
Les 19: Mattheüs gaat mee.
 

“Dat is dan 12 sjekel!” Levi kijkt de man die voor z’n kantoortje staat streng aan.
Hij ziet dat hij wil protesteren, maar de man slikt z’n woorden in.
12 sjekel voor zo’n vrachtje hout, dat is te gek voor woorden. Zo wordt die klus toch nog duur. 
Hier zal hij niet veel meer op kunnen verdienen. Hij kon het hout voor weinig geld kopen, maar 
door die belasting wordt het nog een duur grapje.
Haat springt uit z’n ogen als hij de 12 sjekel op het tafeltje legt. De blik in de ogen zegt meer dan 
woorden kunnen zeggen: ”gemene dief”. Levi kijkt al niet meer naar de man, want een volgende 
komt z’n goederen melden. Hij is wel gewend aan die boze blikken, daar trekt hij zich niks van aan. 
Als z’n spaarpot maar blijft groeien enne ….. schelden doet geen zeer.
Levi weet dat de mensen hem niks zullen doen, want de Romeinse soldaten staan achter hem, die 
zullen hem beschermen. De volgende klant heeft wol gekocht. Ook daar kan Levi aardig aan 
verdienen. Hij noemt het bedrag en de man zoekt in de gordel en legt het geld op tafel.
Er komt niemand meer aan. Wacht hij pakt zijn stoel en gaat lekker buiten zitten, onder het 
afdakje van z’n kantoor. In de verte ziet hij een groep mensen dichterbij komen. Het gaat 
langzaam, ze staan steeds stil. Zo te zien is één persoon de belangrijkste. Het lijkt of de mensen 
hem vragen stellen. Hij staat dan stil, zegt wat en dan loopt de groep weer een stukje verder tot 
de volgende hem een vraag stelt. Levi kijkt geïnteresseerd toe. Zoals de mensen doen, lijkt het 
een bijzondere persoon te zijn. 
Als de groep bij zijn kantoor is aangekomen, verwacht Levi dat ze voorbij zullen lopen. Niemand 
heeft spullen bij zich waar hij belasting voor kan vragen. En groeten zullen de mensen hem niet. 
Ze kijken liever de andere kant op. Maar hij kan ze zo goed bekijken.
En zeker die persoon die in het middelpunt staat. Dat is zeker die Jezus, waar de mensen 
wonderlijke verhalen van vertellen. Verhalen van wonderen. Dingen die eigenlijk niet kunnen. Maar 
Jezus kijkt niet de andere kant op, Zijn ogen kijken recht in Levi ’s ogen.
Zijn mond gaat open, Hij zegt geen lelijk woord tegen hem, maar Hij zegt “kom, ga met me mee”. 
Het lijkt of Levi er niks aan kan doen. Hij staat op en gaat met Jezus mee. Hij komt onder de 
indruk wat deze man allemaal te vertellen heeft. Hij wil meer van Hem weten.
“Jezus, kunt u vanavond niet bij mij komen eten?” “Jazeker,” antwoord Jezus hem, “dat doe ik 
graag.” 
                                                    ’s Avonds zit het huis van Levi vol, niet alleen Jezus is komen 
                                                    eten, maar Levi heeft zijn tollenaar vrienden ook uitgenodigd. 
                                                    Kunnen zij ook zien en horen wie Jezus is. Want Jezus heeft
                                                    geen hekel aan hen, maar hij laat je zien ( en eigenlijk snapt Levi 
                                                    niet hoe dat kan) wat echt belangrijk is om voor te leven. 
                                                    Buiten staan de godsdienstleraars. Ze bespieden Jezus en 
                                                    vragen zich af waarom Hij met zulke slechte mensen eet. Eten
                                                    doe je alleen met vrienden. Jezus geeft hen daar antwoord op. 
                                                    “Ik ben niet gekomen voor gezonde mensen, maar voor zieke. 
                                                    Mensen die denken dat ze het heel goed doen hebben Mij niet 
                                                    nodig. Ik ben gekomen om ‘slechte’ mensen bij God te brengen.
                                                    Ik hou van hen en wil dat het ‘goede’ mensen worden!”
                                                    Levi zegt de volgende dag z’n baan op en gaat met Jezus mee. En 
                                                    de dingen die hij meemaakt schrijft hij op. Zo kunnen veel 
                                                    mensen lezen wat Jezus gezegd en gedaan heeft.

Dit verhaal kun je lezen 
in Mattheüs 9: 9 tot 13 
en Markus 2: 13 tot 17



Streep de volgende woorden weg uit de 
woordzoeker!
Levi geld
Mattheüs dief
tol gezond
belasting ziek
tollenaar dokter
kantoor godsdienstleraars
discipel leerling
rabbi God
Jezus eten
Farizeeën kom
maaltijd tolhuis
gast pen

Deze zin blijft over …………………………………………
………………………………………………………………..

drama
Wie is Levi? Wie zijn de godsdienstleraars? Wie is Jezus?
Wat denkt hij? Wat denken ze? Wat vindt Hij belangrijk?
Wat vindt hij belangrijk? Wat zeggen ze? Hoe doet Hij?
Wat doet hij? Wat vinden ze belangrijk? Wat zegt Hij?

Wat zouden de omstanders gezegd hebben? Hoe vinden de vrienden van Levi de uitnodiging?
Wat doen ze? Zouden ze het aannemen?
Hoe kijken ze naar Jezus? Hoe kijken zij naar Jezus?
Zouden ze dat accepteren?

- 1 -
Jezus loopt met groepje mensen langs de weg. De mensen praten met elkaar en vragen dingen aan 
Jezus?

-2-
Levi zit bij zijn kantoor en telt zijn geld. Er komt een groep mensen langs. Levi kijkt nieuwsgierig op. Hij 
is verwonderd als een man hem aankijkt en zegt: “kom, ga met me mee”. De rest kijkt de andere kant op.

-3-
Levi vraagt Jezus op de maaltijd. Hij stuurt een knecht om zijn vrienden ook uit te nodigen.

-4-
Knecht komt bij de vrienden en brengt de uitnodiging over.

-5-
Iedereen zit te eten als de godsdienstleraars bij de deur staan en zich afvragen waarom 
Jezus met zulke mensen wil eten. Jezus geeft hen antwoord.
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Tip: Bij dit verhaal kan het tollenaars spel goed gespeeld worden.
Kijk voor het tollenaars spel bij ‘speciaal’


