
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudelijke voorbereiding 2 

 

Schriftgedeelte 

Mattheüs 9:9-13    

 

Thema  

In gesprek met … Mattheüs, de tollenaar.  

 

Exegese 

Vers 9  Na een bezoek aan het land van de Gergesenen (Mattheüs 8:28-34) en na een 

bezoek aan Zijn eigen woonplaats, verlaat Jezus Kapernaüm om naar elders te reizen. Kapernaüm 

ligt aan het meer van Galilea, zo’n 4 kilometer vanaf de monding van de Jordaan
1
. Op deze reis 

komt Jezus langs een tolhuis. Een tolhuis is in deze streek niet vreemd, want een Romeinse 

handelsroute naar Damascus loopt door Kapernaüm. Het was daarom een drukke handelsstad en 

een komen en gaan van handelaren. Hierdoor was het ook een douanestad met waarschijnlijk 

verschillende tollenaren of belastingambtenaren.  

In de eerste acht verzen van hoofdstuk 9 gaat alle aandacht uit naar het vergeven van zonden. In 

dit gedeelte wordt benadrukt voor wie Jezus gekomen is. Bij het tolhuis aangekomen geeft Jezus 

de tollenaar een koninklijk bevel: ‘Volg Mij!’ Jezus draagt hem dit met gezag op, het staat immers 

in de gebiedende wijs. Mattheüs staat op en volgt. Dit volgen benadrukt dat hij alles achter laat. 

Dit is parallel aan de roeping van de eerste discipelen in Mattheus 4:18-22. Deze geschiedenis is 

ook in Markus en Lukas beschreven, hier wordt de tollenaar Levi ‘de zoon van Alfeüs’ of alleen Levi 

genoemd. De naam Mattheüs is afgeleid van het oudtestamentische Matjah wat ‘geschenk van 

God’ betekent. Deze Mattheüs kent vanwege zijn functie als belastingambtenaar  zowel Grieks als 

Aramees (Hebreeuws). Grieks om met de Romeinen te communiceren, Hebreeuws omdat 

tollenaren vaak gewoon Joden waren. Tollenaars hadden zich vaak contractueel aan de Romeinse 

overheid verbonden. Een tollenaar zamelde belastinggeld in voor de Romeinen. Per jaar droegen 

ze aan de Romeinen een vastgesteld bedrag af. Het belastingtarief konden ze zelf vaststellen en 

wat dus teveel was in eigen zak stoppen. Niet voor niets waren tollenaren gehate personen, zowel 

vanwege hun collaboratie met de vijand, als vanwege het afzetten. Toch wordt deze verachte 

tollenaar geroepen Jezus te volgen! 

 

Vers 10 Mattheüs nodigt Jezus en Zijn discipelen uit voor een maaltijd, dit laat zien dat hij 

niet arm is geweest. Naast Jezus en de discipelen zijn er vele tollenaars en zondaars aangeschoven. 

De eerste categorie zijn voormalige collega’s van Mattheüs, de tweede categorie is lastiger te 

duiden. Waarschijnlijk zijn dit mensen, die gebroken hebben met Gods wet en geen rekening meer 
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houden met het verbond. Niet voor niets wordt deze term ook verbonden met heidenen 

(Mattheüs 5:47 en Lukas 6:33). Ze tellen in ieder geval niet meer mee in de ogen van de Farizeeën. 

 

Vers 11 Wanneer de Farizeeën zien dat Jezus met hen eet, vragen ze aan de discipelen 

‘Waarom eet uw Meester met tollenaren en zondaren?’ De ondertoon is kritisch, ze volgen Jezus 

met argusogen. In de eerste negen verzen van dit hoofdstuk heeft al een confrontatie plaats 

gevonden tussen Jezus en de Farizeeën. In vers 4 lezen we ‘Jezus ziende hun gedachten’.  Wellicht 

vragen de Farizeeën het daarom nu aan de discipelen en niet aan Jezus zelf. De achtergrond van 

de vraag is dat Farizeeën vanwege de reinheidswetten absoluut niet met tollenaren en zondaren 

zullen eten.  

 

Vers 12 Jezus hoort de vraag van de Farizeeën en geeft met een vergelijking antwoord: ‘Die 

gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.’ Je gaat alleen naar de 

dokter als je je ziek voelt. Op deze wijze stelt Jezus de arrogantie van de Farizeeën onder kritiek. 

Een arts houdt zich niet bezig met gezonde mensen, maar met zieken! Het gaat hier nu niet om 

lichamelijke zieken, maar om geestelijk zieken. Zij die God niet kennen. Mensen die in de Joodse 

maatschappij zijn buitengesloten, omdat ze zich van de wet hebben afgekeerd. 

 

Vers 13 Met een zinsnede die de rabbijnen veel gebruiken bij een verwijzing naar de 

Schriften ‘Ga en leer wat het betekent’ wijst Jezus de Farizeeën terecht.  Jezus gebruikt ook een 

citaat uit de Schriften, Hosea 6:6: ‘Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; (…)’. God 

wil barmhartigheid en geen offerande. Dit legitimeert het handelen van Jezus. De Farizeeën 

proberen Jezus terecht te wijzen door middel van de reinheidswetten, Jezus wijst de Farizeeën 

door middel van de Schriften terecht. Met al hun aandacht voor de offers lopen de Farizeeën 

voorbij aan de straffende (overheersing door de Romeinen) en de ontfermende (komst van Jezus 

Christus) hand van de Heere. Jezus kan Zijn ontferming niet kwijt aan de Farizeeën, dat kan Hij wel 

aan Zijn tafelgenoten. Jezus is niet gekomen voor mensen die denken rechtvaardig te zijn, maar 

voor zondaars. Met maar één reden: hen te roepen tot bekering. 

 

Geloofsleer 

• DL 1, 6 t/m 10  God verkiest wie Hij wil 

• DL 3 en 4, 8, 9  (On)geloof als reactie op de roeping door het Evangelie 

 

Gebedspunten 

• Tevredenheid met wat we hebben; bescheidenheid. 

• Bewaring voor hoogmoed; niet neerkijken op anderen. 

• Open en eerlijk zijn naar ongelovigen en ‘verschoppelingen’ in de samenleving. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gehoorzaamheid aan Jezus’ opdracht Hem te volgen; uit onszelf willen we niet. 

 

 

Psalm- en liedlijst 

• Psalm 1:1, 3  Welzalig hij, die in der bozen raad 

Gans anders is ’t met hem, die ’t kwaad bemint 

• Psalm 2:7  Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer 

• Psalm 6:2  Vergeef mij al mijn zonden 

• Psalm 9:10  Hij, die Uw naam in waarheid kent 

• Psalm 15:5   Die nooit zijn geld op woeker geeft 

• Psalm 103:2  Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven 

 

• UAM   Jezus neemt de zondaars aan 

• UAM   Neem mijn leven, laat het Heer` 

• ZB   Alzo lief had God de wereld 

• ZB    Eens was ik een vreemd`ling 

• ZB   Wandel je in de duisternis 

 

 

Introductie op de vertelling 

Ga met de kinderen naar een open ruimte in het (kerk)gebouw (bijvoorbeeld de hal of een zaaltje). 

Vraag hen allemaal een plek in te nemen en maak de ruimte daarna helemaal donker. Vraag nu of 

de kinderen je willen volgen, afgaande op het geluid van je stem. Herhaal de uitnodiging om jou te 

volgen enkele keren en loop zo een paar rondjes door de ruimte. Wanneer de ruimte moeilijk 

donker te maken is, kunnen de kinderen ook geblinddoekt worden. 

 

Doe het licht aan (de blinddoeken af) en vraag de kinderen naar hun ervaringen. 

Gespreksonderwerpen: 

• Je hoort alleen een stem, die je achterna kunt gaan; je ziet niets en je weet dus ook niet 

waarheen je loopt. 

• Voor het doel van de tocht en je eigen veiligheid moet je volledig op de pratende persoon 

vertrouwen.  

• Misschien zijn er kinderen stokstijf blijven staan. Waren zij bang? Wat hield hen tegen om te 

volgen? 

 

Daarna de link maken naar de geschiedenis van Mattheüs: hij had slechts Gods stem nodig om 

achter Jezus aan te gaan. Hij gaf zich volledig in vertrouwen en geloof over aan de bedoeling van 

de Heere. 

 

Schrijf op het bord: “Volg Mij!” (komt na de vertelling terug). 


