


1 En Jezus kwam Jericho binnen en 

ging erdoorheen. 2 En zie, er was een 

man van wie de naam Zacheüs was, 

en hij was oppertollenaar en hij was 

rijk. 

Lucas 19:1-10 HSV



3 En hij probeerde te zien wie Jezus 

was, maar het lukte hem niet 

vanwege de menigte, omdat hij klein 

van persoon was. 4 En na 

vooruitgelopen te zijn, klom hij in een 

wilde vijgenboom om Hem te zien, 

want Hij zou daar voorbijkomen.
Lucas 19:1-10 HSV



5 En toen Jezus bij die plaats kwam, 

keek Hij op, zag hem en zei tegen 

hem: Zacheüs, haast u en kom naar 

beneden, want heden moet ik in uw 

huis verblijven. 6 En hij haastte zich 

en kwam naar beneden en ontving 

Hem met blijdschap.
Lucas 19:1-10 HSV



7 En allen die het zagen, morden 

onder elkaar en zeiden: Hij is bij een 

zondige man binnengegaan om daar 

zijn intrek te nemen. 8 Zacheüs nu 

ging staan en zei tegen de Heere: 

Zie, de helft van mijn goederen, 

Lucas 19:1-10 HSV



Heere, geef ik aan de armen, en als ik 

van iemand iets heb afgeperst, geef ik 

dat vierdubbel terug. 9 Toen zei Jezus

tegen hem: Heden is dit huis zaligheid 

ten deel gevallen, omdat ook deze 

een zoon van Abraham is.

Lucas 19:1-10 HSV



10 Want de Zoon des mensen is 

gekomen om te zoeken en zalig te 

maken wat verloren is.

Lucas 19:1-10 HSV



A. Zacheüs = mijn masker.



5 En toen Jezus bij die plaats 

kwam, keek Hij op, zag hem en zei 

tegen hem: Zacheüs, haast u en 

kom naar beneden, want heden 

moet ik in uw huis verblijven.

Lucas 19:5 HSV



6 En hij haastte zich en kwam naar 

beneden en ontving Hem met 

blijdschap.

Lucas 19:6 HSV



1. Wanneer Jezus mijn naam 

roept, laat ik mijn masker achter.



8 Zacheüs nu ging staan en zei 

tegen de Heere: Zie, de helft van 

mijn goederen, Heere, geef ik aan 

de armen, en als ik van iemand iets 

heb afgeperst, geef ik dat 

vierdubbel terug. 

Lucas 19:8 HSV



6 ‘Als een man of een vrouw een 

ander schade berokkent en zich 

daardoor tegen mij keert, dan is die 

persoon schuldig. 

Numeri 5:6-7 BGT



7 Zo iemand moet een bekentenis

afleggen en een volledige 

schadevergoeding met nog twintig 

procent erbovenop geven aan 

degene die hij heeft benadeeld.’ 

Numeri 5:6-7 BGT



9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden 

is dit huis zaligheid ten deel 

gevallen, omdat ook deze een zoon 

van Abraham is.

Lucas 19:9 HSV



31 Tegen de Joden die in hem 

geloofden, zei Jezus: ‘Als u mijn 

woorden vasthoudt, bent u werkelijk 

volgelingen van mij; 32 u zult de 

waarheid kennen en de waarheid 

zal u vrijmaken.’ 

Johannes 8:31-36 GNB



33 Ze antwoordden hem: ‘We 

stammen af van Abraham, en we zijn 

nooit iemands slaaf geweest. Waarom 

zegt u dan: U zult vrij worden?’ 34 

Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker u, 

iedereen die zondigt, is een slaaf van 

de zonde.
Johannes 8:31-36 GNB



35 De slaaf heeft geen blijvende 

plaats in huis, de zoon wel. 36 Pas 

als de Zoon u vrij zal maken, zult u 

werkelijk vrij zijn.

Johannes 8:31-36 GNB



39 Ze antwoordden: ‘Onze vader is 

Abraham! Jezus zei: ‘Als u werkelijk 

kinderen van Abraham bent, zou u 

ook naar zijn voorbeeld handelen.

Johannes 8:39 GNB



6 Kijk naar Abraham: hij geloofde

God en God verklaarde hem 

daarom rechtvaardig. 7 Dus u ziet: 

kinderen van Abraham zijn zij die 

geloven.

Galaten 3:6-7 GNB



✓ Ik wissel mijn masker in voor 

intimiteit met God.



B. De massa = mijn ergernis.



1 Steeds weer kwamen er allemaal 

tollenaars en zondaars naar Jezus 

luisteren. 2 De Farizeeën en de 

Schriftgeleerden zeiden geërgerd: 

‘Die man gaat met zondaars om en 

eet met hen’. 

Lucas 15:1-2 GNB



2. Wanneer we ons aan maskers

ergeren, kijkt Jezus naar het hart.



7 En allen die het zagen, morden 

onder elkaar en zeiden: Hij is bij 

een zondige man binnengegaan om 

daar Zijn intrek te nemen. 

Lucas 19:7 HSV



20 En Hij zei: Wat uit de mens naar 

buiten komt, dat verontreinigt de 

mens. 21a Want van binnenuit, uit 

het hart van de mensen, komen 

voort kwade overwegingen….

Marcus 7:20-21a HSV



✓ Ik heb anderen lief omwille van 

hun hart niet omwille van hun 

masker.



C. Jezus = mijn redder.



34 Een nieuw gebod geef ik u, 

namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals 

Ik u liefgehad heb, moet u ook 

elkaar liefhebben. 35 Hierdoor 

zullen allen inzien dat u Mijn 

discipelen bent: als u liefde onder 

elkaar hebt.
Johannes 13:34-35 HSV



3. Wanneer Jezus mij opmerkt, kijkt 

Hij voorbij mijn masker.



5 En toen Jezus bij die plaats 

kwam, keek Hij op, zag hem en zei 

tegen hem: Zacheüs, haast u en 

kom naar beneden, want heden

moet ik in uw huis verblijven.

Lucas 19:5 HSV



✓ Ik ben te kostbaar om verborgen 

te blijven voor Gods liefde.



10 Want de Zoon des mensen is 

gekomen om te zoeken en zalig te 

maken wat verloren is. 

Lucas 19:10 HSV




