
Les 8   Sorry, maar ik heb U niet (meer) nodig… 
Bijbelstudie Lukas 5:27-32 

Ik mis eigenlijk niks… 
‘Hoe laat ik elke ochtend uit bed ga? Hoezo?’ ‘Nou’, zegt Esther, ‘vanmorgen appte ik je en zag dat je om half 
7 al online was. Ben je er altijd zo vroeg uit?’ Evelien twijfelt even. Ze besluit om het gewoon eerlijk te zeggen. 
‘Ja, ik probeer elke ochtend half 7 op te staan, zodat ik een half uurtje stille tijd kan hebben.’ ‘Zo, dat vind ik 
knap van je! En helpt het ook als je dat doet’, vraagt Esther. Weer moet Evelien even nadenken. Dat is een 
lastige vraag. Helpt het? ‘Tja, het is vaak wel fijn, ja. Maar of het echt helpt vind ik lastig te zeggen.’ ‘Ik heb 
het ook een tijdje gedaan’, zegt Esther, ‘maar ik vond het echt mega lastig. Ik besloot toen om een tijdje te 
stoppen met alles en ik moet eerlijk zeggen: het bevalt me prima. Ik kan ’s ochtends langer blijven liggen en 
hoef ’s avonds ook niet meer zo’n dagboekje te lezen. Ik heb gewoon meer tijd en ik mis het niet. Ik heb God 
eigenlijk niet nodig in mijn leven, want alles gaat top. Ik dacht dat ik Hem wel zou missen, maar ik mis Hem 
niet…’ Evelien kijkt bedenkelijk. Dat herkent ze ergens wel. Als zij een keer te laat uit bed gaat en geen stille 
tijd kan houden, dan gaat de dag eigenlijk ook gewoon goed. Heeft zij Jezus dan wel echt nodig?  

Twee mogelijkheden: ‘Ik kan niet zonder Jezus’ of ‘Jezus kan me gestolen worden’ – Lukas 5:27-32 
Als de Heere Jezus onderweg is, ziet Hij een tollenaar zitten. Tollenaren zijn belastingambtenaren, die in die 
tijd niet goed bekend staan. Ze doen hun werk namelijk in dienst van de gehate bezetters, de Romeinen. En 
ze vragen vaak te veel geld, dat ze vervolgens voor zichzelf houden. Levi is waarschijnlijk ook zo’n slechte 
tollenaar. Hij had beter moeten weten want hij hoort bij de stam Levi: een stam die bestemd is voor de dienst 
aan de Heere. Maar Levi dient God niet, maar de Mammon, de afgod van het geld. Als Jezus hem ziet, kijkt 
Hij met liefde en medelijden naar hem. Zo kijkt Jezus naar zondaren, ook naar jou en mij. Een indringend 
appel klinkt: ‘Volg Mij!’ Dat betekent: zet een streep door je oude leven en laat Mij je leven beheersen. 

Deze woorden van Jezus raken Levi’s hart. Hij hoort en luistert! Zonder te aarzelen, laat alles achter 
zich (zijn tolhuis en zijn geld!) en volgt hij Jezus. Het werkwoord ‘volgen’ houdt in: voortdurend bij Jezus 
blijven. Hij is aan zijn Meester verbonden geraakt en dat houdt nooit meer op. Dat is bekering: een radicale 
breuk met je zondige leven en bereid zijn om alles te doen wat Jezus van je vraagt. Ook voor ons is het van 
het grootste belang om net als Levi (1) het oude leven achter te laten, (2) op te staan en (3) Jezus te volgen. 
Want zoals Jezus Levi roept, roept Hij ook jou. Maar wat doe jij met die opdracht van Jezus? 

Levi heeft de Heere Jezus van harte lief gekregen. Uit dankbaarheid maakt hij een grote maaltijd klaar 
voor de Heere Jezus. Levi nodigt ook collega-tollenaren en vrienden uit. Hij wil hen zo graag in contact 
brengen met Jezus! Ook zij hebben Jezus nodig! Wie zelf als zondaar de genade van de Heere heeft leren 
kennen, gunt dat ook aan anderen. Net als Levi kun je dan beginnen in de kring van je vrienden en collega’s. 

Er zijn altijd wel mensen die zich ergeren als iemand de Heere Jezus leert kennen. Ze leveren kritiek. 
Zo ook hier. De Farizeeën en Schriftgeleerden, die zich ook onder de gasten bevinden, mopperen tegen Jezus’ 
discipelen. Ze zijn van mening dat een gelovige niet kan eten met tollenaren en andere zondaren. De 
discipelen van Jezus moeten toch wijzer zijn! Die Farizeeën en Schriftgeleerden vinden dat Levi radicaal had 
moeten breken: geen contact meer met zijn soortgenoten. Wat kunnen mensen toch vaak hard zijn! 

De Farizeeën en Schriftgeleerden vragen aan de discipelen waarom ze met zondaren eten. Jezus geeft 
antwoord: Als je gezond bent, ga je niet naar de dokter. Die heb je dan moment niet nodig. De Farizeeën en 
Schriftgeleerden denken dat ze geestelijk gezond zijn, dat ze niets mankeren. Als geleerde theologen hebben 
ze hun zaakjes voor God prima op orde, denken ze. Maar aan zulke mensen kan Jezus niets kwijt… Mensen 
die denken dat ze niet in de problemen zitten, hebben ook geen Redder nodig. De zondaar Levi daarentegen 
voelt zich geestelijk doodziek. Hij heeft zoveel op zijn kerfstok! Hij is niet meer te redden. Maar voor zulke 
mensen kwam Jezus nu juist naar deze aarde! Wij zijn door de zonde ook doodziek. Weet je dat? Maar de 
praktijk van Dokter Jezus staat voor je open, altijd! Deze Dokter komt in het Evangelie zelfs naar jou toe. Hij 
wacht niet tot je zelf een keer doorkrijgt dat je klachten hebt, maar Hij roept: Kom naar Mij toe! 

De Heere Jezus is niet naar deze aarde gekomen voor mensen die denken dat ze gezond zijn en Jezus 
niet nodig hebben. Nee, gezonde mensen hebben geen Redder nodig. Jezus is juist voor verloren zondaren 
gekomen. Mensen die weten dat ze redding nodig hebben. Hij is gekomen omdat Hij de zonde tegen God 
niet door de vingers kan zien. Hij praat de zonde niet goed: van Levi niet en van jou niet. Hij roept jou er juist 
bij weg. Wat een genade dat Christus ons dan tot bekering roept. Dat wil namelijk zeggen: Hij wil ons zo graag 
terugbrengen, bij Hem en bij Zijn Vader. Levi heeft het gemerkt. En Jezus is nog altijd Dezelfde! 

We kunnen niet zonder een Middelaar – Geloofsleer 
De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben Jezus niet nodig. Jij wel? De Farizeeën en Schriftgeleerden voelen 
zich namelijk ‘gezond’ (zonder zonde). ‘Gezonde’ mensen hebben geen Redder nodig. Dat sommige mensen 
zich ‘gezond’ voelen, betekent niet dat ze ‘gezond’ zijn. Iedereen die geboren wordt, is doodziek: jij en ik ook. 
Die ziekte is door onze schuld bij de zondeval ontstaan en heeft grote gevolgen in je leven. Het ergste is dat 
er door de zonde een ravijn is gekomen tussen God en mens. Als dat ravijn niet wordt overbrugd, zul je de 



tijdelijke en eeuwige dood sterven. Er is echter één middel om die straf te ontlopen en het ravijn te 
overbruggen: de Heere wil dat jij aan Zijn gerechtigheid voldoet. Als er voor elke zonde betaald is, is het ravijn 
tussen God en jou overbrugd. Het is echter onmogelijk om dat ravijn zelf te overbruggen. 

Waarom kunnen we niet zelf dat ravijn overbruggen? Het is voor jou en mij onmogelijk om zelf voor 
de zonde te betalen, want het lukt ons niet eens om ons aan de wet te houden. Het is nog erger: We kunnen 
niet niet-zondigen! Elke dag maken we de schuld (het ravijn) alleen maar groter (HC 5.13). Hoe goed jij ook 
leeft het lukt je niet om die schuld te betalen. Ook andere schepselen kunnen niet voor ons betalen. God eist 
namelijk dat de mens zelf voor de schuld betaalt. Een engel of een offerdier kunnen niet voor een mens 
betalen (vgl. HC 5.14). We hebben daarom een menselijke middelaar nodig, die in plaats van ons betaalt. 

Een middelaar gaat tussen twee partijen in staan die een verstoorde relatie hebben. Het ravijn die 
tussen de twee partijen is ontstaan, wordt door hem weer overbrugd. Het diepe ravijn dat er tussen God en 
mens is, moet overbrugd worden door iemand die echt mens is. En dat niet alleen, hij moet ook rechtvaardig 
zijn. Rechtvaardig betekent: volmaakt de wet van God houden, met gedachten en daden. Daarnaast moet hij 
ook de toorn van God over de zonde dragen. Daarom moet deze middelaar God en mens zijn (HC 5.15). Als 
de middelaar geen God is, kan hij niet volmaakt rechtvaardig leven en de toorn dragen. Dat is namelijk 
onmogelijk voor een mens. Alleen een middelaar die God is en mens kan het ravijn overbruggen. En dat deed 
Jezus Christus. Hij heeft het voor ons onmogelijke mogelijk gemaakt. En die Middelaar roept jou, net als Levi 
de tollenaar toe: volg Mij, want je hebt Mij nodig! Je kunt zonder Mij niet leven en ook niet sterven! Je bent 
doodziek en het ravijn tussen God en mens kun je nooit zelf overbruggen. Sta op en volg Mij! 

Vragen in groepjes 
1) Lees de inleiding van deze les Ik mis eigenlijk niks … en beantwoord de volgende vragen: 

a. Herken je je meer in Esther of in Evelien? Waarom? 
 
b. Waarom houden we eigenlijk stille tijd? 
 
c. Wat zou je tegen Esther zeggen als je Evelien was? 
 
d. Wat zou jij missen als je geen stille tijd meer houdt? 

 
2) Kan je een dag zonder de Heere Jezus? Waarom wel/niet? 

 
3) Wanneer (op welke momenten) heb jij de Heere Jezus niet nodig? En wanneer wel? 

 
4) Bij vraag 2 en 3, heb je mogelijk aangegeven dat je Jezus altijd nodig hebt. Maar laten we het eens 

omdraaien: stel je voor dat je Jezus een week lang uit je leven zou moeten bannen, wat zou je dan 
missen? Bedenkt drie dingen. Neem daar even de tijd voor. 
a. Wat heb jij bedacht? Waarom ga je dat missen? 
 
b. Vond je het moeilijk om drie dingen te bedenken? Hoe kan dat? 
 
c. Hoe kan het dat we de Heere Jezus (soms) zo goed kunnen missen? 
 
d. Wat zou Jezus Zelf willen dat we gaan missen? 

 
5) Jezus is in de middelaar tussen God en mens, zoals omschreven in de laatste paragraaf. 

a. Wat is een middelaar? Waar moet de Middelaar aan voldoen? 
 
b. Hoe is Jezus een Middelaar? 
 
c. Waarom hebben we Jezus als Middelaar nodig? 
 
d. Waarom is er een ravijn tussen God en mens? 

 
Stellingen in groepjes 

1) Als christen kun je best af en toe een dagje zonder Jezus. 
 

2) Een leven zonder God is leuker. 
 

3) Als je Jezus niet kent, merk je daar als buitenstaander niet veel van. 


