Verloop van het leerhuis:
Iemand uit de groep leest het verhaal
voor.
Dan volgt een stille tijd.
Ieder kan de tekst nog eens herlezen.
Schrijf op de tekst wat een woord, een
zin, een beeld, een passage oproept.
Wat valt op in de tekst, welk woord,
welke herhaling?
Waaraan doet het jou denken?
Waar heb je vragen bij?
Ieder krijgt de tijd om in de groep als
hij dit wenst enkele opgeschreven
gedachten te delen.
Pas daarna gaat men in gesprek met
elkaar, stelt men vragen bij… .
Om af te sluiten wordt de tekst samen
herlezen.

Het joodse leerhuis
Zoals de Joden niet alleen over de
geschreven Torah spraken, maar
ook over
de ongeschreven Torah:
‘het samenkomen om een oude
tekst te actualiseren naar de eigen
situatie’

zo willen wij oude verhalen levend
laten worden in ons
midden.
De verhalen vragen een
voortdurende actuele
interpretatie.
Ze zeggen iets over mijn en
jouw leven.
Ze nodigen ons uit om ze op ons
leven te leggen.
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Verhaal van Zacheüs
Lc.19,1-10

Jezus ging Jericho in en trok door
de stad. [2] Er was daar een man
die Zacheüs heette, een rijke
hoofdtollenaar. [3] Hij wilde Jezus
zien, om te weten te komen wat
voor iemand het was, maar dat
lukte hem niet vanwege de menigte,
want hij was klein van stuk. [4]
Daarom liep hij snel vooruit en klom
in een vijgenboom om Jezus te
kunnen zien wanneer Hij
voorbijkwam.

[5] Toen Jezus daar langskwam,
keek Hij naar boven en zei:
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in jouw huis
verblijven.’ [6] Zacheüs kwam
meteen naar beneden en ontving
Jezus vol vreugde bij zich thuis.
[7] Allen die dit zagen, zeiden
morrend tegen elkaar: ‘Hij is het
huis van een zondig mens
binnengegaan om onderdak te
vinden voor de nacht.’

[8] Maar Zacheüs was gaan staan
en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer,
de helft van mijn bezittingen geef
ik aan de armen, en als ik iemand
iets heb afgeperst vergoed ik het
viervoudig.’ [9] Jezus zei tegen
hem: ‘Vandaag is dit huis redding
ten deel gevallen, want ook hij is
een zoon van Abraham. [10] De
Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren
was.’

