De Bijbel erbij

N Bijbelstudie

Volg mij!
De dag begon, zoals alle andere dagen. Niets leek erop

Mozes en de profeten. Het was hun taak om het volk te leren

dat op deze dag het leven van Levi compleet zou ver-

hoe God gediend wilde worden.

anderen. Totdat hij die twee woorden hoorde…
N Wat lees je over de schriftgeleerden en de farizeeërs?
De Heere Jezus verlaat het huis, waarin Hij grote wonde-

N Wat voor indruk krijg je van deze mannen?

ren heeft gedaan. Toen een verlamde man bij Hem werd

N Wat betekent het antwoord van de Heere Jezus?

gebracht, heeft de Heere Jezus hem zijn zonden vergeven.

N Hoe zouden de schriftgeleerden en de farizeeërs dit

Om te laten zien dat Hij de macht had om de zonden te

opgevat hebben?

vergeven, heeft de Heere Jezus deze man ook zijn krachten

N Wat leer jij van dit antwoord?

weer teruggegeven. De mensen waren verwonderd, toen die

N Ben jij een rechtvaardige of een zondaar?

man opstond, zijn bed oprolde en vertrok.
 Lukas 5:27-32

Levi

Een rechtvaardige of een zondaar?
Je kan een ernstige ziekte hebben, zonder dat je het
weet. Zolang jij je gezond voelt, ga je niet naar een

De Heere Jezus stopt bij een tolhuis, een belastingkantoor.

dokter. Pas als je ziek wordt, dan zoek je een dokter

Daar ziet Hij Levi, de tollenaar zitten. Een tollenaar haalde

op! Dat voorbeeld gebruikt Jezus in Lukas 5 vers 31.

belasting op voor de Romeinen, de vijanden van de Joden.

De farizeeërs voelden zich kerngezond. Ze kenden

Hun belastingkantoor lag aan een doorgaande weg.

alle wetten van Mozes en de profeten. Ze hielden

N Wat lees je over Levi?

zich aan alle regels, gingen trouw naar de tempel en

N Wat voor iemand is Levi?

leerden andere mensen hoe ze God moesten dienen.

N Hoe verandert het leven van Levi?

Ze dachten dat ze rechtvaardig, recht voor God waren.

N Wat kan jij van Levi leren?

Met hun nette leven zou God toch wel tevreden zijn?

Levi verliet alles, om de Heere Jezus te volgen. Hij kon niet

Ze hoorden de oproep van de Heere Jezus: bekeer

met zijn oude leven doorgaan én de Heere Jezus gehoor-

je van je verkeerde leven, kom naar Mij toe en wordt

zaam volgen. Er waren dingen in zijn leven die in de weg

behouden. Ze voelden zich echter niet aangesproken.

stonden, die opgeruimd moesten worden.

Hun leven was toch netjes en vrijwel zonder zonde?

N Zijn er dingen in jouw leven die het gehoorzamen van de

Ook tollenaren en mensen die in de zonde leefden

Heere Jezus in de weg staan?

hoorden de oproep om zich te bekeren van hun zon-

De Heere Jezus

den. Jezus’ woorden overtuigden sommige van hen
van hun zonde. Zij kregen een Zaligmaker nodig, die

N Wat lees je over de Heere Jezus?

hen van die zonde zou verlossen.

N Welke indruk zou Levi van de Heere Jezus hebben

In wie herken jij je: in een farizeeër of een tollenaar?

gekregen?

Wat betekent dit voor jou?

N Wat leer jij hier over de Heere Jezus?

De schriftgeleerden en farizeeërs

Tip: kopieer het Bijbelgedeelte. Nu kun je dingen die je over

Ondertussen zijn er ook schriftgeleerden en farizeeërs

iemand leest onderstrepen.

bijgekomen. Deze mannen verdiepten zich in de wetten van
ɕɕ Leanda van Dam

25

