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Ik had een paar weken geleden een gesprek in een consistorie met een aantal jongeren van een jaar of
16 tot 18, die altijd van die moeilijke vragen stellen. Wij kregen het over de Bijbel en de Bijbel vonden ze
maar een moeilijk Boek. Bovendien ook nog een Boek dat niet van deze tijd is. Ik vroeg: “Waarom dan
niet?” Ze zeiden: “Komen daar nu de problemen van deze tijd in naar voren?” Ik zei: “Noem eens een
voorbeeld?” Ze zeiden: “Komt daar de kredietcrisis in voor?” Daar hadden ze me te pakken. Ik kon direct
zeggen: “Nee, die komt daar niet in voor. Maar het is wel een Boek waarin gesproken wordt over mensen
die heel veel geld kwijtraken en die aan dat geld vastzitten.” En zo kregen wij dat gesprek.
Toch neem ik vandaag maar dat voorbeeld van die kredietcrisis. Het houdt heel veel mensen bezig en we
worden ermee bezig gehouden: de kranten staan er vol van en de radio en de tv kun je niet aanzetten of
het komt er wel voor. Dan wordt er gemeld dat er een vertrouwenscrisis is in het financiële systeem. En
alles wat je dan hoort gaat over die kredietcrisis. Zo ook bij de jongeren. Die zeiden: “Misschien dat we
onze spaarcentjes kwijtraken.”

Toen ben ik toch even gaan googlen op Internet. Doe ik wel vaker. Kredietcrisis, kredietverstrekker. En
ik deed daar een heel speciale ontdekking. Ik ontdekte dat wij in Nederland met z’n allen één biljoen
euro hebben geleend. Eén biljoen euro… Weet u hoeveel nullen dat is? Zes dat is een miljoen, negen,
tien, twaalf nullen! Oei, dat heb ik nog nooit in mijn handen gehad en zal ik ook nooit in handen krijgen.
Eén biljoen euro.
Nu weet ik wel, daar staan natuurlijk bezittingen tegenover: huizen en andere dingen. Maar het is wel
een geweldig iets. En als je leent, heb je ook kans dat je je lening niet kunt afbetalen en dat je failliet
gaat. Daar zit een hele trieste geschiedenis achter. Maar soms heb je krediet nodig en daarom dat
thema: “Mag Ik je Kredietverstrekker zijn?”

Nu, krediet had Zachéüs beslist niet. Hij had wel geld op zijn bankrekening staan, maar krediet had hij
niet bij de mensen. Ja, Zachéüs, dat is die bekende figuur, die tollenaar. De mensen verachtten hem
omdat hij rijk werd over hun ruggen heen. Hij werd uitgestoten, hij werd niet begrepen. Hij werd aan de
kant gezet en ze gingen aan Zachéüs voorbij. Die mensen waren er toen en die mensen zijn er nu.
Mensen, die aan de kant zijn gezet, die er niet meer bijhoren.
Dan heeft Zachéüs van Jezus gehoord. En hij wil Jezus zien. Dat moet u even vasthouden: hij wil Jezus
zien. Maar het lukt hem niet. Het waarom staat erbij: hij is klein. Elke keer kijkt hij weer tegen de ruggen
van mensen aan, want niemand gaat voor hem uit de weg. Niemand geeft hem de kans om een blik op
Jezus te werpen. Hij ziet niets. Hij ziet alleen maar… ruggen. Misschien heeft hij het nog geprobeerd om
tussen benen door te kruipen, maar hij heeft ontdekt dat mensen een sta-in-de-weg zijn geworden.

Gebeurt tegenwoordig ook vaak. Mensen die voor een ander een sta-in-de-weg zijn. Mensen, die aan de
zijkant moeten blijven staan en die er niet meer bijhoren. Mensen, die voor een ander zó zijn, dat ze
gestopt zijn met geloven en met de kerk. Ja, ik spreek vaak met zulke mensen. Dan bellen ze me op en



dan vraag ik: “Wat is nu de reden?” En vaak wordt dan een domineesnaam of de naam van een ouderling
of een diaken of een andere hooggeplaatste in de kerk genoemd. Die is een sta-in-de-weg.
Zachéüs had natuurlijk ook af kunnen knappen. Dat doen mensen zo vaak. Iets wat de Here God in
mensenharten begonnen is, dat laten anderen kapotgaan. Geen stap opzij voor die Zachéüs, beslist niet.

Zie je hem gaan die oppertollenaar? Het was geen kwajongen of zo, nee, een hoge Piet en je ziet hem
rennen op zijn korte beentjes en hij gaat in een boom zitten. Waarom? Om Jezus te zien.
Zou u het durven? Zouden wij dat nu echt durven dat wij die beloften van heil en verlossing zo
waardevol achten, dat wij in een boom klimmen zodat andere mensen zeggen: “Zie je hem?” Wat kan het
je schelen wat mensen van je zeggen? En dan klim je voor het oog van mensen naar boven. Je klimt naar
boven, maar ondertussen verneder je je. Zo zie je daar die Zachéüs zitten: een vreemde vogel in een
boom.

Dan gaat Jezus voorbij… En wat wil Zachéüs nu? Hij wil Jezus zien. En Jezus? Dat is het wonder van
Jezus: Jezus ziet dwars door de bladeren heen Zachéüs in die boom zitten. Dan klinken die woorden:
“Zachéüs, kom naar beneden.” En Zachéüs doet dat. En dan staat er: “… want heden moet Ik in je huis
verblijven, in je hart verblijven.” Zachéüs wilde Jezus zien, maar Jezus ziet Zachéüs: “Want Ik wil in je
hart zijn.”
Dat is nu het wonder dat wij beleven, dat wij met elkaar vandaag de Here Jezus mogen zien en dat Jezus
ons vandaag in de ogen kijkt. “Kom vlug naar beneden, want Ik moet in je huis zijn.” Jezus kijkt dwars
door de bladeren heen. Jezus ziet mensen wegkruipen achter de bladeren van ongeloof en twijfel. Jezus
ziet jonge mensen wegkruipen achter harde muziek. Ze willen graag Jezus zien. En Jezus ziet jou en
Jezus stelt die machtige vraag: “Mag Ik jouw Kredietverstrekker zijn?” Een bijzonder aanbod. En als u dat
aanbod aanvaardt, dan gebeurt er wat.

Zachéüs heeft dat aanbod aanvaard en hij is totaal veranderd. Want als Zachéüs daar tegenover Jezus
staat met al zijn fouten, met al zijn schulden, dan gebeurt er wat. Weet u wat er met Zachéüs gebeurt?
De helft van zijn bezit raakt hij kwijt. Hij had zijn krediet misschien zo goed belegd, maar hij geeft het
vrijwillig weg. “En indien ik een ander iets heb afgeperst, dan geef ik het terug.” Het draait bij Zachéüs
niet meer om krediet. Dat had hij bij de mensen ook niet, maar wel bij Jezus. En dan ga je uitdelen aan
een ander.
De mensen schrikken. Ze schrikken: “Hij is bij een zondig mens binnengegaan!” Wij zouden het in onze
tijd zo zeggen: “Jezus heeft nu eens een keer Zijn geld belegd bij een verkeerde bank.” Zachéüs telde
niet mee. Maar nu? Een totale verandering. “Heden is aan dit huis, aan deze zoon van Abraham, redding
geschonken.” God is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Misschien bent u wel verloren, op zoek, de weg kwijt. Dan komt Jezus vandaag en Hij zoekt je. Hij kijkt
in je hart en Jezus zegt: “Mag Ik je Kredietverstrekker zijn? Mag Ik je gelukkig maken? Mag Ik je zalig
maken?”

Dan de vraag van die andere jongen, de rijke jongeling: “Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Wat
moet ik doen om zalig te zijn? Wat moet ik doen?” Dat is een vraag die zo vaak in het leven gesteld
wordt. Dat is ook de vraag van deze jongen die de Here Jezus ontmoette: “Wat heb ik nu nodig om in
Gods Koninkrijk te komen?”
Ja, die jongen was bij Jezus gekomen en hij stelt Hem een goede vraag. Misschien wel de kernvraag, de
hamvraag. Hij had zo zijn best gedaan om alles goed te doen, maar de Here Jezus vraagt nog meer. En
de Here Jezus zegt tegen hem: “Onderhoud nu de geboden.” Nu, dat had hij gedaan. Alle zeshonderd.
Dan kijkt Jezus hem in de ogen: “Ja, joh, je hebt het gefikst, denk je. Je hebt de geboden onderhouden.
Dat heb je gedaan.” En terwijl Jezus hem aankijkt, krijgt Hij hem lief. Hij vindt hem een aardige jongen.



Hij is er heel serieus mee bezig. “Eén ding nog, jongen…. Heb je krediet genoeg? Heb je je geld goed
belegd? Dan moet je één ding doen om volmaakt te zijn. Ik ga een offer van je vragen en dat moet je
volbrengen. Iets waar je erg aan vastzit, dat moet je weggeven: je geld, je bezit, je krediet.”

Jezus zegt in feite: het gaat vandaag om: of je geld óf je leven. Hij kijkt hem in de ogen en Hij zegt: “Ga
heen, verkoop wat je hebt en geef de helft aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben en
kom hier, volg Mij.”
Dan staat er een ernstig woord in de Bijbel. Een huiveringwekkend woord: “Hij ging bedroefd weg…” Rijk
en toch arm. Jezus volgen, dat kon die jongen niet. Kredietcrisis? Hij zat eraan vast. O ja, hij was naar de
kerk geweest en hij had een prachtige dienst meegemaakt. Het had hem diep ontroerd. Dan vraagt
Jezus: “Volg Mij…” Maar dat doet hij niet. In wezen zegt hij: “Jezus, je kunt me nog meer vertellen! Ik ga
andere wegen. Dit kan ik niet opbrengen, dit is me veel te gek. Goedendag.”
Jezus vraagt het vandaag, Jezus vraagt het vanavond: “Het gaat om je geld of je leven. Mag Ik je
Kredietverstrekker zijn?” Er was iets dat in stond tussen die jongen en God en dat schrijf je met een
dollarteken. Geld, dat was zijn rijkdom. Kredietcrisis. Bezit. O, het was een aardige jongen en hij was
ook nog aan het goede adres. En Jezus stelt hem de vraag: “Je geld of je leven.” Hij koos het geld. Geld:
de euro.

“God met ons” staat erop de twee eurorand. Dat kan je ten val brengen. Maar dat hoeft niet. De Here
God heeft geen hekel aan rijkdom, als je er maar niet je hele bestaan op zet. Was Abraham arm? Nee,
Abraham was rijk, maar hij zette zijn bestaan er niet op. David was rijk. Salomo was rijk. Er komen heel
veel rijke mensen in de Bijbel voor. Maar het stond niet tussen God en hen in. Dat kan vaak, hè, dat er
wat in staat tussen God en jou. Dat kan je trots zijn, je egoïsme. Of je altijd-gelijk-willen-hebben. Of je
korte lontje. Of je hoogmoed…. Och, u moet dat zelf maar vertellen. Er kunnen heel veel dingen staan
tussen God en jou.
Nu vraagt Christus vandaag: “Je geld of je leven.” Dan sta je daar voor Jezus met je verborgen leven. En
Jezus kijkt er dwars doorheen. Hij kijkt dwars door Zachéüs heen, dwars door die rijke jongen heen,
dwars door u heen. Ga maar eens voor de spiegel staan, dan zie je jezelf. En Jezus kijkt er dwars
doorheen.

Wat staat er in tussen God en jou? In de spiegel gekeken? Hoe kredietwaardig ben je? Ik weet dat je
alleen maar rode cijfers ziet. Je ziet je zonden en tekorten en je hebt ook nog een “credocrisis”. Ik
geloof, maar dat geloof staat onder druk. “Zou ik er wel bijhoren? Zou het wel mogen?”
“Zachéüs, kom vlug naar beneden, mag Ik je kredietverstrekker zijn?” Krediet is bij de Here God geen
luchtbel, nee, dat is een kruis: vergeving, kwijtschelding, genade… En dat is nu het wonder van geloven:
genade. Ik heb een Borg nodig.

Ja, hij kwam bij me een paar weken geleden. Hij wilde graag trouwen. En hij had ook nog een bod
uitgebracht op een huis. Toen was hij naar de bank gegaan – hij had nog maar pas een baan – en de
bank had gezegd: “Dat is niet genoeg zekerheid.” Hij had ook nog een keurige aangetekende brief
gekregen, waarin hem werd uitgelegd waarom het niet doorging. Hij kwam bij me en hij zei: “Wat nu?
Het zal wel huren worden.” Ik keek hem aan en ik zei: “Weet je wat jij moet doen? Eens met je vader
praten.” Dat heeft hij gedaan en zijn vader zei: “Kan het wel als ik borg voor je ga staan?” Toen zijn ze
samen naar de bank gegaan. Hij kwam terug met weer zo’n aangetekende brief: “Ik heb een krediet
gekregen. Een borgstellingskrediet.”
Toen zag ik mezelf… Toen zag ik mezelf met al die zonden en al die fouten en dan kom je bij de Bank
van het Eeuwige Leven en daar kom je niet binnen. Je hebt een borg nodig, een borgstellingskrediet.
Want bij God heb je nooit een kredietcrisis. Jezus is je Borg. Hij had Zijn eigen leven er voor over.



De rijke jongeling was in de kerk geweest. Hij kwam er met de tranen in de ogen vandaan. Maar hij
kwam niet terug. “Kan Ik je kredietverstrekker zijn?” vroeg Jezus. “Volg Mij.” En hij deed het niet.
Wij hebben hier vanavond een prachtige dienst. We zingen en we zijn blij en het koor zingt geweldig en
het enthousiasme van de dirigent is weer overvloedig aanwezig. Toch geweldig, man! En dan die vraag:
“Mag Ik jouw kredietverstrekker zijn?” Echt, lieve mensen, de Here God is een Partij voor arme
Beursgangers. Door genade mag je een kind van God worden. Jezus wil ons vanavond die spiegel
voorhouden. God geeft dat wij bij onszelf te rade gaan en dat wij zelf terugkomen. “Volg Mij.”

Ja, ik was met jonge mensen bezig. Toen zei iemand: “Dus u beweert dat er een Kredietbank is van het
Eeuwige Leven? Ik zei: “Ja, die is er.” Toen hebben die jonge mensen een aandeel gemaakt. Mooi, hè? Er
staat boven:

ONBEPERKTE WAARDE EN ONBEPERKTE GELDIGHEIDSDUUR.
DE CERTIFICAATBANK, DE KREDIETBANK VAN HET KONINKRIJK VAN GOD

REIKT HIERBIJ UIT AAN TOONDER

EEN BEWIJS VAN AANDEEL IN DE ZALIGHEID EN DE GENADE VAN GOD.
INWISSELBAAR BIJ AANKOMST IN DE HEMEL OF BIJ DE WEDERKOMST.
KOSTPRIJS: HET BLOED VAN CHRISTUS JEZUS.
EN ALSTUBLIEFT NIET INWISSELBAAR VOOR GELD OF GOED.

Mooi, hè? Dat is nu een aandeel. Een aandeel in het Koninkrijk van God. En als je dat mag weten, dan
mag je weten: al heb je nog zoveel flappen van aandelen, maar je hebt ook dat ene aandeel van het
eeuwige leven, dat Christus uitdeelt aan een ieder die gelooft, dan weet je dat Hij je Kredietverstrekker
is en dat Hij samen met jou wil leven. Dan heb je flappen vol.

Het was trouwens een prachtig gesprek in die kleine consistorie met een aantal jonge mensen. Zij had
nog helemaal niets gezegd. Nu, ze zei altijd weinig. Maar zo aan het eind van het gesprek kwam een
vinger: “Mag ik ook wat zeggen?” Ik zei: “Ja, natuurlijk.” Ze zei: “Als het nu zo is dat dat eeuwige leven de
Bank is en de Here Jezus is je Borg – toen zei ze iets wat me diep raakte – dan mag je onbeperkt rood
staan.” Ik zat haar zo aan te kijken en ik zei: “Zeg dat nog eens een keer.” Toen zei ze: “… dan mag je
onbeperkt rood staan.” Ik zei: “Hoe kom je daarbij?! Dat is geweldig om dat te weten: je mag onbeperkt
rood staan!” Dat is toch ongelooflijk?
De Bank van het Eeuwige Leven, Jezus Christus, betaalt aan een ieder die gelooft de somma van het
eeuwige leven en de Borg heeft getekend met bloed. Zijn kostbaar, dierbaar bloed had Hij over voor een
ander. “Mag Ik je Kredietverstrekker zijn?” En – dank je wel, lieve meid – je mag onbeperkt rood staan.
Dat mag je verwachten. Ongelooflijk toch? Als dat geen genade is…. Amen.


