En er is kracht van de Heiland uitgegaan. Ze is verlost gewor-
den. Haar zoektocht bleek Zijn zoektocht te wezen, om haar wel te 
doen en genade te bewijzen. 
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Ik hoor er een zeggen: “Spreek slechts een woord en Uw knecht zal 
genezen”. En hoe de Heere Jezus gesproken heeft en de genezing 
was daar. “Ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zoudt inko-
men”. Hoor hoe de Heere Jezus spreekt en wonder doet aan een 
dode. Dat dochtertje van Jaïris. Hij was geroepen, nietwaar, en Hij 
heeft haar opgewekt. “Ze slaapt slechts”. Maar ook ongeroepen toen 
Hij de jongeling te Naïn tegen kwam, en de dood moest halt houden 
voor de levende Jezus, en Hij de jongeling van Naïn opwekte uit de 
doodslaap en hem weer gaf aan zijn moeder. Heeft Hij het op uw 
ondergang gemunt, Die zo leven en zaligheid heeft uitgedeeld in 
een ruime mate, er niet één heeft weggezonden, dan alleen die 
zichzelf wegzendt in zijn hoogmoed, in zijn niet benodigen van de 
Heere Jezus Christus. 
En zie dan de gangen Zijner liefde toen Hij gevoerd werd in de tuin, 
in de hof van Gethsémané. Toen Hij daar de last droeg van de zon-
de en de schuld van Zijn volk. Toen Hij daar als het ware de on-
zaligheid van Zijn volk in ging en het bloedig zweet Hem werd uitge-
perst, waar Hij het uitzei: “Mijn God, indien het mogelijk is, laat deze 
drinkbeker aan Mij voorbij gaan. Uw wil geschiede”. Is dat geen 
liefde geweest, dat de Onschuldige Zich schuldig liet verklaren. Daar 
in de hof van Gethsémané de schuld van Zijn volk voelde, en de 
schuld van Zijn volk kreeg toegezegd op Gabbatha: “Ik vind geen 
schuld in deze Mens”. Maar toch des doods schuldig: “Kruis Hem 
maar”. Is dat geen gang der liefde geweest, dat Hij het onderworpen 
geweest is, dat ze Hem in het aangezicht gespogen hebben en een 
doornenkroon op Zijn hoofd hebben gedrukt dat het Middelaars-
bloed langs Zijn gezicht afliep, en Hem de rug werd opengereten on-
der de geselslagen, en een purperen mantel Hem werd om gelegd, 
en een rietstaf in Zijn hand, om een spotkoning te zijn. Hoe de 
Koning van hemel en aarde Zich stil, als een lam, dat stemmeloos is 
voor zijn scheerders, heeft onderworpen aan deze gang van gerech-
tigheid voor het aangezicht van Zijn Vader. Zie de gang der liefde 
naar de vloekheuvel Golgotha. Zie de gang der liefde, dat Hij de 
spijkers door Zijn handen en voeten liet slaan en Zich aan een 
vloekhout der schande liet ophangen. Zie de gangen der liefde, dat 
Hij gegaan is tot in de onderste delen der hel om de kop van sata-
nas te vermorzelen. “Mijn God, waarom verlaat Gij Mij? Waarom 
ben Ik onzalig?” Wel, hierom, om te zoeken en zalig te maken dat 
verloren was. Onder die volle uitgieting is de Man van smarten on-
der God weggebrand. En Hij baande in Zijn sterven de weg tot het 
hart van Zijn Vader. En in Hem worden zij zalig. 
Roep toch tot die Jezus. Zoek het toch bij Hem. Loop Hem toch aan 
als een waterstroom. Die het Zelf in Zijn Woord zegt: “Eer zij roepen 
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zal Ik antwoorden”. Die het Zelf in Zijn Woord zegt: “Nathanaël, Ik 
zag u reeds toen u daar onder die boom zat. Het komt niet bij u 
vandaan. Het komt bij Mij vandaan”. De Zoon des mensen is 
gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. 
En als de Heere Jezus dan in het huis van Zachéüs zegt: “Heden in 
dezen huize zaligheid geschied”, dan wil dat zeggen: “Hier is het 
doel van Mijn komst open geworden”. 
Hoe is het eigenlijk door de eeuwen heen geweest? Heeft de Heere 
Jezus die nodiging ook niet willen vervullen en waar gemaakt! Zie 
op de Pinksterdag drieduizend toegebracht worden. En de Heere 
deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En in andere tij-
den, zoals in onze dagen in Nederland wellicht, druppelsgewijs. O 
ja, in grote getalen in Korea, in China, in Pakistan, in Irak. En hier 
druppelsgewijs. Dat is onze schuld. Dat is onze zonde. En toch zet 
de Heere Zijn Kerkvergaderend werk voort. Ja, als je om je heen 
kijkt, dan zou de moed je ontnomen worden, zou je de wanhoop 
nabij wezen. Maar ik wil in deze middag eindigen met een woord 
van Nicolaas Beets. Ja, het trof mij toch bijzonder. Ik wil het u niet 
onthouden. Hij zegt: “Richt u in de Kerstprediking, op grond van 
Lukas 19, vooral tot de verlorenen, en zeg ze toe dat ze gezocht 
worden”. Vind je dat nu niet ontroerend! Is dat nu geen hoopgevend 
en moedgevend woord in deze dag! Die d’r verlorenheid gevoelen. 
Die bij God niet meer kunnen komen. Beets zegt: “U wordt gezocht”. 
Die zoekende Jezus gaat tot op de dag van heden door. En als het 
heden van Gods welbehagen is aangebroken, dan zal het alles 
verklaard worden. 
Ik zoek al zo lang. Het is zo donker vanbinnen. Ik weet het ook niet 
meer. Heeft mijn bidden wel zin? Heeft mijn zoeken wel zin? Heeft 
mijn zuchten wel zin? Worden mijn tranen eigenlijk wel in Gods fles 
vergaard? 
Ach, mensen, het had geen enkele zin als dit niet waar is, dat Jezus 
zoekt dat verloren was. 
“Maar”, zegt Beets, “richt u ook in het bijzonder tot de behoudenen, 
want ze mogen één zaak nooit vergeten. Dat ze verloren waren, en 
dat ze gezocht geworden zijn door de Heere Jezus Christus Zelf. 
Dat als Hij het niet had gedaan, ze er nooit waren gekomen”. Opdat 
u ontnomen worde al uw hoogmoed, al uw ijdele verwaandheid dat 
ge u beter acht dan een onbekeerde en een onwederom geborene. 
Dat u zichzelf hoger acht dan een wereldling, die van God niet weet 
en naar de Heere niet vraagt en zoekt. Maar dat ge daarbij bepaald 
zou worden, opdat het u in de vernedering zou brengen, en dat de 
lof en de roem alleen aan God zou wezen. De Heere wil geëerd 
worden in het zaligen van zondaren. 
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Zachéüs, ach, zijn naam moest verdwijnen. Wat moest die man van 
zichzelf nog zeggen? Hij moest alleen die Jezus over houden, dat 
de Naam van Jezus zou verschijnen en blinken en schitteren zou in 
zijn bestaan. Zo, zegt Nicolaas Beets, zijt gij ook een leesbare brief 
van de Heere Jezus Christus, waar al het uwe eindelijk verdwijnt, en 
waar Zijn werk alleen schittert, tot bemoediging van die die nog ver-
loren liggen voor hun eigen waarneming in zonden en schuld; tot 
bemoediging, opdat zij aan zouden houden, moed zouden scheppen 
uit uw behoudenis. 
Maar ook tot een waarschuwend voorbeeld van die die wel verloren 
is, maar geen verlorenheid gevoelt en het nog best naar zijn zin 
heeft in de wereld. 
Opdat de blijdschap van de vrome je hart in beweging zou zetten en 
je diezelfde gang als Zachéüs zou gaan, op het goede gerucht wat 
Hij van Jezus hoorde. 
En zocht Jezus te zien, wie Hij was. Opdat die zoektocht aan zou 
vangen, maar ook voleindigd zou worden aan de voeten van die 
gezegende Middelaar, de Heere Jezus Christus. 
De Zoon des mensen is gekomen. Dat is Kerstfeest. En gekomen, 
dat houdt in de tijd, in de heilshistorie dat grote begin in: zoeken en 
zalig maken dat verloren was. Kijk, en daarom zeg ik tot u dat er 
hoop is, dat er doen aan is, dat zalig worden voor u de onmoge-
lijkste onmogelijkheid is, maar dat bij de Heere alle dingen mogelijk 
zijn. Bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood, omdat deze Jezus aan 
dat vloekhout der schande de dood is in gegaan. Hij ging de dood in 
voor Zijn volk, opdat zij het eeuwig zalig leven zouden beërven. 
Zie je aan het woord van de Heere Jezus… Laat dat ook met alle 
nadruk nog gezegd zijn. Als de Heere Jezus zegt: “Heden is dezen 
huize zaligheid geschied”, dat de zaligheid niet ná dit leven begint, 
maar dat het hier zijn aanvang neemt en zijn voltooiing vindt in die 
eeuwige zaligheid. Ook naar de verklaring van Luther daaromtrent. 
Hij zegt: “Het is een vreselijke goddeloze gedachte te menen dat de 
zaligheid daar zijn aanvang neemt. Hier reeds in de tijd”. ‘Heden’ is 
dezen huize zaligheid geschied. En als de Heere Jezus dat uit-
spreekt, dat woord van zaligheid, dan betekent dat, dat Zachéüs en 
al degenen die dat woord van Hem horen mogen, ingekapseld lig-
gen in die eeuwige raad, in die eeuwige liefde, in die eeuwige ver-
lossing. Ze waren verloren, maar ze zijn nu behouden, tot in alle 
eeuwigheid toe. 
Dat is de zekerheid bij God vandaan. De zekerheid van het Woord, 
van het spreken des Heeren. Dat overstijgt onze gevoeligheden of 
ongevoeligheden, ons welgesteld zijn of ons niet welgesteld zijn. Dat 
overstijgt al onze raadselen en al onze gedachten. Dat blijft staan. 
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En weet u, in een ander verband, bij Micha 7, las ik van een ver-
klaarder… Dat is dan echt het allerlaatste. Micha, zo klein, zegt die 
verklaarder, en zo wankelend, zo twijfelmoedig in zichzelf. Maar 
weet u wat Micha mocht doen?, zegt die verklaarder. Die mocht met 
heel zijn hebben en houden leunen tegen de berg, tegen de rots-
blokken van Gods onveranderlijk spreken. Daar ligt de vastigheid en 
daar ligt de troost in. Ook vandaag. Een rotsblok krijg je niet aan de 
kant. Een berg kun je niet verzetten. Groot zijn ze, sterk zijn ze. Je 
kun je er tegen kapot lopen. Dat kan wel. Maar je kunt hem niet ver-
zetten. Nou, en die daar tegen leunen mag, och, die is welbewaard. 
Dat je tot rust komt in het spreken des Heeren. 
Kijk, de Heere Jezus ging Zachéüs’ huis weer uit, want Hij moest 
verder. En de beslommeringen van de dag, en al het spreken van 
de mensen, en al de gedachten en overleggingen van zijn hart, die 
zullen wel velen geweest zijn. Maar hij moest leren te hangen aan 
dit woord van de Heere Jezus Christus Zelf, om daar het leven en 
de kracht en de zoetigheid uit te peuren. 
Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een 
zoon Abrahams is. 
Nou, neem dat nu mee naar huis. De Zoon des mensen is gekomen 
om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 25 : 7 
 

Gods verborgen omgang vinden 
Zielen waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreeverbond, getoond. 
D' ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, Die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 


