
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 2 - In gesprek met … Mattheüs, de tollenaar.  

 

Beginzin 

 “Volg Mij!” Ongelovig kijken de Farizeeën elkaar aan. Dat méént Jezus toch niet?!  “Volg Mij!”. Heeft Jezus 

het echt tegen Mattheüs, die verachtelijke tollenaar?  

 

Jezus roept Mattheüs 

• Ze zijn net aangekomen bij het tolhuis van Mattheüs.  

• Jezus ziet Mattheüs zitten en roept hem: “Volg Mij!” 

• De Heere Jezus roept ook jou! “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart. Verlaat de zonde 

en de wereld en volg Míj na”. 

• Mattheüs stribbelt niet tegen, hij zegt niet ‘ja, maar …’. Hij aarzelt geen moment en volgt 

Jezus direct! 

• Ben je net zo gehoorzaam als Mattheüs? Laat jij ook direct alles in de steek als je Zijn stem 

hoort? 

• De Farizeeën begrijpen het niet. Kiest Jezus nu iemand die hen hun geld aftroggelt, zo’n 

gehate tollenaar, als discipel?  

 

Jezus eet in het huis van Mattheüs 

• Jezus en Zijn discipelen blijven bij Mattheüs eten.  

• Ook andere tollenaars, collega’s van Mattheüs, schuiven aan. 

• Daarnaast wordt het huis gevuld met mensen. De allergrootste zondaren eten mee.  

 

Verachting door de Farizeeën  

• De Farizeeën kijken verachtelijk op de gasten neer. Geen haar op hún hoofd, die eraan 

denkt om met tollenaren en zondaren te eten! Die mensen tellen in hun ogen niet mee. 

• Stel je voor, dat er vandaag bij jou thuis zulke mensen zouden mee-eten: bedriegers, 

oplichters, spotters, ongelovigen … Je zou de Farizeeën gelijk geven, nietwaar? 

• De Farizeeën vragen de discipelen, waarom Jezus nu uitgerekend met deze mensen aan 

één tafel wil zitten. 

 

De les van Jezus 

• Jezus kent het hart en de gedachten van de Farizeeën, Hij weet dat ze op Hem neerkijken. 

Hij leert hen een belangrijke les. 

• ‘Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.’  

• Je gaat alleen naar de dokter als je je ziek voelt. Een dokter houdt zich niet bezig met 

gezonde mensen, maar met zieken!  

• Mensen, die de Heere niet kennen, zijn eigenlijk ziek. Ernstig ziek! Zij hebben de Heere 

Jezus het hardst nodig.  

• Jezus komt niet voor mensen zoals de Farizeeën; die denken het zelf allemaal wel goed te 

weten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jezus komt juist voor de grootste zondaren. Hij geeft hun de opdracht de zonde in de steek 

te laten en Hem na te volgen. 

• Ken jij je hart? Weet je, dat het vervuild is door de zonde? Ook jij bent ernstig ziek! Je hebt 

de Heere Jezus nodig, want alleen een leven met Hem kan je redden. Luister naar Zijn stem. 

 

Slotzin  

(Zie het bord:) “Volg Mij!” is ook een opdracht aan jou!  

(Eventueel kun je de woorden Volg Mij!, die je van te voren op het bord had geschreven, nu 

aanvullen met = opdracht aan jou!). 

 

 


