
Gk149; Gk161:1,3; Opw117; Luc.5:27-32; Ps25:2; Ps36:2; ‘Blijf in Mij’; Opw354  

 

Jezus is gekomen voor zondaars! 

 

1. Alle evangeliën hebben het, voorafgaand aan de geschiedenis met Levi, over de man 

die door zijn vrienden via het dak bij Jezus wordt gebracht. Steeds duidelijker wordt het 

dat Hij wonderen doet maar dat het om vergeving gaat! Omdat Jezus zonden kan 

vergeven maakt Hij nu duidelijk dat mensen die vergeving ook moeten zoeken.  

2. Dan zien we Levi, zo heel anders dan zijn broer Jakobus. Levi, als belastinginner in 

dienst van Herodes Antipas. Zo iemand werd gedoogd en met de nek aangekeken. Levi 

bekijkt alles wat zich voor zijn ogen afspeelt tot Jezus zegt ‘volg Mij’. Levi laat alles 

achter en volgt Hem. God spreekt en het is er! Nu komt Levi in dienst van de grote 

Koning. Gods genade gaat iets moois met hem doen. Bij het goede leven en het 

Koninkrijk van God past ook altijd een heerlijke maaltijd. Eten met Jezus…. 

3. Ja, en als mensen enthousiast worden over Jezus gebeurt er meestal ook wat in de 

omgeving. De grote groep tot nu toe wordt een groep van mee-eters en een groep van 

buiten-blijvers. De vrome schriftgeleerden zijn bang dat hun ‘Nadere Reformatie’ (goed 

leven komt heel precies) weer teniet gedaan wordt door die nieuwe rabbi Jezus. Zulke 

maaltijden brengen risico’s met zich mee, bijv. dat je jezelf verontreinigt en dat moet je 

ten koste van alles voorkomen. Met zulk soort mensen ga je dus niet om… Jezus hoort en 

voelt het en komt met het beeld van de dokter. Je hebt alleen wat aan een dokter als je 

ziek bent en dat weet van jezelf. Je ‘ziekte’ is je zonde dat je niet leven wilt uit genade. 

4. Wat doet het met je om te horen dat je een zondaar bent? Vind je dat zwaar of juist 

een opluchting? De werkelijkheid over jezelf wordt onder woorden gebracht en de 

oplossingsrichting wordt aangewezen. Zelfs aangeboden! Wat doet het met je als dit ook 

al over Lauro Aldo en Hannah Salomé gezegd wordt? Ik ben er blij mee want behalve het 

doel dat Jezus hier noemt over zijn komst hebben we ook (bijv.) Johannes 3:16! 

5. Wat moeten wij nu doen als Jezus zegt ‘volg Mij!’? Allemaal onze baan opzeggen en 

Jezus gaan volgen? Misschien. Het betekent voor iedereen dat het goed om in het 

‘gewone, dagelijkse leven’ te gaan bloeien vanwege Gods genade. Blijf niet toekijken aan 

de kant maar begeef jezelf in het koninklijke feestgedruis. Dat doet zondaars goed…   

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Er is momenteel nogal wat te doen over de uitspraak dat ‘we in zonden ontvangen en 

geboren zijn’. En of het wel verstandig is om daarmee een formulier/gesprek te starten. 

Heb het er ook eens over. Helpt het als je psychologie en theologie wat uit elkaar trekt?  

2. ☺☺☺☺: voor de k . nd . ren: L . . r . en H . nn . h zijn k . nd . r . n v . n G . d. Net 

als jij. Fijn dat de H . re J . z . s v . . r ons z . rgt h .  . r op a . rde. G . . . . . . s!  

3. ‘Wanneer Jezus met tollenaren en zondaren eet, kan iedereen weten wat zijn grote missie is: 

zondaren roepen. Wie geen zondaar wil zijn, komt er niet aan te pas. Wie zichzelf rechtvaardigt, 

mist Jezus’ verlossing door genade. Binnen de perken van het Joodse volk tekenen zich hier al de 

contouren af van de prediking na Pinksteren: eerst de Jood, maar ook de Griek. Eerst de 

synagogen, maar ook de tollenaars en zondaars. Dat Jezus de tollenaars niet boven de 

wetgeleerden stelt, blijkt uit het werkwoord ROEPEN: zonder roeping komt geen mens, ook geen 

tollenaar. Levi is het levend bewijs. Zo doet Jezus een appel op allen: laat niemand zich te gezond 

voelen voor de wachtkamer van deze arts!’ 

4. ‘De daden en woorden van Jezus klinken als een heldere klok in onze wereld. Ze laten ons 

weten hoe laat het is – tijd voor de dokter om zijn patiënten te bezoeken. Ze waarschuwen ons om 

vanuit Gods perspectief naar de dingen te kijken’  

5. Bijbelrooster: zondag Luc.3:1-22; maandag Luc.5:17-26; dinsdag Luc.19:1-10; woensdag 

Mat.15:1-20 (11); donderdag Luc.9:18-27 (Meer dan Herodes Antipas!); vrijdag 1Joh.2:1-17 (6); 

zaterdag Luc.6:12-16 en Mar.2:13-17: de 2 zonen van Alfeüs. Liefhebbers: Matteus is niet dezelfde 

als deze Levi: Mat.9:9-17; Mar.2:13-22; Luc.5:27-39 

 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 24 februari ’19 
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Jezus is gekomen voor zondaars! 

 

Blok 1. Ken je dat prachtige verhaal van de 4 vrienden met hun zieke, verlamde vriend? 

Ze hadden gehoord van Jezus en ze wilden hun vriend bij hem brengen. 

Maar het liep storm dus ze konden helemaal niet bij Jezus komen. 

Maar vriendschap en liefde maken creatief dus dan maar via het dak. 

Een gat maken en zo hun vriend laten zakken tot vlak voor Jezus’ voeten. 

Een prachtig verhaal! 

En het verhaal van vandaag over Levi komt bij alle evangeliën direct na het verhaal van 

de verlamde man die genezen wordt.  

En eigenlijk past dat ook wel heel goed. Een soort logisch vervolg. Waarom dan? 

Die verlamde man werd genezen maar in eerste instantie werd hem vergeving 

aangeboden door de Here Jezus.  

Kijk je Hem, met je zieke lichaam, smachtend aan en zegt de Heer tegen je: je zonden 

zijn je vergeven!  

Daarmee gaf Hij het grootste geschenk aan deze man.  

Belangrijker en meer dan genezing.  

En zo zie je in het Lucas-Evangelie dat het stap voor stap steeds duidelijker wordt wie 

Jezus is en wat Hij wil en kan doen voor je. 

Maar als Hij in staat is om te vergeven dan is het vervolgens van groot belang dat de 

mensen, ook wij vandaag!, die vergeving gaan opzoeken.  

Dat we ernaar gaan verlangen om vooral dat toch maar te mogen ontvangen. 

En daar gaat het over in het verhaal vanmorgen over Jezus en Levi! 

 

Blok 2. Ken je Levi? Je weet wel, de broer van Jakobus. 

Jakobus, een van de discipelen van de Here Jezus.  

Twee broers en totaal verschillend. 

En hun ouders zeggen het tegen iedereen die het horen wel: we hebben ze echt 

hetzelfde opgevoed hoor, maar een van die twee wilde tollenaar worden…. 

Levi de tollenaar en Jakobus de discipel. Twee broers. Beide zonen van Alfeus.  

Dat denk ik omdat in Marcus 2:14 Levi de zoon van Alfeus wordt genoemd en in Marcus 

3:18 Jakobus de zoon van Alfeus wordt genoemd. 

Zonder enige toelichting.  

Maar dat zal in dat gezin wel heel wat betekend hebben…. 

En: hoe gaat het met jullie zonen tegenwoordig?  

Zijn ze goed terecht gekomen? Hebben ze een goede baan? 

Heb je nog een leuke, recente foto van hem en zijn gezin? 

Je kent het wel…. 

Terug naar Levi. Wie wordt er nu tollenaar? 

Belastingontvanger namens de buitenlandse romeinse overheid. 

En vaak kon je er zelf nog wel wat bovenop leggen.  

Het betaalde goed. Je was niet populair, maar ja, je kunt niet alles hebben. 

Wie wordt er nu tollenaar? 

Iemand die rijk wil worden? 

Iemand die niet zo gevoelig is voor wat anderen van hem denken? 

In elk geval Jakobus niet en Levi wel. 

Hoe meer mensen heen en weer trekken, hoe interessanter het is voor een tollenaar. 

Mooi, al die reuring om Jezus heen, dat is kassa… 

En sinds het sterven van Herodes de Grote was het rijk verdeeld onder drie van zijn 

zoons. En als er van het ene nieuwe gebied naar het andere werd getrokken moest er 

ook weer tol worden betaald.  

Ook hier waar Levi werkt. Waar nu zoon Herodes Antipas de baas is.  



Je vindt als Israeliet het al niets, die tolheffing, en al helemaal niet op een plaats waar je 

dat vroeger niet hoefde te betalen. Van binnen kokend… van buiten betalend…. grrrrrrr 

Heel wat mensen, heel wat activiteit.  

En Levi bekijkt het allemaal heel goed.  

De toeschouwer. Op een afstandje kijken en er wat van vinden.  

Niet teveel luisteren naar wat er gezegd/geroepen/gebaard wordt naar je want daar word 

je niet vrolijk van. 

Tot opeens…. Hoorde hij het nu goed? 

Die Jezus zegt iets tegen hem! 

Geen gesnauw maar ja, wat is het. Geen vraag. 

Het is een soort opdracht maar zo heel anders dan hoe hij het gewend is. 

Als werknemer van Herodes Antipas.  

Jezus zegt tegen hem ‘volg Mij’.  

En dan ontdek je weer iets van dat bijzondere van Jezus. 

Het is bijna net als bij de schepping. 

God spreekt en het is er. 

God beveelt en het gebeurt.  

Om duidelijk te maken dat Jezus er niet afhankelijk van is of mensen Hem wel of niet 

boeiend of interessant vinden.  

Hij roept en niemand houdt tegen.  

Er gebeurt iets als God je roept!  

 

Van het ene op het andere moment laat deze Levi zijn hele handel achter zich en volgt.  

Hoe radicaal. Hoe mooi!  

En we zien hem niet aarzelen of het wel handig is geweest. 

Of het niet gebeurt is in een opwelling omdat iemand hem zag.  

Hoe moest het nu in de toekomst met brood op de plank.  

Je moet tenslotte toch ook realistisch zijn…. 

 

Nee, deze ontmoeting met Jezus heeft hem helemaal veranderd.  

Net als zijn collega Zacheus waarover in Lucas 19 geschreven wordt. 

Genade is iets dat wat met je gaat doen.  

Een ontmoeting met Jezus, de Messias: iets, ja, leg het maar eens uit…  

Kijk eens naar Hannah, kijk eens naar Lauro en leg het maar uit.  

Soms helpen woorden en soms helpt gedrag.  

Kun je laten zien uit je daden wat je van binnen denkt.  

Er wordt een groot feest georganiseerd.  

Levi pakt stevig uit. Daarvoor had hij ook vast genoeg mogelijkheden. 

Ja, en wie nodig je dan uit als je vooral vijanden hebt? 

Degenen die in hetzelfde schuitje zitten. 

‘Brothers and sisters in crime’.  

Al de mensen uit dezelfde scene: allemaal tollenaars en mensen die ook met de nek 

werden aangekeken.  

De geleerden hebben er wel een mooie, vaste uitdrukking voor: ‘tollenaars en zondaars’.  

O ja, en behalve dit zootje ongeregeld zijn ook Jezus met het voorzichtige eerste 

kringetje discipelen erbij.  

Stel het je eens voor! Wat een vreugde.  

Je doel wordt anders. Je blik wordt anders. Je baas wordt anders. 

Je hart wordt anders. Ken je dat? 

Je hoort bij Jezus en je volgt Hem.  

Wat een feest. En bij een feest hoort maaltijd. 

Eten, drinken, delen, vrolijk zijn. Het goede leven genieten. 

Eten met Jezus. Hoe mooi moet dat zijn geweest.  

 



Blok 3. Maar ja….., Er gebeurt ook iets anders. 

Dat gebeurt vaker wanneer mensen enthousiast worden over Jezus.  

Dat is vandaag nog steeds zo.  

Want als iemand ergens heel enthousiast voor wordt, dan is dat voor andere mensen 

nogal confronterend.  

Want hoe dan ook stelt het een ander mens voor de vraag: waarom hij/zij wel en ik niet?  

Of dat nu gaat om het feit dat je opeens fan wordt van een andere sportclub, kerk, 

werkkring, school, winkelketen. Iemand wordt ergens dolenthousiast over en jij gaat 

daar iets van vinden. 

Doe normaal, overdrijf niet zo, ach, het waait wel weer over, heb jij geen principes dan, 

of … misschien is het eigenlijk ook wel wat voor mij.  

Dat kan heel onrustig maken! 

 

Er gebeurt hier iets bijzonders. 

Een nieuwe fase in het optreden van Jezus. 

Jezus vertelt nu nog heel nadrukkelijk dat het gaat om vergeving van zonden en dat je 

jezelf moet laten roepen en dat je zijn roepstem moet gehoorzamen. 

Je bent een zondig mens en daarom moet je bij mij zijn! 

En nu ontstaat er een tweedeling.   

Bestond de groep eerst nog uit allemaal belangstellenden, nu komt er een groep van 

mee-eters en een groep van aan-de-kant-blijven-staanders. 

Want die buitenstaanders weten hoe riskant het is als je omgaat met verkeerde mensen. 

Tollenaars en andere zondaars. 

Heb je net geregeld vanuit de kerkleiding wat rein en onrein is, heb je juist nog weer 

eens de boel op scherp gezet. 

Is er net weer veel aandacht gevraagd door de kerkleiding voor thema’s als rein en 

onrein en dan gaat zo’n nieuwlichter eten met onreine mensen. 

En waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. 

Want ga maar na. Zijn er wel de tienden betaald over al het eten waar zo van gesmuld 

wordt? Zijn alle reinigingsrituelen wel stipt gevolgd? Enzovoorts.  

En als je dat niet heel precies blijft nemen met z’n allen: waar blijf je dan? 

Er was net een stevige vernieuwingsbeweging op gang gekomen via de Schriftgeleerden 

en de Farizeeën en dat moet nu niet weer teniet gedaan worden.  

Alle energie voor niets. Ze raken steeds bozer en steeds meer gefrustreerd…. 

 

Tsja… en bij Jezus is het zo dat Hij voelt en hoort wat er allemaal wel en niet gezegd en 

gedacht wordt. En Hij reageert erop.  

 

En Hij legt als altijd de gedachten bloot, stoot door tot de kern en confronteert. 

Met het beeld van de dokter. 

De dokter. Heb je er wat mee? 

Iemand die je niet graag hoort zeggen ‘tot ziens’? 

Jezus noemt zichzelf, enigszins cryptisch omschreven, een dokter.  

Als je iets onder de leden hebt maar je gaat niet naar de dokter toe, dan heb je niets aan 

hem of haar. 

Als je niets onder de leden hebt heb je ook niets aan een dokter. 

Heb je wel iets en ga je naar de dokter, pas dan heb je iets aan hem. 

Met betrekking op de Here Jezus: als je beseft dat je wat mankeert en dan naar Hem 

toegaat, heb je wat aan Hem!  

 

En langzaam maar zeker maakt Jezus duidelijk dat het Hem dan niet allereerst gaat om 

genezing van melaatsheid of van blindheid maar van je zonden…… 

De grootste ziekte waaraan een mens kan lijden is dat hij niet wil leven van genade 

(herhalen). 



 

Blok 4. En daarom, o.a. daarom werd er vanmorgen gedoopt. 

Omdat Lauro en Hannah met beperkingen op deze wereld zijn gekomen. 

Herinner je nog de woorden uit Gk149? ‘de God die mij eens riep, uit het duister tot zijn 

heerlijk licht’… 

 

Behept met het virus van de zonde….  

Symbolisch moesten ze alvast schoongewassen worden.  

Wat vind je daarvan? Moet dat er nu al zonodig vandaag op deze mooie dag ingewreven 

worden?  

Dat moet niet per se maar als het je heel erg dwars zit wil ik je toch vragen om daar 

even naar te kijken. 

Want als je hoort ‘Jezus is gekomen voor zondaars’ dan kun je vooral horen dat we 

zondaar zijn. En wat mij betreft: klopt als een bus! 

Maar ik vind het veelzeggender en juist hoopvol dat ik dan ook mag zeggen: en daarom 

is de Here Jezus gekomen. Want hoe dan ook ben ik een zondig mens. 

Als dat zo is, hoor ik liever een antwoord op mijn vraag die uit de diepte komt: help, wat 

moet ik dan? Zoals het samengestroomde volk het op de Pinksterdag vroeg aan Petrus.   

Toen ze hoorden dat zij de Messias hadden gedood. Waar moet je heen met je fouten?  

En hoe mooi als ‘genade en vrede’ en Lauro Aldo dat door krijgen als ze horen dat ze 

gedoopt zijn!  

En helemaal mooi als ze elkaar mee kunnen nemen onderweg en elkaar kunnen wijzen 

op de grote Dokter! Dan is er genade (Hannah) en vrede (Salomé). Alles klopt.   

Het is een van de belangrijkste boodschappen in de Bijbel dat de Here Jezus naar de 

aarde gekomen is opdat iedere zondaar die in Hem gelooft niet verloren gaat maar 

eeuwig leven heeft!  

Gekomen omdat het nodig was! Omdat wij dat nodig hadden! 

 

En dan zijn hier 2 echtparen die een kind krijgen. 

Van een generatie die hun eigen leven waar moeten maken. 

En waarbij het krijgen van een kind wel eens ervaren wordt als een project dat moet 

slagen…. 

Mattia, Ellis, Frank, Simone: het eerste en belangrijkste wat jullie te doen hebben is om 

Jezus te volgen! Wat kun je dan veel betekenen voor elkaar en voor je kind!   

 

Blok 5. Nog even naar die Levi die opstaat als Jezus zegt ‘kom’! 

Wat betekent dit vandaag voor jou, voor u en voor mij? 

Heb je wel eens zo’n moment dat je het gevoel hebt dat het roer om moet? 

Dat je het leven helemaal over een andere boeg wilt gooien? 

Neem dan vandaag en deze dienst, deze ‘schoonwassing’ om er eens even goed bij stil te 

staan. Even los van het alledaagse, via woord, gebed en lied is er van alles aangeraakt 

van binnen misschien. Koester dat en luister er goed naar! 

En sta op als dat nodig is!  

 

Maar misschien gebeurt dat helemaal niet bij je omdat je het gevoel hebt dat je goed op 

koers bent. Je kent je kwaal en je kent je Helper. 

Sta dan gewoon weer op, net als elke dag, om het goede te doen. 

Om de genade in bloei te laten komen.  

Om de genade door je heen te laten stralen/schijnen.  

Om deze ouders en hun kleine kindjes te ondersteunen.  

Blij met God. Blij dat er een uitweg is voor je chronische ziekte.  

Wat een opluchting! 

En waar het mogelijk is: vier het leven. 



Met bijv. een goede maaltijd en een goed glas.  

De Bijbel staat er vol van. Eten met Jezus.  

En dat is nooit wat aanvulling door caloriën maar dat is delen, gemeenschap: geluk! 

Vraag het aan de Italiaanse familie Mariani. Vraag dat maar eens aan Johnston en de 

familie uit Brazilie. Aan de fam.Pinto. Aan Stella, aan Ehsan…  

Onze nederlandse cultuur lijkt wat uitgekleed als het gaat om eten… 

Wat de betekenis is van lekker eten….  

 

Van genade mag je genieten en je mag er lekker van eten, als je er maar bij deelt, en 

omziet en de Gever ervoor dankt! Amen  

 

 


