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Tafel 2: God is by die  saam met wie Hy eet 
uit “Aan tafel saam met Jesus” – Cas Wepener (Bybel-Media 2010) 

Lukas 7:36-50 

Gesels saam: 

 Deel wat jy gehoor het 

in die teks by die Heilige 

Gees. 

 Saam met wie eet God? 

 Wat sê die antwoord op 

die bogenoemde vraag vir 

ons oor wie God is? 

 Jesus is reeds in Lukas 

5:27-31 aan tafel. Vergelyk 

die twee verhale: wat is 

dieselfde en wat is 

verskillend? 

Rein & Onrein 

Reinheid speel ‘n groot rol in Lukas. Die streng reinheidswette wat in Israel in hierdie tyd 

gegeld het, was selfs te vinde in die geografiese uitleg van die land. Die grade van heiligheid 

het begin in die tempel in Jerusalem wat gesien is as die middelpunt van heiligheid. 

Hierbinne, was die Allerheiligste en Heiligste wat geskei is met ‘n gordyn, die voorhangsel, en 

van daar af het die grade van heiligheid in konsentriese sirkels beweeg al verder van die 

tempel af. Hoe verder jy van hierdie episentrum af beweeg het, hoe minder heilig was die 

ruimte. 

Mense het ook gewoon in hierdie meer of minder heilige dele – na gelang van hulle eie staat 

van reinheid. Alhoewel hierdie verhaal afspeel in Galilea en nie in Jerusalem nie, sou die 
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reinheidswette waarskynlik ook daar gegeld het. Die priesters, Fariseërs en wetsgeleerdes 

was die naaste aan die tempel en het alles in hulle vermoë gedoen om die reinheidskodes na 

te kom. Die onrein mense, soos die prostitute, was weer in die stadsmure – ver verwyder van 

die tempel. Hierdie twee groepe het nie eintlik gemeng nie sodat die rein mense hulle 

reinheid kon behou. 

 Alhoewel ons nie meer reinheidswette onderhou soos in ou Israel nie, sien ons nie dalk 

tog iets van hierdie werklikheid vandag in ons wêreld nie? Tussen “kerkmense” en “nie-

kerklikes”, tussen “ons kerk” en “die ander kerk”? Tussen “minder sondig” en “meer 

sondig”? 

Aan tafel by Simon 

Jesus is aan tafel by Simon die Fariseër wanneer daar ‘n sondige vrou inkom. (Let wel: ons 

weet nie wat haar sonde is nie en indien ons wil inlees wat die aard van haar sonde was, moet 

ons versigtig wees, aangesien dit meer oor ons eie vooroordele oor sonde en oor vroue gaan 

verklap as oor die vrou in hierdie teks.) Dit veroorsaak baie spanning in die verhaal wanneer 

ons die bogenoemde reinheidswette en -grade verstaan en Jesus doen… NIKS! Inteendeel, 

Hy laat toe dat sy haar trane afdroog wat op sy voete geval het, dat sy sy voete soen en dat 

sy dit salf met reukolie. 

Indien ‘n mens na die gasvryheidsgebruike van die tyd kyk, het dié vrou dit stap vir stap 

nagekom terwyl Simon, die gasheer, dit nié gedoen het nie. Dit was gebruiklik om te sorg dat 

mense wat kom eet by jou, se voete gewas word (hulle het gelê en eet aan tafel en dus was 

hulle voete naby aan die tafel en moes skoon wees); dat hulle ‘n soen van verwelkoming kry, 

en ook gesalf word. 

 Lees weer die gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 7:41-43. Hoekom het die sondige vrou 

so baie gasvryheid teenoor Jesus bewys, maar Simon, die Fariseër en voorbeeld van 

reinheid, nie? 

 Waar het jy al op ‘n plek of by mense waar jy dit glad nie verwag het nie, baie 

gasvryheid en verwelkoming ervaar? 
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Saam met wie eet God? 

Ons sien in hierdie teks dat Jesus eet saam met die sondige vrou. Vir mense soos die Fariseërs 

van Jesus se tyd, was so iets ondenkbaar. In Lukas en Handelinge wys Lukas se tafels 

deurgaans vir ons dat Jesus ‘n besondere hart het vir sondaars soos hierdie vrou, vir 

tollenaars, vir armes en kreupeles, vir al die mense op die rand van die samelewing. Ons lees 

egter dikwels mis dat Jesus ook ‘n hart vir die Fariseërs het. Hy eet ook saam met hulle en 

tree met hulle in gesprek wat ‘n bewys is dat Hy ook vir hulle omgee. God is met dié saam 

met wie Hy eet. Jesus eet saam met die reines én onreines; saam met “sondaars” en 

“heiliges”. Beide sondaars én goeie kerkmense word slegs deur God se genade gered. 

Gaan in vrede… maar waarheen? 

Jesus sê vir die vrou: “Gaan in vrede” – die laaste woorde van hierdie teksgedeelte, maar 

waarheen moet sy nou gaan? Sy het kragdadig tot bekering gekom by Jesus en kan nie 

teruggaan na haar ou vriende toe nie, sy leef nou ‘n nuwe lewe, maar gaan sy welkom wees 

by gelowiges – by kerkmense? Fred Craddock sê in sy kommentaar oor hierdie teks: “Lesers, 

ons het ‘n vergeefde kerk nodig wat liefde kan bewys en waarbinne vergeefde sondaars ‘n 

plek kan kry.” Ons het ‘n kerk nodig, gelowige mense nodig, wat sê: “Jy is welkom hier by ons. 

Kom sit by ons tafel.” Martin Versfeld sê tereg: “To take a man into your house – or your pot 

– is to open up your heart to him.” 

 Hoe maak ons as kerk, as gemeente, ons “tafel” oop vir mense? Doen ons dit of nie? 

Wat maak dit moeilik vir ons om te doen? Wat behoort ons te dryf om dit wél te doen? 

Perspektief 

DOEMANIE – Adam Small (1961)1 

’n Proefiet van Jesus djỳ? 

’n proefiet? 

djy moet djou palys-hys 

                                                      
1 Uit: Kitaar My Kruis, UItgewer: HAUM, Pretoria 
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djy moet djou aeroplane-motorkar 

djy moet daai kamma sêd smile van djou 

en djou tears 

en djou woerawarra op die pulpit 

moet djou skorrelsvol braai-atappels en – vleis? 

djou hys ’n woestyn? nou sal mens djou verbeel! 

en hoe lyk dit moet djou kale pote vi’ daai streamline ding 

hoe lyk dit moet djou toega vi’ die vel van ’n kameel 

hoe lyk dit moet daai skorrelsvol vi’ sprinkane en wille hiening? 

 Watter ooreenkomste met wat Adam Small in hierdie gedig aanspreek teenoor die 

geestelik leier (“doemanie”) sien jy in die teks in die karakter van die Fariseërs? 

Seën 

“Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede” (Luk 7:50) 

Heidelbergse Kategismus, Vraag 81: 

Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? 

Antwoord: 

Hulle wat vanweë hulle sondes ‘n afkeer van hulleself het, maar tog vertrou dat hulle om 

Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is; 

en dié wat ook begeer om hulle geloof hoe langer en meer te versterk en hulle lewe te 

verbeter. Maar die huigelaars en dié wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink 

‘n veroordeling oor hulleself. 


