
Veldtog:  6 Weke is Jesus se geselskap. 

Week 1:  Saam met en soos Jesus kuier. 

MARKUS 2: 13-17 – 19 Augustus 2018 

Inleiding en Skriflesing:  Markus 2: 13-17 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

 Levi, die seun van Alfeus, die persoon waarvan ons vandag gaan lees, was 

sekerlik een van die mees gehate persone in die ganse Israel.  

 Hy was vervloek en verpes. 

 Ten alle kostes was sy geselskap vermy. 

 Hy is gerangeer en vervreem. 

 Sonder familie of vriende het hy deur die lewe gegaan. 

 Hy kon selfs nie eers tempel toe gaan nie.  Hy kon dus nie eers werklik in ŉ 

verhouding met die Here staan nie. 

 Gemeente, in alle opsigte, was Levi alleen, geïsoleer. 

Ek kan so ŉ bestaan nie eers verbeel nie.  Ek dink jou lewe is hel op aarde.  Selfs 

die dood is beter as so ŉ bestaan. 

Hoekom gemeente?  Hoekom sou die antieke mens vir Levi so haat?  Hoekom is hy 

verstoot en hoekom kon hy nie tempel toe gaan nie?  Hoekom kon hy nie volgens 

daardie wêreldbeskouing in ŉ verhouding met God staan nie? 

Die antwoord kry ons in die teksgedeelte wat ons vandag saamlees.  Ons lees 

Markus 2 vers 13-17. 

 

Prediking: 

2. 

Levi was een van die mees gehate persone in Israel omdat hy ŉ tollenaar was.  Hy 

en mense soos hy was beskou as die kaf van die samelewing.   



Maar hoekom?  Hoekom was tollenaars op die wyse beskou?  Is tollenaar-wees nie 

ook maar net ŉ werk nie?  Iemand moes dit doen, nie waar nie?   

Gemeente, om te verstaan hoekom Levi vervloek en verpes was, moet ŉ mens 

bietjie dieper en wyer lees.  Jy moet iets van die konteks verstaan, die 

geskiedenis, van daardie tyd.   

Op die stadium waartydens die verhaal afspeel was Israel regeer deur die 

Romeine.  Die Romeine het die gewone mense van daardie tyd vreeslik uitgebuit 

en verarm.   

Die primêre wyse waarop dit plaasgevind het, was deur belasting.  Elke persoon 

moes belasting betaal vir die oes wat hy ingesamel het, die produkte wat hy 

geproduseer het, of die dienste wat hy of sy gelewer het.  Belasting was in daardie 

tyd, soos vandag onvermydelik. 

Die vraag onstaan egter:  Hoe is die belasting ingesamel?  Vandag is dit baie 

maklik, dit gebeur feitlik outomaties.  Maar in daardie tyd het dit geheel en al anders 

gewerk. 

Die Romeinse ryk sou besluit dat ŉ sekere gebied, of landstreek, ŉ sekere inkomste 

moes lewer.  Om die belasting dan in te vorder het die Romeine kontrakte aan 

hoof tollenaars uitgereik om namens die Romeinse Ryk die geld in te samel.  

Dit was egter nie so eenvoudig en maklik nie.  Sou die hoof tollenaar die kontrak kry 

moes hy die bedrag vooruit betaal en dan later die geld op welke manier 

insamel.  Jy kan jou indink hoe groot die risiko vir die persone was. 

Ons lees byvoorbeeld in Lukas 19 van so ŉ hooftollenaar naamlik Saggeus.  In 

daardie teksgedeelte wil hy baie graag vir Jesus sien.  Soos die skare dan 

verbykom besluit hy om in ŉ boom langs die pad te klim.   En vanuit die boom roep 

hy dan na Christus.  Hoor Jesus hom vra Hy dadelik of hy in sy huis kan gaan bly.  

En dadelik reageer die skare baie negatief teenoor die besluit.  Hulle vra:  Hoe kan 

so iets moontlik wees want die man is dan ŉ sondaar?  Nadat die Here Jesus dit sê 

besluit Saggeus om die helfte van sy besittings aan die armes te gee, en baie 

belangrik, hy besluit om alles terug te gee wat hy van mense afgepers het. 



Hieruit kan ons aflei gemeente, dat hooftollenaar alles in hulle vermoë gedoen het 

om die geld wat hulle uitgegee het weer terug te kry.  Hulle sou uitbuit en 

verneuk, hulle het selfs mense afgepers.   

Die mense soos Saggeus het egter nie self al die harde werk gedoen nie.  Nee, op 

voetsoolvlak, het hulle doodgewone tollenaars nodig gehad om die geld in te 

samel.  Dit was nou mense soos Levi.  Levi en mense soos Levi sou tolhuis by 

paaie, brûe, vasmeerplekke, poorte en ander deurgange beman het.  En elkeen 

wat daar verby sou gaan moes belasting betaal. 

Gemeente, wat belangrik is om te besef, is dat Levi nie uit eie keuse besluit het 

om ŉ tollenaar te word nie.  Nee, omstandighede het hom daartoe gedwing.  

Omdat hulle baie keer sonder familie of gemeenskap was, omdat hulle ontworteldes 

was, kon hulle geen ander werk kry nie.  En as laaste opsie en heenkome besluit 

hulle dan om ŉ tollenaar te word.  Geen gerespekteerde Jood wou ŉ tollenaar wees 

nie.  Maar omdat daar geen ander opsie of werk was nie het hulle maar gevat wat 

hulle kon kry.  Om te lewe het hulle die mees gehate werk in die ganse Israel 

gedoen. 

Hopelik verstaan ons nou beter hoekom Levi so gehaat en vervloek was.   

 In die eerste plek was hy sonder eer en status – hy was sonder plek en as 

ontworteldes beskou.  Sulke mense, mense soos Levi was vermy en 

vervreem. 

 Tweedens was Levi ŉ tollenaar.  En die mense by wie hy geld gevat het, was 

baie kere brandarm.  Hulle het as’t ware niks gehad om te gee nie.  Dus het 

hulle Levi in ŉ baie negatiewe lig gesien, selfs al het hy net sy werk gedoen.  

Amper, gemeente, soos ek en jy verkeerskonstabels sien.  Hulle doen net 

hulle werk, tog hou ons nie baie van hulle nie. 

 En die derde rede, miskien selfs die hoofrede, was omdat tollenaars soos 

Levi as verraaiers beskou was.  Omdat hulle geld namens die Romeinse ryk 

ingesamel het, was hulle beskou as saamlopers en simpatiseerders van die 

Romeine, die mense wie hulle so wreed onderdruk.   



Levi was dus nie soseer ŉ slegte, boos mens nie.  Daar was eerder die indruk 

onder die samelewing dat sulke mense altyd onrein en skelm was.  Hulle het 

met ander woorde ŉ baie slegte reputasie gehad en was gewoonlik verpes en 

vervloek. 

3. 

Sien Levi dan ŉ skare in die verte aankom sou hy van angs en vrees sidder.  Die 

skaamte sou ongelooflik wees. 

 Want hier moet hy geld by sy arm landgenote vat namens die onderdrukkers.   

 Daar sou sekerlik konflik wees.   

 Sekerlik sou hy vanuit die skare gevloek word.   

 Sekerlik sou elkeen met haat in hulle oë na hom kyk.   

Sonder dat Levi dit egter weet, is Jesus ook in die skare.  En waar die ander 

mense met haat in hulle oë en harte na Levi kyk, tree Jesus geheel en al anders op.   

 Jesus steur hom nie aan die feit dat Levi ŉ ontwortelde is nie. 

 Jesus steur homself nie aan die feit dat Levi ŉ tollenaar is nie. 

 Jesus steur homself nie aan die feit dat tollenaars as verraaiers beskou was 

nie. 

 Nee, Jesus steur homself nie aan Levi se reputasie en wat mense van 

tollenaars sê nie.   

Nee, in plaas van haat, is daar eerder liefde in Jesus se hart vir die arme man.  

Sien Jesus hom daar in die tolhuis sit sê Jesus aan hom:  volg my. 

En net daar en dan staan Levi op en volg hy vir Jesus.  Net daar en dan los Levi sy 

insamelpunt onbeman agter.  In die keuse om Jesus te volg besluit hy om self sy 

inkomste te verloor.   Hy los alles, verloën alles, en volg vir Jesus.   

4. 

Die andersheid waarmee Jesus na die mens en die wêreld kyk eindig egter nie daar 

nie. 



Hy versoek nie net mense soos Levi om Hom te volg en sy dissipels te word nie. 

Nee, Hy gaan self by tollenaars, sondaars tuis waar hy dan saam met hulle aan 

die tafel sit en eet. 

Vir die Skrifgeleerdes, wat deel was van die Fariseërs, was dit een te veel.  Hierdie 

man Jesus is nou regtig besig om hulle te beproef!  Daarom reageer hulle ook so 

heftig:  “Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?”  Ja, hierdie Man wat 

daarop aanspraak maak dat hy God se Seun is, behoort mos van beter te weet. ’n 

Mens meng jou nie met die semels nie, want anders word jy deur die varke 

opgevreet. Dit is totaal ongehoord om met sulke mense aan dieselfde tafel te sit! Die 

Here Jesus is besig om hulle wet oor die tafelgemeenskap te oortree, want hierdie 

wet het juis bepaal wie saam met wie aan tafel mag sit.  

Om saam met iemand aan tafel te eet, het vir die Jode besondere betekenis gehad.  

Dit stig ’n spesiale band van vertroue, van vriendskap tussen die tafelgenote, asof 

hulle broers is.  Daarom spreek dit ook vanselfsprekend dat die Fariseërs hulle 

tafelgenote beter sou kies!  Slegs ’n Jood, wat ook die wet van Moses noukeurig 

nakom en onderhou, was waardig om saam aan tafel te sit.  Deur egter met 

sondaars te eet, stel jy jou eie regte verhouding met God in gevaar! 

5. 

Gemeente, die Here Jesus antwoord hierdie Skrifgeleerdes in die vorm van ’n 

spreuk:  

“Dié wat gesond is, het nie ’n dokter nodig nie, maar dié wat siek is.  Ek het nie 

gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars”.  

Dit is tog logies dat gesonde mense nie ’n dokter nodig het nie, maar juis dié wat 

sieklik en kranklik is.  Daarmee sê die Here Jesus dat Hy eintlik gekom het om 

hierdie “siek mense”, hierdie sondaars, in die regte verhouding met God te stel.  Met 

hierdie antwoord sê die Here Jesus as’t ware vir die Fariseërs: “Hierdie sondaars is, 

wat julle betref, verlore omdat hulle nie die wette nakom nie, maar Ek het juis gekom 

om hierdie sondaars te roep om My te dien. Hierdie mense wat `n slegte reputasie 

het, hierdie mense wat nie die wette van Moses kan nakom nie, vir hulle wil Ek in 



die regte verhouding met God stel. Omdat hulle nie uit hulleself die vermoë besit om 

tot God te kom nie, daarom het Ek gekom om hulle daarin te help.” 

6. 

Die Here Jesus se boodskap is dus duidelik:  Hy het vir die sondaarmens in sy 

sonde-ellende gekom. Net soos ’n dokter daar is om die siekes gesond te 

maak, net so is die Here Jesus daar om sondaars uit hulle sonde te verlos. 

Of anders gestel:  Vir jou Levi, is daar plek by God.  Jy kan deel wees van my 

gesin – jy kan agter my aanloop.  In God se oë is jy nie sonder waarde, ŉ 

ontwortelde, ŉ verraaier nie, in God se oë is jy uniek – een van my kinders. Jy 

kan nie net agter my aanloop nie, maar ek sal ook saam met jou die pad van 

die lewe loop.  En wat nog meer is:  Ek sal selfs by jou tuisgaan, saam met jou 

aan die tafel sit en saam met jou brood breek.  Dit maak nie saak wie en wat jy 

is nie.  Dit maak nie saak of jou ŉ sondaar sonder eer plek is nie.  Dit maak nie 

saak wat die mense van jou sê of wat jou reputasie is nie.  Ek is lief vir jou – jy 

is ŉ kind van God.  Jy hoef nie na aan die aanvaarding en onvoorwaardelike 

liefde te twyfel nie.  Kyk net na die Kruis – so groot is my liefde vir 

sondaarmense soos jy. 

 Waar Levi aan die begin van daardie dag moedeloos en bedruk by sy tolhuis 

gesit het, eindig hy die dag vol hoop en vrede aan die sy van Jesus.   

 Waar hy die dag alleen en geïsoleerd begin het, gehaat en verpes deur die 

samelewing eindig hy die dag as een van Jesus se huisegesin, geliefde kind 

van God. 

Gemeente, sekerlik was dit die beste dag van Levi se lewe. 

7. 

Gemeente.  

Ek wil afsluit deur die mooi teksgedeelte ook op ons, ek en jy, van toepassing te 

maak. 

Vandag moet ons besef dat ons, soos Levi siek, is.  En dan praat ek nie van ŉ 

siekte wat deur virusse en bakterie of kwadaardige selle veroorsaak word nie.  Nee, 



die siekte waarvan ek praat is eerder die sonde en ons onvermoë om getrou 

teenoor die Here te leef.   

En omdat ons nie self die siekte kan genees nie het die Here Jesus na die 

wêreld gekom.  Op geen manier kan ons onsself regdokter nie.  Dit is buite ons 

vermoë.  Nee, slegs Jesus kan ons reg diagnoseer en vir ons die regte medisyne 

gee.  Medisyne wat ons red van die sonde en die dood.  Die medisyne word vir 

elkeen van ons finaal gegiet aan die kruis en wie daaraan deel het hoef nie 

meer  te frees nie.  Ons is genees van die dodelike siekte wat die sonde en die 

dood is.   

8. 

Gemeente, omdat Jesus dit alles vir ons kom doen het, kan ons ook dan nie 

anders as om ons tolhuise te verlaat en Jesus te volg wanneer hy ons roep 

nie.  Daarom kan ons nie anders as om elke dag saam met Jesus die pad van die 

lewe te loop nie.   

Maar dit gaan selfs nog verder gemeente.  Omdat Jesus ons genees van ons 

siekte loop ons agter Jesus aan, volg ons in Sy voetspore.  Daarom is ons 

deel van Jesus se gevolg – sy dissipels.  Maar terselfdertyd moet ons dink en 

optree soos die Jesus.  Ons kan hom maar nie net uit dankbaarheid volg sonder 

dat ons anders dink en optree nie.  Ons moet nie net navolgers van Jesus wee 

nie, maar ook nabootsers.   

Boots ons vir Jesus na, moet na ons medemens kyk soos Jesus na hulle kyk.  

Kyk ons na die Levi’s van die lewe moet ons nie hulle reputasie of sonde raaksien 

nie.  Nee, ons behoort hulle te sien as mede kinders van God, sondaar soos ek en 

jy.  Wat dink jy van die straatmense, bedelaars, karwagte, polisie en politici van ons 

land?  Wat dink jy van jou familie, vriende, werkskolegas?  Kyk jy vas teen jou 

vooropgestelde idees van die persone?  Steur jy jouself meer aan wat mense van 

hulle sê, hulle slegte reputasies?  Besef ek en jy dat ons ook siek is en sonde het, 

en dat die Here vir ons gekom het, kan ons nie langer op die wyse ons medemens 

beskou nie. 



En netso gemeente, boots ons vir Jesus na, behoort ons ook bereid wees om te 

meng met die Levi’s van die wêreld.  Wie van ons is werklik bereid om aan die 

tafel te sit van die randfigure?  Is ons werklik bereid om ons kos met hulle te deel?  

Ongelukkig baie min van ons! 

Gemeente, laat ons vandag weer die wêreld ingaan met hoop, troos en vreugde 

in ons harte.  Want ons het ŉ dokter in Jesus, en ons is genees van ons sonde 

en van die dood.  Maar laat ons ook dan die wêreld instap, nie net as navolgers 

nie, maar ook as nabootsers van Jesus.  Kom ons kyk soos Jesus na die 

Levi’s van die wêreld.  Kom tree ook soos Jesus op wanneer ons paaie kruis 

met die Levi’s van die wêreld.  Mag die Gees van God ons hierin help. Amen. 

 

 

 

 

 

 


