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De Koning en zijn Koninkrijk van buitenstaanders 

1. Intro en lezen 
Ik ben Nolda Tipping, lid van deze gemeente.  

Slide 2 en 3 Bijbeltekst 

Ik wil met jullie lezen uit Lukas 19:1-10 

191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die 
Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten 
te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de 
menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom 
in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 
5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug 
naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs 
kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 
7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een 
zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar 
Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst 
vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis 
redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

Misschien hebben jullie al gemerkt dat we op zondag vaak uit het evangelie van Lukas lezen. 
Met deze preek wil ik je graag horizontaal en verticaal door het evangelie van Lukas om te 
laten zien wie Jezus is als Koning en hoe hij zijn Koninkrijk vormgeeft.  

Eerst wil ik in grote lijnen, horizontaal laten zien hoe het hele evangelie van Lukas bedoeld is 
als een manifest van Jezus. Een evangelie die beschrijft wie Koning Jezus is, wat hij belangrijk 
vindt in zijn koninkrijk. 

Vervolgens gaan we verticaal de diepte in gaan met het verhaal van Zacheüs. Ik laat dan zien 
dat dit verhaal past in de horizontale lijn van het grotere verhaal en aan de hand van dit 
verhaal zien we nog meer hoe rijk, maar ook onverwachts het koninkrijk van Jezus is.  

2. Horizontaal: Het grote verhaal van Lukas 
2.1 Opbouw 
Het is de moeite waard om een keer Lukas van begin tot eind te lezen om het grote verhaal, 
de missie van Jezus te zien. Het is ook een enorm spannend boek. Het boek beschrijft het 
leven van Jezus en zijn tocht naar Kapernaüm naar Jeruzalem. Naar mate zijn fysieke reis 
vordert en hij Jeruzalem nadert, merk je dan de spanning in het verhaal ook stijgt. Meer en 
meer mensen beginnen hem te volgen, omdat ze wel door hebben dat er iets dramatisch 
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moet gaan gebeuren. De critici van Jezus beginnen steeds meer wrok en frustratie op te 
kroppen en proberen een manier te bedenken om hem uit de weg te ruimen. Met opzet is 
de uiteindelijke escalatie van de spanning ook het hoogtepunt van de missie van het 
koninkrijk van Jezus. Jezus komt aan in Jeruzalem, wordt gekruisigd en tot de verbazing van 
bijna iedereen na 3 dagen weer tot leven komt. Met opzet gebeurt dit ook in Jeruzalem, het 
centrum van de oudtestamentische verering van God. Het centrum van het Joodse 
Koninkrijk. Hiermee laat Jezus zien dat zijn koninkrijk voortbouwt op het oudtestamentische 
koninkrijk wat in de boeken van Mozes is neergezet.  

Geen gebeurtenis die beschreven wordt uit het leven van Jezus is toeval. Het verhaal van 
vandaag speelt zich af in Jericho, dit is ongeveer 1 dag reizen van Jeruzalem. De spanning is 
aan alle kanten al hoog en iedereen houdt Jezus goed in de gaten.  

2.2 Inhoudelijk 
Ik wil ook graag inhoudelijk kijken naar de opbouw van het verhaal omdat dit laat zien waar 
het om draait in Jezus zijn koninkrijk. Als je goed leest zie je iets typisch. Als onze koning 
Willem ergens op bezoek gaat, bezoekt hij wellicht een school of zoiets, maar zorgt hij er 
zeker voor dat hij de burgemeester en andere belangrijke mensen ontmoet en ze eer 
betoont. Als je leest van Jezus belangrijk vindt, zie je dat Jezus keer op keer zich richt op de 
mensen die erbuiten vallen, de mensen aan de rand van de samenleving.  

Teun heeft een paar weken terug verteld over hoe Jezus melaatsen geneest, mensen die 
buitengesloten waren in de samenleving. Vervolgens zoemt het verhaal nog eens extra in op 
de melaatse zie een Samaritaan was, dus nog eens extra een buitenstaander. Jezus zegt 
hiermee dat de mensen die buitenstaanders zijn, ook bij zijn koninkrijk horen.  

Arie heeft twee weken geleden gesproken over een gelijkenis van een weduwe die recht 
wilde halen bij een onrechtvaardige rechter. Ook hier zie je dat Jezus de minste van de 
samenleving kiest als voorbeeld in zijn gelijkenis. Waarom is dit? 

Aan de andere kant zie je dat Jezus niet mild is als hij spreekt met de vooraanstaande 
mensen uit het volk, de Schriftgeleerden en farizeeërs. Deze mensen waren vrome joden die 
enorm veel tijd en moeite staken in het leven naar de wet van Mozes. Jezus veroordeelt het 
feit dat ze niet handelen naar essentie van Gods, maar vooral de regeltjes volgen. 

Hier zie je dat wie in onze wereld een buitenstaander is, door koning Jezus omhoog wordt 
getrokken in zijn koninkrijk. Vooraanstaande mensen zoals de farizeeërs die best wel blij 
waren met zichzelf helpt Jezus door de naar beneden te halen tot een niveau dat ze zich 
weer realiseren dat Jezus nodig hebben en niet zichzelf kunnen redden.  

Voor degene die hier vorige week waren, Emmanuel al in zijn betoog over Jezus die het 
gebed van de Tollenaar en de Schiftgeleerde observeert. Jezus is naar beneden gekomen 
naar deze aarde om degene die erbuiten vallen, zoals te tollenaar, te verheffen, maar dat hij 
van mensen de middengroep zoals jij en ik vraagt hij “that we go down”, naar beneden gaan. 
Van ons voetstuk afstappen net als de Schriftgeleerde. 

Aan de hand van deze slides zie je wat het betekent  
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Slide 4 en 5 in redelijk rap tempo 

 

Dit is de horizontale lijn, de beschrijving van wie Jezus is als koningen en wat zijn koninkrijk 
betekent.  

3. Verticaal. Lukas 19:1-10 
Tegen de achtergrond van het grotere verhaal hoe Jezus een koninkrijk creëert van 
buitenstaanders, gaan we nu verticaal, de diepte in m.b.t. het verhaal van vandaag, de 
ontmoeting van Jezus met Zacheüs.  

Slide 6 

 

Waarom heeft Lukas gekozen om het verhaal over Zacheüs toe te voegen aan de opbouw 
van het verhaal van Jezus? Hoe past dit in het grotere verhaal van hoe Jezus zijn koninkrijk 
vestigt? 

We hebben de afgelopen weken gesproken dat observatie van wat er echt staat in de tekst 
heel belangrijk is. Ook hier. Omdat dit verhaal voor veel mensen bekend is door 
zondagschool en liedjes lees je er al snel doorheen op de automatische piloot. Wat schattig 
dat Jezus dit kleine mannetje helpt. Is dat de uiteindelijke betekenis? De betekenis is anders 
en veel rijker.  

Als we de tekst wel goed lezen, zien we een aantal personages. Welke personen of groepen 
personen komen voor? 

- Tollenaar 
- Farizeeën/Schriftgeleerden 
- Jezus 

Over wie gaat eigenlijk het verhaal? Wie is de hoofdpersoon? 

- Jezus 
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Wie maakt de eerste move? Wie neemt het initiatief? 

- Jezus 

 

3.1 Jezus 
Om met Jezus te beginnen. Als jezus Jericho binnengaat zijn er waarschijnlijk hordes mensen. 
Waarschijnlijk is hij ook niet de enige die in een boom zit.  

Jezus stopt keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag 
moet ik in jouw huis verblijven.’ Jezus spreekt hier met het gezag van een koning, de redding 
wil brengen aan het huis van Zacheüs. Ik moet bij jou verblijven. Zoals in eerdere verhalen in 
Lukas spreekt hij ook hier weer juist de buitenstaander aan ipv de vooraanstaande mannen 
uit het volk. Hierover meer als we bekijken wie Zacheüs nu eigenlijk was.  

Jezus neemt dus het initiatief om Zaccheus aan te spreken en later neemt hij weer het 
initiatief om te bepalen dat hij en zijn huis zijn gered. Weer zie je Jezus die met koninklijk 
gezag spreekt en redt.  

 

3.2 De Tollenaar.  
In de tekst zie je dat hij een rijke hoofdtollenaar was. Tollenaars waren meestal Joden die bij 
mede Joden belasting inden voor het romeinse rijk. De romeinen gaven alleen een 
ondergrens voor de belasting, maar geen bovengrens. De tollenaar mocht zo veel vragen als 
hij wilde. Hij had het romeinse leger achter zich om mensen af te ranselen als ze niet 
betaalden. Deze man was een hoofdtollenaar. Hij had waarschijnlijk een piramide van 
tollenaars onder zich. Je kunt deze man vergelijken met een maffiabaas, een kartelleider die 
zijn eigen volk afperst om daar rijk van te worden. Deze man wordt door zijn eigen mensen 
verafschuwd en ontweken. Hij was geen doetje. Hij was zeker niet arm. En toch richt Jezus 
zich juist op deze man en spreekt juist deze man aan. Wonderlijk want als Jezus populair 
wilde worden als koning, had hij beter iemand anders kunnen kiezen om bij te logeren, 
bijvoorbeeld een Schriftgeleerde. Dat was beter geweest voor zijn status.  De omstanders 
reageren dan ook afwijzend 

 (en) zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens 
binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 

Wat Jezus deed was dus heel slecht voor zijn kijkcijfers, voor zijn populariteit. Toch doet hij 
dit met opzet? Waarom? 

3.3 De farizeeërs/Schriftgeleerden 
Dit waren vooraanstaande mensen uit het joodse volk. Ze kenden de Torah, hielden de 
wetten van Mozes, maar zagen het als een opeenstapeling van dingen doen. Het was niet 
iets van hun hart hun DNA. Vaak waren deze mensen best content met zichzelf. Ze deden 
wat ze moesten doen en waren modelburgers.  Ze zorgden dat mensen erop werden 
gewezen wat ze wel en niet moesten doen en vonden het hun taak om bizarre mensen die 
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van allerlei rare dingen beweerden over de zoon van God zijn etc. snel de mond werd 
gesnoerd voordat dit soort mensen te schadelijk werden.  

3.4 Ik/jij. Met zie identificeer je je? 
Als je een verhaal leest identificeer je je vaak met een persoon in het verhaal. Wie 
identificeer jij je mee?  

Ik heb me altijd met Zacheüs geïdentificeerd, maar toen ik dit Bijbelgedeelte echt ging 
bestuderen realiseerde ik me dat ik meer overeenkomsten heb met de Schriftgeleerde dan 
met Zacheüs. Behalve dan dat ik vroeger van boompje klimmen hield, ben ik een 
modelburger. Ik heb een man, kinderen, huis, baan, betaal belasting, mijn hele leven 
christen geweest, ga netjes elke zondag naar de kerk, maak ook 1 keer per zoveel maanden 
de kerk schoon, vloek niet, geef een tiende aan de kerk en hou absoluut niet van mensen die 
extreme dingen roepen en kan ook heel snel een oordeel vormen over de fouten van andere 
mensen.   

 

4. Te zoeken en redden wat verloren is. 
Maar wat wil Lukas of eigenlijk Jezus met dit verhaal zeggen? Hoe past het in de horizontale 
lijn van het koninkrijk van Jezus in Lukas? Om dat te begrijpen moeten we verder kijken in de 
tekst.  

Jezus zet als eerste de actie in. Hij neemt het initiatief en roept Zacheüs, de buitenstaander, 
terwijl hij de mogelijkheid had om vele andere, betere mensen te roepen.  In ons leven, in 
onze kerk en in onze samenleving is het ook Jezus die het initiatief neemt. Hij verwacht wel 
antwoord van ons. Zacheüs gehoorzaamd. Hij komt naar beneden.  

Jezus spreekt zich in de tekst niet uit over de welvaart van de tollenaar, maar de man begint 
er zelf over. Hij besluit zelf de helft van alles wat hij bezit weer terug te geven, dit is niet 
alleen van zijn bankrekening, zijn liquide middelen, maar ook zijn vastgoed, zijn bezittingen.  

Zacheüs begrijpt zelf dat nu het koninkrijk van Jezus heeft ontvangen dit betekent dat hij 
radicaal anders zijn werk moet invullen en dat het aardse koninkrijk van Zacheüs maar heel 
relatief is. Hoe Zacheüs reageert op de uitnodiging van Jezus raakt niet alleen zijn 
bankrekening, maar hoe hij in het vervolg gaat leven. Hij zegt: 

Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik 
iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig  

Hij zal niet meer dezelfde welvaart genieten, maar hij heeft een glimp gezien van het 
koninkrijk van Jezus en hij weet dat dit koninkrijk veel meer waard is dat de welvaart waar hij 
nu van af ziet. Jezus geeft redding aan zijn huis en noemt hem een zoon van Abraham. Hij 
verheft deze buitenstaander die verafschuwd wordt weer tot een zoon van Abraham, deel 
van het uitverkoren volk. Hij en zijn huis horen weer bij het verbond van God, zijn koninkrijk.  

De kern van de boodschap is de laatste zin 
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Slide 7 

Vers 10, De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat 
verloren was.’ 

Jezus is de koning die redt wat verloren is, de mensen die buiten de bood vallen. Hij trekt de 
buitenstaanders omhoog. Heel direct spreekt Jezus hierover hoe hij als koning Zacheüs en 
zijn huis redt. In de tweede plaats maakt Jezus deze redding zichtbaar aan de omstanders en 
Schriftgeleerden toen om die mensen aan het denken te zetten en duidelijk te maken, je 
moet worden als Zacheüs, dan word je ook gered. Kom van je voetstuk.  

Jezus nodigt zichzelf uit te bij een maffiabaas, mensen met een crimineel verleden, maar ook 
bij de weduwen, prostitués, wezen, blinden en dakloze. Hij verheft deze mensen tot zonen 
en dochters in zijn koninkrijk. Ik als modelburger, als model christen ben ook welkom, maar 
moet we wel eerst realiseren dat ik Jezus echt nodig heb, ondanks dat ik mijn zaakjes goed 
voor elkaar heb. Voor mensen zoals ik, is daarvoor nodig dat een stuk zelfredzaamheid en 
trots eerst doorbroken wordt, zodat ik daarna kan gehoorzamen als Zacheüs.  

5. Kruis en opstanding 
Er zit nog een rijkere laag van betekenis onder.   

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

Jezus wijst hier vooruit op hoe hij als koning zijn volk gaat redden, door het kruis en zijn 
opstanding.  

- Zacheüs was gehoorzaam en was bereid om de helft van zijn bezitting weg te geven.  
- Koning Jezus was gehoorzaam en gaf zijn leven. Alles. 100% 

 
- Zacheüs vereffende zijn eigen schuld en gaf mensen waar ze recht op hadden, plus 

heel veel extra.  
- Koning Jezus was zonder schuld en geeft ons waar we geen recht op hebben. Door 

zijn kruis en opstanding zijn wij, die hopeloos verloren waren, nu gered.  

6. Gebed 
Jezus, dank u als koning naar beneden bent gekomen om op te trekken wie verloren is. Dank 
u dat u het initiatief neemt en ons onderdeel maakt van uw koninkrijk. U zoekt en vind ons. 
Jezus, u hebt uw leven gegeven voor ons. Help ons om vanuit die kennis te leven. Geef ons 
de gehoorzaamheid van Zacheüs,  

Vader we willen ook bidden voor buitenstaanders, in deze buurt, Groningen, Nederland en 
de onderdrukten in deze wereld. We zien uit naar de gerechtigheid van uw koninkrijk. Zoek, 
vind en red ook deze mensen.  

Kom spoedig Amen.  


