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Beste luisteraars, jong en oud, we mogen opnieuw een kort gedeelte uit Gods Woord overdenken. Gisteren 

hebben we Matthéüs 9 vers 9-13 gelezen. Het gaat over de roeping van Matthéüs (of Levi) de tollenaar.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In vers 9 lezen we de roeping en bekering van Matthéüs. Deze paar woorden geven een heel volledig beeld 

wat díe dag gebeurt: ‘En Jezus vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthéüs, 

en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.’ In de voorafgaande verzen en ook in dit gedeelte 

laat Jezus zien dat Hij waarachtig God is. Hij weet waar Matthéüs woont en zoekt hem op in zijn tolhuis.  

Hij ziet de tollenaar. En de Zaligmaker spreekt slechts twee woorden: ‘Volg Mij’. Wat is het gevolg? Matthéüs 

gehoorzaamt meteen: ‘En hij opstaande, volgde Hem.’ De roepstem van de Heere Jezus is zó krachtig, dat 

deze tollenaar niet kan blijven zitten. Hij laat alles achter en volgt de Heere Jezus. Zo gaat het met elke 

zondaar, die door de Heere inwendig geroepen wordt. Je kunt het niet uithouden in je zondige praktijken. 

Ouderen, dan komt er een einde aan ‘zwartwerken’ of oneerlijk zakendoen. Jongeren, dan wil je niet meer 

luisteren naar popmuziek of kijken naar films waarvan je weet dat ze tégen Gods geboden ingaan. Niet omdat 

het ‘moet’, maar omdat je het niet meer wilt! Er komt een breuk met de zonde en de wereld. Vroeger zei men 

(misschien heb je dat wel eens gehoord): ‘de brug naar de wereld is opgehaald.’ Dát is het effect van de 

krachtdadige roeping van de Heere. Dat is het gevolg van Gods genadewerk in het hart. Maar dat niet alleen. 

Er gebeurt nog veel méér bij deze tollenaar. Dat lezen we in de volgende verzen:   

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Vers 10: ‘En het geschiedde als Hij in het huis van Matthéüs aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen 

en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.’ Kijk: Matthéüs richt een grote maaltijd aan in zijn huis. Vele 

tollenaars en zondaars zijn uitgenodigd om te komen eten, ook Jezus en Zijn discipelen. Matthéüs schaamt 

zich bepaald niet voor zijn vrienden, nu die grote vernieuwing en bekering in zijn leven heeft plaatsgevonden. 

Integendeel, hij wil dat andere tollenaars en zondaars de Zaligmaker óók ontmoeten. Matthew Henry schrijft: 

‘Degenen die zelf krachtdadig tot Christus gebracht zijn, verlangen ernaar dat ook anderen tot Hem gebracht 

zullen worden.’ Hoe is dit in uw en jouw leven? Wie de Heere heeft mogen leren kennen, zal vurig verlangen 

dat ‘onze naasten ook voor Christus gewonnen worden’ (HC Zondag 32, antw.86). Jongeren, je voelt wel: 

het is geen goed teken als je jezelf schaamt voor de Heere en Zijn dienst. Vers 10 leert over de mens: Gods 

werk in het mensenhart blijkt uit de vrucht. Deze tollenaar mocht zelfs ook dit Matthéüsevangelie schrijven! 

Maar we leren nog meer over de mens, in vers 11: ‘En de farizeeën dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: 

Waarom eet uw Meester met de tollenaren en zondaren?’ Je kunt het je wellicht voorstellen. Want tollenaars 

hadden géén goede reputatie. Zij waren in dienst van de heidense Romeinen: de vijanden en overheersers, 

die de gehele wereld wilden veroveren. De Romeinen eisten belasting. Er waren Joden die zich beschikbaar 

stelden om dat belastinggeld in te zamelen: de tollenaars. Daarom werden ze beschouwd als landverraders. 

Ze heulden met de vijand. Tollenaars werden vanwege dit beroep door de ‘echte’ Joden geminacht. Want ze 

waren niet oprecht en geen ‘goede’ vaderlanders. De meeste mensen wilden níets met hen te maken hebben!  

Maar waarom namen tollenaars het risico om door hun volksgenoten gemeden en zelfs verstoten te worden? 

De meeste tollenaars waren behept met één belangrijke zonde: de geldgierigheid, de wortel van alle kwaad 

(1 Timótheüs 6:10). Wanneer zij belasting moesten innen, vroegen zij altijd méér. Zo werden de tollenaars 

snel (en oneerlijk) rijk. Niemand kon er iets tegen doen, want de Romeinen stonden aan hun kant. Dit leert 

ons over de mens, dus ook over Matthéüs de tollenaar, dat hij een verloren zondaar was. Dat blijkt ook uit 

vers 12-13, aan het einde. Juist daarom merkt Calvijn op: ‘Dit is een treffend voorbeeld van genade, dat 

Matthéüs juíst uit het tolhuis geroepen wordt!’ Vaak laat de Heere een boezemzonde zien om een mens te 

ontdekken aan zijn zonde en verlorenheid. Een boezemzonde is een zonde die je boezemvriend is. Een zonde 

die u wilt koesteren en vasthouden, niet kunt loslaten. Dus ook een zonde die je gevangen houdt en 

meesleept naar de hel, de eeuwige rampzaligheid. Een dubbel groot wonder: deze tollenaar is ook geroepen 

als één van de twaalf discipelen die de Heere Jezus wil gebruiken in Zijn dienst. Hij schaamt Zich niet om hun 

God te zijn en om hen broeders te noemen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verlóren is.  

Dit leert ons over de mens dat niemand ‘te slecht’ is voor de Heere Jezus. Maar het leert ons ook dat veel 



mensen, zoals de farizeeërs, ‘te goed’ zijn voor deze Zaligmaker. Heel aangrijpend: ‘te goed’ voor Zijn bloed. 

Aan welke kant staat u? En waar sta jij in dit gezelschap? Voel je je beter dan dit ‘aller slechtste’ soort mensen? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Het gaat in vers 9 over de krachtdadige roeping van Matthéüs door de Heere Jezus. Want deze tollenaar 

zoekt niet naar de Zaligmaker, het is juist andersom: Hij zoekt en roept. Tot alle mensen die onder het Woord 

van God komen klinkt de roepstem. De Heere spreekt tot alle mensen. Ook u en jij wordt ernstig geroepen. 

Maar hier gaat het om de roepstem die effectief is: ‘Volg Mij’. Hoe de Heere dit werkt in het hart, lezen we 

heel uitgebreid in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 8-15. Samenvattend: Door de prediking van 

het Evangelie en door de verlichting van de Heilige Geest dringt God tot het diepst door in het hart. Hij opent 

het hart, dat gesloten is. Hij verbreekt het hart en buigt de wil, zodat die mens gaat willen wat God wil en 

Hem gehoorzaam wordt. Dit is de ware bekering of wedergeboorte, die zó krachtig is als de schepping of 

opwekking uit de doden. Als God zó wonderlijk en krachtig in het hart werkt, dan gaat die zondaar ook 

daadwerkelijk geloven (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 11-12).  

Dan kan deze goddeloze tollenaar Matthéüs niet blijven wie hij was, maar moet en wil Hem gehoorzamen: 

‘En hij opstaande, volgde Hem.’ Dat is Gods onweerstaanbare genade: niet tegen te houden. Matthéüs kán 

niet anders dan volgen. Kent u en ken jij dit wonder van Gods genade? Mag u Hem volgen? Dat zal dan ook 

blijken in uw en jouw leven, zoals bij deze tollenaar. Denk maar aan die andere tollenaar: Zachéüs. De helft 

van zijn goederen gaf hij aan de armen. En wat hij door bedrog gestolen had, gaf hij vierdubbel weder  

(Lukas 19:18). Of denk aan de gelijkenis van de tollenaar in de tempel. Over de beleving van die krachtdadige 

roeping lezen we ook in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, artikel 13: ‘De wijze van deze werking kunnen 

de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten 

en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben.’     

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

De farizeeën vragen de discipelen in vers 11: ‘Waarom eet uw Meester met de tollenaren en zondaren?’ 

Hierin horen we grote verachting en beschuldiging doorklinken. Dat vinden we ook in Lukas 15 vers 2: ‘En 

de farizeeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.’ 

Zij mopperden, begrepen het niet. En misschien begrijp jij het ook niet. Dat de Heere een goddeloze zondaar 

krachtdadig tot bekering brengt. En een trouw kerkganger blijft onbekeerd... Totdat God laat zien dat u en jij 

ook een groot zondaar bent. Er wordt weleens gezegd: ‘Van dezelfde lap gescheurd.’ Niet beter! Even slecht. 

Niet een schoner stukje van die vuile lap stof. Maar net zo vies en bezoedeld vanwege de zonden. Wie zichzelf 

moet veroordelen zoals die tollenaar in de tempel, omdat God u heeft overtuigd van uw zonden en ellende, 

en ook Christus mag kennen als Borg en Middelaar, voor diegenen is de tekst ‘Deze ontvangt de zondaars, 

en eet met hen’ tot rijke en grote troost. Voor u en jou ook? Christus ontvangt de zondaars en eet met hen… 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Die vraag van de farizeeën aan de discipelen hoort de Heere ook. Vers 12-13: ‘Maar Jezus zulks horende, 

zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat 

heen en leert wat het is: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen 

rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’  

Natuurlijk bedoelt de Heere niet dat er (geestelijk) gezonde mensen zijn. Integendeel!  Die zijn er niet. Onze 

geestelijke ziekte is dat wij allen geestelijk dood zijn in zonden en misdaden. Maar het probleem van de 

farizeeër is de gedachte: het zit met mij wel goed. Is dat jouw en uw gedachte? U denkt dat u gezond bent. 

Maar u bent ziek. Dood! En jij denkt dat het misschien toch wel goed komt… straks. Maar het komt niet goed! 

De farizeeërs dachten dat zij rechtvaardig voor God waren. Hoe? Door het nauwgezet houden van de wet. 

Maar Christus toont dat Hij gekomen is om Zijn leven te geven en de schuld te betalen voor onrechtvaardigen: 

zoals deze tollenaren en zondaren. Hij is niet gekomen voor mensen die in eigen oog ‘goed’ en ‘gezond’ zijn. 

Vanuit Hoséa 6:6 toont de Heere Jezus opnieuw dat Hij God is. Hij heeft de macht om de grootste en slechtste 

zondaren te roepen. Misschien denkt u: maar zou de Heere ook naar mij willen omzien? Is dit ook jouw vraag?   



Thomas Shepard (1605-1649), een puriteins predikant uit Amerika, schrijft: ‘In de roeping spreekt de Heere 

Christus vanuit de hemel, neemt het geschreven Woord als het ware in Zijn mond en brengt het in het hart. 

Het gaat door al het ‘lawaai’ van vrees, verdriet en bezwaren tegen het geloven heen. Hij zorgt ervoor dat 

een mens dit hoort als Zíjn stem. De innerlijke ontferming van Christus wordt nu gaande gemaakt over een 

verootmoedigde en verloren zondaar, die bloedend aan Zijn voeten ligt. Dan kan Hij zich niet langer inhouden. 

Hij spreekt en roept. Hij zorgt ervoor dat de ziel Zijn stem begrijpt. (…) Een arme zondaar denkt: Zal de Heere 

ooit al het kwaad dat ik Hem heb aangedaan wel willen vergeven en zo’n giftige slang aan Zijn hart drukken? 

Zal Hij wel iets voor mij doen? Als er één in de wereld is die Hij moet voorbijgaan, ben ik het dan niet? Daarom 

komt de Heere en Hij roept: Kom tot Mij en Ik zal al uw zonden vergeven. Ik zal al uw afkeringen genezen.  

Ik zal niet meer toornen. Het is een roep, zoals in de schepping. Daarom kan het niet anders, of de ziel komt. 

En wie gekomen is, kan niet meer weg.’  

Zo werkt de Heere in het hart. Hebben wij zó de stem van de Heere gehoord én gehoorzaamd? 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 


