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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Ook deze week hebben we weer gelezen uit het Bijbelboek Lukas. We 
lazen over de genezing van de melaatse, de genezing van de verlamde, de genezing van de 
man met de verdorde hand. Ook lazen we over de roeping van Levi, over het vasten, over 
Jezus en het houden van de sabbat. Verder lazen we een overzicht van de twaalf discipelen. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Wanneer de Heere persoonlijk/inwendig roept, dan is er niets wat dat kan tegenhouden. Zo 
ook in het gelezen gedeelte. Want als de Heere Jezus de tollenaar Levi roept: ‘Volg Mij!’ is 
niet volgen geen mogelijkheid. Want we lezen ‘En hij alles verlatende, stond op en volgde 
Hem.’ Lukas 5:28. Als er ergens aarzeling of twijfel mogelijk was was het wel bij Levi. Een 
welvarend leven, rijkdom… Maar toch! Ook elders in de Bijbel lezen we van deze niet tegen 
te houden persoonlijke/inwendige roeping. Dan denk ik aan Romeinen 9:6 ‘Zo is het dan niet 
desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods.’ Of: ‘Het is God Die 
in u werkt beide het willen en werken, naar Zijn welbehagen.’ Filippenzen 2:13. Zie je? Nu is 
het verleidelijk om te zeggen, als de Heere mij niet inwendig roept heeft het dus geen zin om 
te gehoorzamen. Vertel eens, waar in de Bijbel vind je zo’n redenering? Op jou en mij rust de 
zware verantwoordelijkheid en verplichting om God te gehoorzamen op Zijn Woord. Dat 
Woord zegt talloze keren: Bekeert u! Dat is een bevel! Een opdracht! Ja maar… Ja maar 
betekent nee… Ik kan het niet… Echt niet? Waarom zou God het dan toch van je vragen? 
Vraagt Hij iets wat je niet kunt? Ga dan met je nood van het niet kunnen en toch moeten tot 
Hem die alles kan. Hij wil je de genade geven die nodig is, om net als Levi alles te verlaten en 
Jezus te volgen. Ook nu klinkt het ons toe: Volg Mij! 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Een mens zonder genade is stekeblind voor de genade. Hoe weet u dat, vraag je je misschien 
af. Nou, lees maar eens mee in Lukas 5:21 ‘Wie is Deze, Die godslastering spreekt? Wie kan 
de zonden vergeven, dan God alleen?’ Dit is de reactie van de farizeeën en de 
schriftgeleerden op de genezing van de ziel van de verlamde man die door zijn vrienden voor 
de voeten van Jezus gebracht werd. Een nieuw hart had de man ontvangen. Maar de 
farizeeën en schriftgeleerden geloofden er niks van. Ze verwijten Jezus Godslastering. Hij 
maakt Zichzelf tot God. Zie je dat ze blind voor Hem waren? Wie Hij werkelijk is? Dit zie je 
nog eens bevestigd in de woede van de farizeeën en de schriftgeleerden in Lukas 6:11 ‘En zij 
werden vervuld met uitzinnigheid, en spraken samen met elkander, wat zij Jezus doen 
zouden.’ Hier geneest Jezus opnieuw iemand. Je zou denken, iedereen is toch blij dat iemand 
die al zo lang ziek is genezen wordt? Nee, ze zijn het niet, want de farizeeën en de 
schriftgeleerden hebben met hun eigen verzonnen wetten en regels geen ruimte voor zo’n 
rijke weldaad, zegen van de Heere Jezus aan de zieken, op de sabbat. Hun wetten en regels 
staan tussen het wonder en hunzelf in. Door hun eigen vooronderstellingen houden ze Jezus 
als de Zoon van God, de Zoon des mensen, buiten de deur van hun hart. Komt je dit vreemd 
voor? Geloof jij wat de Heere Jezus zegt? Geloof jij wat de dominee in de prediking over hem 
zegt? Ze zeggen wel eens dat we beter luisteren naar iemand in een witte jas dan iemand in 
een zwarte jas. Want als de eerste zegt dat we gaan sterven zijn we in paniek en als de 
tweede het zegt, halen we onze schouders op en we leven vrolijk verder. Denk daar eens 
over na. Zie je hoe blind je bent voor de Heere Jezus, Zijn werk, Zijn Woord?  



 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Mij trof in het bijzonder de ootmoedige houding van de melaatse. Die man geloofde dat 
Jezus hem kon genezen. Maar hij beoefende tegelijkertijd een van de moeilijkste beden uit 
het Onze Vader. Namelijk: ‘Uw wil geschiede.’ Hoe weet u dat? Nou hij zegt dit: ‘Heere! Zo 
Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.’ Lukas 5:12 Al was hij vol melaatsheid zoals er in de Bijbel staat, 
toch zegt het het zoals hij het zegt. Hij zegt niet: Heere, ik wil dat u mij reinigt, geneest. Of, 
Heere ik was voor ik ziek was zo’n goede man, o.i.d. Nee, heel eerbiedig en ootmoedig 
vraagt hij: ‘Heere! Zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.’ Wat is daarop Jezus’ antwoord van? Dat 
lees je in het volgende vers: ‘Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van 
hem.’ Is dit ook niet in overeenstemming met 1 Johannes 5:14 waar staat: ‘En dit is de 
vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.’ 
Hieruit mag je moed putten wanneer je op de bodem van je ellende zit, of wanneer je niet 
weet waar de bodem van de put van ellende is waar je in zit. ‘Heere, indien u wilt, wilt u mij 
redden, helpen… Met dit gebed mag je ook tot de Heere vluchten als de zondelast zwaar op 
je drukt… Bid maar: Heere! Zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.’ van mijn zonde. Doe je mond 
maar wijd open, de Heere zal hem op Zijn tijd vervullen! Vervullen!  
 
Er staat in vers 14 van Lukas 5: ‘En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou.’ 
Waarom vraag je je misschien af? Over zo’n wonder mag toch gesproken worden? Melaats 
en nu genezen… Dat mag zeker, maar op Gods tijd. De Heere Jezus gaf de man de opdracht 
om zich niet boven de wet te stellen, maar zich naar de priester te begeven en zich daar te 
laten onderzoeken. Jezus had hem wel genezen, maar Jezus had hem niet boven de wet van 
Mozes verheven. Wil je daar meer over lezen, dan kun je in Leviticus 14:1-20 daar meer over 
lezen. Zo’n proces om weer geheel toegelaten te worden tot de maatschappij duurde acht 
dagen. Jezus wilde dat de man dit nauwkeurig navolgde. Want wat zou er dan gebeurd zijn 
denk je? De priester had moeten erkennen dat hij genezen was, Jezus heeft namelijk geen 
half werk gedaan. Dan had de man van het wonder kunnen vertellen. Dat had de priesters 
misschien wel overtuigd van Wie Jezus werkelijk is. Maar nee, de man koos ervoor om Jezus’ 
woord terzijde te leggen. We lezen in Markus 1:45 ‘Maar hij (de melaatse) uitgegaan zijnde, 
begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden.’ Het gevolg was, Jezus kon in 
de stad niet meer komen, van alle kanten kwamen ze naar Hem toe. Ze wilden wel van Hem 
horen en genezen worden. Nu is het niet zo dat Jezus geen zin zou hebben om al die mensen 
te genezen, maar Hij had anders gezegd. We lezen dan ook in Lukas 5:16 ‘Maar Hij vertrok in 
de woestijnen, en bad aldaar.’ Jezus ontloopt de drukte. Ook na zo’n wonder, moet de Heere 
Jezus gehoorzaamd worden. Ook nu nog. Door een bijzondere genezing o.i.d. ben je niet 
boven de wet verheven! Onthoud dat. 
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Vier keer worden in de Bijbel de twaalf apostelen genoemd. Hier in Lukas 6:14 e.v., maar ook 
in Mattheus 10:2-4, Markus 3:16-19 en Handelingen 1:13.  Opvallend hierbij is dat de namen 
telkens voorkomen in 3 groepen van 4 namen. Die groepen zijn altijd gelijk, hoewel de 
volgorde van de namen in de groepen soms iets anders is. Deze 3 groepen staan in een 
bepaalde orde. De eerste groep discipelen stond het dichtst bij Jezus, de tweede iets minder 
en de laatste nog minder. Van de eerste groep weten we het meest, van de laatste het minst 
(op Judas Iscariot na). De eerste groep discipelen bestaat uit 2x 2 broers: Petrus en Jakobus, 
en Johannes en Andreas. De tweede groep: Filippus, Nathanaël (Bartholomeüs), Mattheus 



(Levi) en Thomas. De derde groep: Jakobus de zoon van Alfeüs, Simon Zelotes, Judas de 
zoon/broer van Jakobus en Judas Iscariot. Nog een opvallendheid: Petrus’ naam is altijd 
eerst, hij was de leider van de apostelen, Judas Iscariot’ naam altijd de laatste (behalve in 
Handelingen, want dan leeft hij niet meer). Ook bij de tweede groep is de naam van Filippus 
altijd eerst en in de derde groep de naam van Jakobus de zoon van Alfeüs. De apostelen van 
de eerste groep werden ook het eerst geroepen door de Heere Jezus, waren bij de meeste 
gebeurtenissen met Jezus. De meeste van hen waren op de berg der verheerlijking en in 
Gethsémané bijvoorbeeld. Al de apostelen waren van verschillende achtergrond. Als ze niet 
allen (op Judas na) door de liefde van Christus getrokken waren, dan hadden ze elkaar naar 
het leven gestaan. Denk aan Simon Zelotes, een zeloot, die zou met Levi, een tollenaar van 
nature niet door 1 deur gekund hebben. Wat maakt genade dan toch gewillig om te volgen 
met een veelkleurig gezelschap. Hun liefde tot hun Heere en Heiland hield hen bij elkaar. 
Welke les kunnen wij daaruit trekken? Precies: ‘Hebbende dan uw zielen gereinigd in de 
gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt 
elkander vuriglijk lief uit een rein hart;’ 1 Petrus 1:22. Dat zet een grote, rode streep door alle 
verdeeldheid in de kerk. Laten we daarom zoeken naar wat ons verbindt en niet naar 
datgene ons van elkaar scheidt. Ja, als er op hoofdzaken van de geloofsleer gedwaald wordt, 
dan kunnen we niet anders dan er afstand van nemen. Accentverschillen zullen er blijven. 
Maar van bijzaken behoren wij geen hoofdzaken te maken. En, we moeten ons er altijd maar 
op onderzoeken hoe zuiver onze motieven zijn als we iets willen, dat anders is dan zoals we 
dat gewoon waren. Gaat het om hoofdzaken of bijzaken. Raakt het de kern van het 
Evangelie? Of berijd ik mijn stokpaardje en vind ik dat een ander die ook moet berijden?  
  
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Hier wil ik nog kort 2 dingen noemen. Ten eerste: Wie zijn wij voor onze naaste? In Lukas 5: 
18 e.v. lezen we over 4 vrienden die hun verlamde vriend tot Jezus brengen. Waar breng jij 
je vriend/in? Ken je het spreekwoord: ‘zeg mij wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent’? Je 
vrienden zeggen veel over wie jij bent. Waar koos jij je vrienden? Zijn er vrienden die je, hoe 
moeilijk ook los moet laten, omdat ze je niet aan Jezus’ voeten brengen, maar bij de duivel? 
Kijk eens wat de kracht van het geloof is bij de 4 vrienden van de verlamde man. We lezen: 
‘Jezus ziende hun geloof.’ En dan doet Hij twee wonderen, het grootste wonder eerst, 
genezing voor de onsterfelijke ziel van de verlamde man, dan het tweede wonder, genezing 
voor het sterfelijke lichaam van de man. Waar breng jij je vrienden? Waar brengen je 
vrienden jou? En… wat is daarvan het gevolg? Ook dit? ‘Jezus ziende hun geloof.’… gaf, 
schonk, genas, enz…? 
 
Ten tweede wil ik je nog wat stof ter overdenking meegeven. Er zijn veel vragen rondom 
vaccinatie. Zeker ook nu rondom het coronavaccin. We lezen nogal eens dat het argument: 
‘Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet 
gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.’ Lukas 5:32. Niet van 
toepassing zou zijn. Maar is dat ook zo? Je hoort dan, het gaat hier om een geestelijke 
voorstelling, het is niet letterlijk. Dat is waar, het doel is de geestelijke voorstelling. Maar… 
waar is die geestelijke voorstelling op gebaseerd? Inderdaad op een praktische voorstelling. 
Een alledaags beeld, geheel begrijpelijk voor iedereen toen en nu. Zoals Jezus in de 
gelijkenissen zo vaak deed. Daarom mijn vervolgvraag aan jou: zou de Heere Jezus een niet 
kloppend beeld uit de alledaagse werkelijkheid gebruiken om een geestelijke realiteit 



duidelijk te maken? Waarom wel, waarom niet? En welke consequenties heeft dit dan voor 
jou en mijn keuzes? Neem die overwegingen eens mee. 
 
Dit was het voor deze keer, we hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven 
zullen.  


