BEGINZIN
Als het zo door gaat, duurt het niet lang meer. Nog een aantal dagen en dan heeft hij het geld weer bij
elkaar. Glunderend kijkt Levi naar de munten in zijn geldkist. Dat vindt hij altijd het mooiste: als hij het
geldbedrag binnen heeft wat hij zelf vooraf aan de Romeinen gegeven heeft. De rest is dan pure winst.
Wat een prachtige baan heeft hij toch!
VERTELSCHETS
Levi is tollenaar en elke dag werkt hij in zijn tolhuis. De mensen die hier langskomen, moeten hem
belasting betalen. Eén keer in de zoveel tijd betaalt Levi een bedrag aan de Romeinen. Dat geld kan hij
dan weer terugverdienen als hij de mensen belasting laat betalen. En het mooiste is dat je regelmatig
gewoon wat meer kunt vragen. Daardoor is Levi waarschijnlijk zo rijk geworden. Maar daar staat wel
wat tegenover. Zijn volksgenoten kijken hem niet aan. Ze draaien hun hoofd om. Ze zien hem als een
heuler met de vijand. Een vriend van de Romeinen. In hun ogen is hij veracht.
Dan komt er een Jood voorbij die bij zijn tolhuis blijft staan. Wat vreemd. Deze Jood kijkt hem wel aan.
Hij heeft geen verachte blik in Zijn ogen. Nee, Zijn blik is vriendelijk en liefdevol. Het maakt Levi in de
war. Hij weet niet zo goed raad met deze blik. Wat is dit? Wat wil deze Man van hem? Waarom ziet hij
in deze blik geen verachting en haat? Weet deze Man wel wie hij is?
Dan klinkt Zijn stem: ‘Volg Mij.’ Wat? Is dat Zijn vraag, Zijn mededeling? Wil Hij dat echt? Er gaat van
alles door Levi heen. Zoveel vragen, zoveel gevoelens. Zijn hele leven flitst aan hem voorbij…
Volgen
Maar uiteindelijk kan Levi maar één ding doen. Hij staat op. Hij wil nog maar één ding: Jezus volgen,
Hem gehoorzamen. Zijn geldkist laat hij staan. Hij denkt er niet eens meer aan. Hij loopt het tolhuis uit,
sluit de deur achter zich en gaat met Jezus mee. Zo begint Levi aan een nieuw leven.
Wat zal de Heere Jezus veel uitgelegd hebben aan Levi. Wie Hij is en wat Hij komt doen. Levi voelt aan
dat het waar is wat Jezus zegt. En daarom wil hij zo graag bij Hem blijven en bij Hem horen. Herken jij
dat? Dat je ook zo graag bij Jezus wil horen? Dat is het mooiste leven wat er is!
‘Meester,’ zegt Levi, ‘wilt U mee naar Mijn huis gaan?’ Jezus knikt en gaat met hem mee. Ja, Levi heeft
een plan bedacht. Hij zal een feestmaal maken. In zijn eigen huis. En iedereen mag komen. Wat zal dat
fijn en goed zijn. En zo gebeurt het.
In het grote huis van Levi zijn even later de kamers helemaal vol. Tevreden kijkt Levi rond. Dit had hij
nooit gedacht. Jezus in zijn huis. En niet alleen Jezus, ook Zijn discipelen zijn gekomen. En nog veel

meer mensen. Het zijn tollenaars en zondaars. En zij mogen allemaal met Jezus komen eten. Wat
heerlijk dat zijn vrienden nu ook bij Jezus kunnen komen. Ook wij mogen anderen over de Heere Jezus
vertellen, voor hen bidden en ze zo bij Jezus brengen.
Tegenstand
Niet iedereen is blij en dankbaar. Kijk maar eens voor het huis van Levi. Daar staat een groepje
Farizeeën. Ze kunnen het niet begrijpen. Eerst wilden ze het niet geloven, maar nu zien ze het met
eigen ogen. Hij, die Jezus van Nazareth, zit daar echt. Gewoon te eten met tollenaars en nog meer van
dat soort mensen. Hij ziet ze waarschijnlijk als Zijn vrienden. Hoe is het mogelijk? Daar moet je je als
Jood toch ver bij vandaan houden?
Als Jezus even later met Zijn discipelen naar buiten komt, vragen ze het Zijn discipelen. ‘Hoe kan dat
nou, dat Hij met tollenaars en zondaars eet?’ Maar voordat de discipelen antwoord kunnen geven,
neemt Jezus het woord. ‘Mensen die gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Mensen die ziek zijn wel.
Zo is het ook met Mij. Ik ben niet gekomen voor goede mensen, voor rechtvaardigen. Maar Ik ben juist
gekomen voor zondaars. Om hen tot bekering te roepen. Ga naar huis en lees maar eens goed in de
profeten. Daar staat: Ik wil barmhartigheid en geen offer. Denk maar eens na wat dat betekent.’
Weet je wat de Heere Jezus eigenlijk bedoelt? Hij wil zeggen: ‘Farizeeën, jullie zijn schijnheilig. Jullie
offeren wel maar dat doen jullie niet uit liefde. Het is alleen maar plicht. De wet eist liefde tot God en tot
de naasten. Dát moet je laten zien. Niet alleen het brengen van offers.’
Dat is ook een opdracht voor ons. Niet alleen doen wat Jezus zegt in de geboden. Maar de liefde laten
zien aan mensen om je heen. Doe jij dat ook?
SLOTZIN
Ondertussen is het stil geworden. Niemand zegt meer iets. De Heere Jezus draait Zich om en vertrekt
met Zijn discipelen. Ook Levi gaat met Hem mee. Eerst was hij tollenaar waar niemand naar keek, nu
is hij een discipel van Jezus geworden. Want Jezus is gekomen om ook tollenaars tot Zich te roepen.

