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Woorden van Wijsheid: Sommige mensen denken dat ze alles hebben wanneer ze veel geld hebben, maar
geld kan geen blijdschap lopen (1Tim. 6:17). 

O Heilige Geest, open onze harten voor geloof. Open onze harten voor de tegenwoordigheid van Jezus
Christus. Open onze harten voor Uw Woord en geef ons de genade in dat Woord te blijven. In Jezus’
naam, amen. 

Sommige mensen denken dat ze alles hebben wanneer ze veel geld hebben. Sommige mensen denken dat
ze alles hebben wanneer ze macht hebben. Sommige mensen denken dat ze alles hebben wanneer ze een
positie hebben. Zij scheppen op: ‘Ik kan alles kopen wat ik maar wil, ik kan overal heen gaan waar ik maar
wil, ik kan alles doen wat ik maar wil, ik ben heel gelukkig.’ Maar als dit zo is, waarom was Zacheüs, de rijke
en machtige belastinginner, dan verwoed in een boom aan het klimmen om een glimp van Jezus Christus
op te kunnen vangen? (Lukas 19:2-4). U rijke man, u invloedrijke man, u bewonderde man, het leven van
Zacheüs laat ons zien dat de belangrijkste beslissing in het leven is wat u doet met Jezus Christus. 

Waarom klom een man als Zacheüs in een boom? Het zag er vreemd uit om een rijke man in een boom te
zien klimmen. Wat inspireerde hem? De meeste mensen komen naar Jezus vanwege hun ziekte; zij komen
naar Jezus omdat zij  zegeningen willen; zij komen naar Jezus vanwege hun problemen. Dus waar wilde
Zacheüs Jezus voor zien? Zover wij weten had hij geen ziekte. Hij had geld, macht, status en positie. De
Bijbel vertelt ons dat Zacheüs rijk was en niets tekort kwam – niets behalve redding. Zij die Zacheüs kenden,
wisten dat hij  uit zonde kwam.  ‘En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een

zondige  man  binnengegaan
om daar Zijn intrek te nemen’
(Lukas 19:7).

Net  als  Zacheüs  hebben  wij
allemaal  Gods  goddelijke
vergeving  nodig.  ‘Zoals
geschreven  staat:  Er  is
niemand  rechtvaardig,  ook
niet één’ (Rom. 3:10). Sla acht
op  deze  bijzondere  waarheid:
Iedere keer dat u uzelf toestaat
negatief te denken en negatief
te  spreken,  zult  u  negatief
handelen.  De  Bijbel
waarschuwt,  ‘Maar  ieder
mens  wordt  verzocht,  als  hij
door  zijn  eigen  begeerte
wordt  meegesleurd  en
verlokt.  Daarna,  wanneer  de
begeerte bevrucht is, baart ze
zonde,  en  wanneer  de  zonde
volgroeid is, baart ze de dood
(Jak.  1:14-15).  Zonde  wordt
veroorzaakt  door  negatieve

gedachten, die gemaakt zijn door de duivel. Dit leren we door het volgende voorbeeld van Ananias en
Saffira. Zij dachten negatief, wat hen aanzette negatief te spreken en negatief te handelen. ‘En een zekere
man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een
deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en



legde dat aan de voeten van de apostelen.  En Petrus zei:  Ananias,  waarom heeft de satan uw hart
vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst
van het stuk grond?’ (Hand 5:1-3). Ananias en Saffira namen een verkeerde beslissing – zij verkozen geld
boven  God.  U  bent  moreel  een  vrij  mens.  U  kunt  zelf  kiezen  wie  u  wilt  volgen en  gehoorzamen:  de
suggesties van God of de suggesties van satan. Jarenlang had Zacheüs ervoor gekozen om de suggesties van
satan te volgen en te gehoorzamen: stelen, misleiden en werelds plezier. Hij had zelf het vermogen om te
kiezen of hij hiermee door zou gaan of niet, te klimmen of niet te klimmen. 

Velen bidden om redding, om vergeving, terwijl binnenin hen nog steeds de keuze ligt om de suggesties van
satan te volgen. Daar is nog steeds de boosheid naar hun buurman, dat slechte idee wat in hun hart vorm
heeft gekregen, wat ze nog steeds uit willen voeren. Daar is nog steeds de dagelijkse keuze om teveel te
praten, de ouders te onteren, en het negeren van geloofspunten. Uw hart en gedachten moeten puur zijn,
voordat er iets van God voor u kan zijn. ‘Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot
gehoorzaamheid,  u  slaaf  bent  van  wie  u  gehoorzaamt:  óf  van  de  zonde,  tot  de  dood,  óf  van  de
gehoorzaamheid,  tot gerechtigheid?’ (Rom. 6:16). De Bijbel  zegt dat  de belangrijkste beslissing in het
leven is wat u doet met Jezus Christus. Kies daarom Jezus Christus! Kies redding! 
Zonder een houding van berouw en geloof kan Gods kracht niet in het hart van een mens werken. Toen
Zacheüs zijn tekortkomingen en zwaktes zag, realiseerde hij zich zijn behoefte aan de Redder. Hij zei tegen
zichzelf: ‘Sls ik boven de menigte uit kan komen, weet ik dat ik de aandacht van Jezus trek; en weet ik dat ik
dan mijn redding zal krijgen’. 

Door in een boom te klimmen en boven de menigte uit  te komen, liet  Zacheüs een houding zien van
oprecht berouw en geloof in Jezus Christus. Hierom ontving hij zijn redding. ‘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. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel
gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is’ (Lukas 19:8-9). Hij was veranderd van ongelovig naar
gelovig, van zonde naar rechtvaardigheid, van mislukking naar succes, omdat hij de belangrijkste beslissing
in het leven genomen had – om Jezus Christus te volgen en te gehoorzamen. 

Waarom wachten op een geschiktere dag om de belangrijkste beslissing van uw leven te nemen? Die dag
komt misschien nooit. Voor Christus te kiezen is kiezen voor een Vriend die dichter bij  u staat dan een
broer. Voor Christus kiezen is kiezen voor een Kameraad die u nooit zal verraden. Voor Christus kiezen is
kiezen voor leven – een vol en vrij leven! 

Ik laat u hier weer achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof. In Jezus’ naam! 
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