Diaconale dienst, 6 juni 2021
Thema: Ik zie je
Lezing: Lucas 19: 1-10 (Zacheüs)
Voorganger: ds Jaap van den Akker
Orgel/ Vleugel: Arie Kraaijeveld
Zang: Marieke van Vliet
KOMEN
• Welkom - we steken een kaars aan
• Aanvangslied ‘Met open armen’ (Hemelhoog 707)
• Moment van Stilte
• Begroeting en bemoediging
• Drempelgebed
• Psalm van de Zondag: Psalm 72a
• Kyrie (gedicht van Gerry)
• Glorialied: ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ (Lied 274)
WOORD
• Met de kinderen:
Gebed
Sire filmpje armoede (https://www.youtube.com/watch?v=jOcY5L-8EF8&t=1s) (
Lied: Kijk eens uit je doppen (Zitten of opstaan, deel 2, nr. 2)
• Schriftlezing: Lucas 19: 1-10
• Lied: “Er is geen plaats” (Lied 186)
• bij wijze van preek: Interview van Jaap met Naomi Barki van Lichtpuntjes Mariahoeve.
Onderstaande vragen stonden op papier. Het echte interview is hier te zien:
https://youtu.be/1lFpeJUJ5nE
Beste Naomi, fijn dat je hier bent en fijn dat we hier een gesprek kunnen hebben over wat jij ziet
in Mariahoeve juist in en door het werk dat je doet voor Lichtpuntjes. We hopen dat je met jouw
verhaal ook ons anders laat kijken. Dat we andere dingen zien in onze eigen omgeving. Als
wijkbewoner, als kerkelijke gemeenschap.
Als basis voor de vragen die ik je ga stellen neem ik het verhaal van Zacheüs dat we net hoorden
al uitgangspunt.
1. Wat me opvalt in het verhaal van Zacheüs, is dat het lijkt of alleen Jezus Zacheüs daar ziet zitten
in die boom. De hele menigte is uitgelopen in Jericho en staat langs de route of loopt om Jezus
heen, maar Jezus kijkt naar boven – zo staat er – en spreekt Zacheüs aan. Hij ziet hem. En hij weet
wat hij nodig heeft. Hij wel.
Dat brengt bij mij de vraag. Zie jij andere dingen dan wij in Mariahoeve? Zie jij waar mistanden
zijn of hulp nodig is? Hoe kom je in contact met eenzamen, alleenstaande moeders, senioren
zonder netwerk, of met een minimum inkomen. Hoe komt het dat jij ze wel ziet en zoveel
anderen niet?
2. En daar meteen deze vraag aan gekoppeld. Zijn er ook mensen of mistanden die je heel lang
niet zag, waar voor je eerste de schellen van de ogen moesten vallen? Kun je daar een voorbeeld
van geven? En misschien ook aangeven hoe dat komt dat je ze eerst niet zag?
3. Je kunt een hoop van Zacheüs zeggen: hij is een buitenstaander in Jericho, hij sluit zichzelf ook
buiten, door zijn weinig geliefde beroep als belastinginner, maar hij doet wel zijn best. Hij komt

zijn huis uit. Als hij niets kan zien, dan geeft hij het niet op, nee, hij zet door. Hij verzint een list: hij
klimt in een boom. Hij doet er alles aan om Jezus te zien.
Hoe werkt dat nu? Zien wij mensen over het hoofd, of doen groepen mensen ook te weinig hun
best om hulp te krijgen als ze dat nodig hebben? Kunnen/moeten mensen misschien zelf ook
meer hun best doen? Of is dat een verkeerde vraag?
4. Wat ik heel sterk vind in het verhaal van Zacheüs is dat Jezus Zacheüs niet bij hem thuis
uitnodigt, maar dat Jezus zegt: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw
huis verblijven.’ Jezus nodigt zichzelf uit bij de ander. Op een best wel dwingende wijze. Kán
Zacheüs eigenlijk wel nee zeggen?
a. Hoe doen jullie dat? Komen jullie bij iedereen over de vloer?
Wanneer wel en wanneer niet? Wat kunnen wij daarvan leren?
b. Door het zo te formuleren neemt Jezus Zacheüs wel ook volstrekt serieus. ‘Ik heb belangstelling
voor jou. Ik wil bij jou over de vloer komen, ik treed jouw wereld binnen.’ Zo stapt Jezus een grens
over.
Hoe doen jullie dat, de ander serieus nemen, en wat zouden wij hier in onze gemeenschap
daarvan kunnen leren?
5. Zacheüs verandert door zijn ontmoeting met Jezus. Hij gaat zijn leven anders in richten.
Gebeurt dat bij jullie contacten ook? Dat mensen veranderen? Vallen mensen soms ook weer
terug? Hoe zouden we dat kunnen voorkomen Of is dat niet te voorkomen?
6. Het staat er niet zo duidelijk in het verhaal van Zacheüs. Maar het lijkt erop dat Jezus zichzelf
uitnodigt in het huis van Zacheüs en dat ze daar vervolgens met elkaar de maaltijd gebruiken. De
tafel als ontmoetingsplek bij uitstek. De tafel ook waar alle verschillen wegvallen. Zo wordt het in
de bijbel wel vaker vertelt. Als Jezus zich ergert aan mensen die de belangrijkste plaatsen voor
zich opeisen, of als beeld van het koninkrijk waar alle mensen bij God welkom zijn.
Zo kennen wij dat ook wel in ons maaltijdproject. De maaltijd als ontmoeting bij uitstek. Werkt
dat bij jullie ook zo, bij de maaltijden die jullie organiseren? Is de groep daar divers? En gaat de
gesprekken echt ergens over? (of is eten eerst en vooral ook een eerste levensbehoefte en is dat
ander niet zo belangrijk?)
• Muzikaal intermezzo (bijv. Ken je mij – Trijntje Oosterhuis)
TAFEL
• Collecte
• Lied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ (Lied 388)
• Voorbeden
• Nodiging
• Tafelgebed Liedboek 403d – gesproken en gezongen
• We bidden het Onze Vader
• Breken van brood en schenken van de wijn
• Gemeenschap van brood en wijn
• Dankgebed
GAAN
• Slotlied: ‘Ga nu heen in vrede’ (HH 472)
• Zegen

