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Overweging 
 
Ergens in Amsterdam, ik weet niet of u er wel eens komt, vlak bij het Leidseplein staan een 
paar bomen, platanen. Het zogenaamde Leidse bosje. Als je daar omhoog kijkt en goed 
zoekt, dan zie je op een dikke tak een beeldje van een mannetje met een grote zaag. Ooit, in 
1989 heeft een kunstenaar die onbekend wil blijven het daar geplaatst. Opeens was hij er. 
Het Zagertje, zoals het mannetje wordt genoemd. Het mannetje is druk bezig om de tak 
waarop hij staat af te zagen – aan de verkeerde kant wel te verstaan. Dit mannetje is bezig 
om zichzelf ten gronde te richten. Hij zaagt en zaagt, en zaagt zichzelf op die manier van de 
stam van de boom. Hij snijdt zichzelf af van alle levensstromen, hij kapt zichzelf af van de 
wortels van zijn bestaan. Hij ontdoet zich van zijn eigen fundament.  
Dit mannetje, het Zagertje, – heeft me altijd aan Zacheus doen denken. 
   
Zacheus is een klein, naar, akelig, miezerig ventje. Klein - in meerdere zin van het woord. 
Niemand moet hem. En hij moet niemand. Zijn macht, verkregen door gedraai en gekonkel 
met de onderdrukker, maakt dat geen hond iets met hem te maken wil hebben. Zacheus 
doet er niet toe. Zo’n spil als hij als tollenaar in de samenleving is – zo doet hij er de facto 
niet toe als mens. Hij is los geraakt van alles en iedereen. Afgezonderd van wat en wie dan 
ook. Apart gesteld – zo zaagt Zacheus zichzelf van de stam af – en zo snijden anderen 
Zacheus weg. 
En dat maakt je tot een eenzaam mens. Waar droomt Zacheus van? Niemand die het weet.  
Niemand die het hem vraagt. Niemand die misschien wel weet heeft van zijn nachtmerries in 
zijn bed. Van zijn tranen. Zijn eenzaamheid. Zacheus is fout. En that’s it.  
 
En dan komt Jezus in de stad.  
Mensen lopen te hoop, willen vooraan staan, willen gezien worden door Jezus. Ellebogen, 
dringen, roepen, zwaaien – Jezus! Zie je me? In het gedrang van de menigte is letterlijk en 
figuurlijk geen plek voor Zacheus.  
Maar Zacheus wil Jezus zien – hij zócht Jezus te zien, staat er letterlijk - zonder zelf gezien te 
worden.  
Hij kent, net als de omstanders, ongetwijfeld de woorden uit de Wijsheidsliteratuur: “Omdat 
U alles kunt, ontfermt U zich over iedereen; U ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat 
zij naar U terugkeren”. Woorden waarvan hij zich afvraagt of ze wel voor hem bestemd zijn. 
Kijk maar naar de menigte om hem heen die hem af serveert. Verlangen en wanhoop. Het is 
in die verscheurdheid dat Zacheus de vijgenboom in klimt.  
En de vijgenboom omarmt de vertwijfelde Zacheus. Met de bladeren die symbool staan voor 
de handen van de Eeuwige, klimt hij als het ware in de schoot van ontferming, zonder te 
weten. 
Hij zoekt Jezus te zien. Hij zoekt ongeweten naar degene die hem zoekt. Zo raken Zacheus en 
Jezus verweven in elkaar.   
 



Want als Jezus dan Zacheus vindt in de boom, zegt hij niet: ‘ik wíl bij jou zijn vandaag’. Nee, 
Jezus zegt: ‘Zacheus, vandaag móet ik in jouw huis verblijven. Ik móet bij jou zijn voor de 
nacht’. Er is van beide kanten geen ontkomen meer aan. Degene die redding zoekt is 
verweven met degene die zoekt te redden.  
 
Het zijn niet zozeer die woorden, maar het is de impact daarvan die Zacheus de boom uit 
doet rollen.  
Opeens is er iemand die zegt; jij, Zacheus, jij doet er toe’. Trillend staat hij op de grond. Van 
ongeloof, van verwarring. En de verwarring bij de omstanders is er niet minder om. Jezus? 
Bij hem? Hij, die alles verkeerd deed, die alleen maar woede en haat heeft gezaaid? Waarom 
komt Jezus niet bij hen, zij doen toch alles goed? Dat is niet fair.  
Wij zijn toch de stam? Wat moet Jezus met die rotte vrucht die in de boom zit?   
 
De les voor de omstanders is feitelijk groter dan voor Zacheus zelf.  
Ontferming en vergeven betekent dat je de ander weer nieuw leven schenkt.  
En ja, dat is hondsmoeilijk als jou onrecht is aangedaan. Als je tot in je vezels verzet voelt, 
woede en haat. Want ook voor mij zit er wel een Zacheus in de boom. Iemand die mij 
onrecht heeft aangedaan. Iemand die me tot op het bot heeft miskend. Iemand die een 
oorlog begint, mensen in de vernieling brengt, leiders in kerk en wereld waar wijsheid en 
liefde ver te zoeken is… De boom zit aardig vol. En dan is de neiging zo groot: laat maar 
stikken. Degene die jij niet meer aan wil kijken omdat alles zich tot in je vezels daartegen 
verzet. 
Maar ook ikzelf, als Zacheus op die tak. Verbergend voor een ander. Te beschaamd voor wat 
is gedaan, wat is verwegen, beschadigd… 
 
Maar met wrok en boosheid vernietig je niet alleen het leven van een ander, maar ook het 
leven van jezelf. Omdat je de ander die jou iets aangedaan heeft nooit meer recht in de ogen 
kan kijken.  
Vergeving is niet zomaar zeggen: joh, zand erover. Je hoeft elkaar niet lief te vinden, niet 
aardig. Maar elkaar weer zien als mens. Tegen elkaar zeggen; ‘ik moet bij jou zijn’. Niet 
omdat ik het wil of gezellig vind, maar omdat het de enige weg is. Vergeven maakt dat een 
ander weer verder mag met zijn leven. Maar óók dat jij weer verder mag in jouw leven.  
Want vergis je niet, onverzoenlijkheid doet ook iets met jou. Met een steen op je maag, met 
altijd schichtig wegkijken, met eigenlijk niet goed weten hoe nog met elkaar om te gaan, met 
je af te keren, de ander te mijden; ontneem je niet alleen die ander het leven, maar ook 
jezelf.  
En zo mag je ook tegen jezelf zeggen, met alle berouw en spijt in je hart: kan ik mezelf 
vergeven? Wil ik zelf opnieuw weer de relatie met de ander, en met de Ander met een 
hoofdletter, aangaan? Mag ik weer? Mag ik mijn boompje uit? 
 
Jezus is er niet voor wie al gevonden is. Maar voor wie verloren is geraakt.  
Jezus ziet de ontworteling die Zacheus bij zichzelf teweeg heeft gebracht.  
Een kind van Abram, die zich afkeert van de stam. Hij wiebelt, hij is losgewoeld,  
en dat is wat Jezus aangrijpt, emotioneel en radicaal. 
Omdat Zacheus los is geraakt van de mensen om hen heen, en geworteld en gewend in de 
eenzaamheid en haat van mensen die hij zelf heeft bewerkstelligd. Waarmee de afwijzing en 
de haat uiteindelijk een veilige worteling is verworden, omdat het de zekerheid is waartegen 



je je kan wapenen en afzetten. Het versterkt de verhouding van ik tegen de anderen. Het is 
Zacheus tegen de rest.  
En dáár kan Jezus niet mee leven, niet mee instemmen. Jezus ziet geen tollenaar maar de 
mens Zacheus die afgezaagd dreigt te worden van zijn bron. Zichzelf afzaagt van zijn stam die 
hem Leven geeft. 
‘Bij jou moet ik zijn’ En tegen deze nieuwe zachte, cruciale ontworteling door Jezus, heeft 
Zacheus geen wapen meer. Hij breekt. 
Hij breekt waar hij wordt gezien, en gaat staan wanneer hij zegt: ‘Neem mij aan zoals ik ben, 
zuiver uit wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij’. Met die zegel van Leven, 
die Jezus op hem drukt, wordt dit zijn Pasen.  
 
En dan ben ik weer terug bij dat mannetje in de boom in het Leidse bosje.  
Waarvan je mag hopen dat hij niet al klaar is met zagen.  
Waarvan je nog meer mag hopen dat hij een stukje opgeschoven is, dichter bij de stam 
waardoor alleen afgekapt wordt wat echt nergens toe doet. 
En dat wij de genade van Gods vergeving mogen ervaren – en doorgeven aan elkaar.  
 
Amen 
 

Gebed bij de opening van de schrift 
 
 
Gij die niet schreeuwt, 
maar intens luistert. 
Gij die het geknakte riet 
niet breekt, maar heelt. 
Gij die niet onderuit haalt, 
maar optilt. 
Gij die niet uitdooft, 
maar verwarmt. 
Gij die niet heerst, 
maar dient. 
Gij die niet angstig maakt, 
maar bevrijding brengt. 
Leg uw kracht in ons. 
Laat uw stem hoorbaar worden. 
in ons midden. Amen. 

naar Marinus van den Berg 
  



Bezinning 1 
 
Je bent gevlucht hoog in een boom: 
weg van de mensen, 
weg van hun oordelen en vooroordelen. 
Een plek voor jou alleen, 
waar je jouw laatste beetje hoop 
nog veilig kan vasthouden. 
 
Zo’n boom heb je soms nodig, 
maar je hoort er niet thuis. 
Grond heb je nodig 
om met twee voeten op te staan. 
Vaste grond van vergeving en begrip: 
iemand die in jou gelooft, 
iemand die je respecteert, ook in je anders zijn. 
Iemand die je ziet en die je gaarne ziet, 
die je noemt bij je naam 
en niet bij je titel, rol of functie. 
Iemand die je kent, 
dieper dan jij jezelf kent. 
Iemand voor wie je meer bent 
dan de corrupte, de eigenzinnige of de marginale. 
Iemand die in jou een mens heeft gezien, 
een beeld van God die liefde is. 

 
 
.naar Carlos Desoete 

 


