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Tafel 4: God is hoe Hy eet 
uit “Aan tafel saam met Jesus” – Cas Wepener (Bybel-Media 2010) 

Lukas 14:15-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesels saam: 

 Deel wat jy gehoor het in die teks by die Heilige Gees. 

 Dink jouself in dié volgende karakters se skoene in en probeer verwoord hoe jy voel: 

o Die gasheer (‘n vooraanstaande Fariseër) aan wie se tafel Jesus hierdie dinge sê 

o Ander gaste aan tafel 

o Jesus 

o Uit die gelykenis: 

▪ Die belangrike gaste wat genooi word na die feesmaal 

▪ Die man wanneer hy die eerste uitnodigings uitstuur 

▪ Die man wanneer hy hoor al sy eerste genooide gaste het verskonings 
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▪ Die armes, kreupeles, blindes en verlamdes wat na die ete genooi word. 

‘n Benarde Situasie… beredder? 

Die ete ter sprake in hierdie teksgedeelte het al die elemente van ‘n goeie geleentheid: ‘n 

vooraanstaande leier in die gemeenskap as gasheer, ‘n interessante persoon wat opspraak 

maak in die omgewing, Jesus van Nasaret, borde vol goeie kos en heerlike wyn. Tog loop die 

ete stuk-stuk skeef. Jesus stel almal, gasheer en gaste, om die beurt in die verleentheid met 

wat Hy vir hulle sê en hoe Hy die tafeletiket van die dag verontagsaam. 

Een van die gaste probeer dan die situasie beredder in v. 15… 

God se tafel lyk só 

Jesus word egter nie so maklik afgesit wanneer hy iets wil duidelik maak oor God se koninkryk 

en dus God se hart nie. Hy vertel dan die bekende gelykenis van die groot feesmaal. Die 

gasheer nooi baie mense, onder andere ook ryk mense wat ons weet omdat hulle osse en 

grond besit het. Uiteindelik voer hulle allerhande redes aan oor hoekom hulle nie sal kan 

bywoon nie. Ten spyte van wat ons al gehoor het oor hierdie teks, was hierdie verskonings 

nie “flou” nie, maar goeie verskonings – ‘n wittebrood is dan tog vandag nog ‘n aanvaarbare 

verskoning. Jesus se punt gaan egter nie oor hoe goed die verskonings is nie, maar oor wat 

jou prioriteite is. God nooi ons heeltyd om aan te sit by sy tafel – is God se tafel die prioriteit 

in ons lewens? 

 Watter goeie verskonings het ons in vandag se samelewing wat dikwels prioriteit 

geniet bo God se uitnodiging? Watter verskonings gebruik jy of het jy al in jou eie lewe 

gebruik wat God tweede gestel het? 

Die man stuur dan ‘n tweede rondte uitnodigings, hierdie keer aan heeltemal anderste 

mense, mense wat op die randte leef, mense wat “onrein” was volgens die wet. 

 Levitikus 21:18-20 

God nooi dus enigiemand na die tafel toe EN daar is nog plek! 
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Die mense in die paaie en lanings was prostitute, leerlooiers en mense wat met lyke gewerk 

het, dus ook onrein, maar hulle is so verwyder uit die stad dat die ryk mense nooit naby hulle 

sou hoef te kom nie – hulle word ook genooi. 

God is hoe Hy eet. Hoe eet God? Kom ons kyk na hoe God se tafel lyk: 

 God nooi alle mense na sy tafel toe. 

 God verras ons met die mense wat na sy tafel toe genooi word – daar vind ons mense 

wat die samelewing nie sou gedink het daar hoort nie. 

 By God se tafel, is daar altyd nog plek. 

 Wie dink jy is die mense wat God vandag na sy tafel nooi? 

 Met wie dink jy sou God jou verras aan sy tafel? 

 ‘n Moderne Koninkryksfeesmaal 

In What’s so amazing about grace, skryf Phillip Yancey oor hierdie gelykenis: 

“One of Jesus’ stories about grace made it into three different Gospels, in slightly different 

versions. My favourite version, though, appeared in another source entirely: the Boston 

Globe’s account in June 1990 of a most unusual wedding banquet.” 

Die gelykenis soos vertel in die Boston Globe in 1990, begin met ‘n vrou wat saam met haar 

verloofde na die Hyatt Hotel in Boston gaan om hulle troue daar te reël. Hulle het na die 

menu gekyk, keuses gemaak oor hoe die tafels moes lyk asook die blommerangskikkings. 

Hulle albei het duur smaak gehad en die rekening het uiteindelik $13 000 beloop, ‘n 

eienaardige bedraggie vir 1990.  

Nadat hulle ‘n tjek vir helfte van die bedrag gelos het, het hulle huis toe gegaan om te kyk na 

uitnodigingskaartjies. 

Die dag toe die uitnodigings uitgestuur moet word, kry die bruidegom koue voete: “Ek is net 

nie meer so seker nie. Dis ‘n groot commitment. Kom ons dink nog so ‘n bietjie langer 

daaroor.” 
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Toe sy woedende verloofde teruggekeer het na die Hyatt Hotel om die onthaal te kanselleer, 

het die funksies-bestuurder baie begrip en deernis gehad. “Dieselfde ding het met my 

gebeur,” het sy vertel en met haar gedeel van haar eie verbreekte verlowing.  

Maar oor die terugbetaling het sy egter slegte nuus gehad. “Ongelukkig is die kontrak 

bindend. Jy kan net $1300 terugkry. Jy het twee opsies: jy kan die res van die betaling verloor, 

of jy kan steeds die onthaal hou. Ek is regtig jammer hieroor.” 

Dit het na pure malligheid geklink, maar die bruid wat afgesê is, het hoe meer sy oor die idee 

gedink het, al hoe meer daarvan gehou – sy gaan aangaan met die partytjie. Dit gaan nie 

meer ‘n huweliksonthaal wees nie, maar een groot feesviering. 

Tien jaar tevore het dieselfde vrou in ‘n skuiling vir haweloses gebly. Sy het weer op haar eie 

voete gekom, ‘n goeie werk gevind en goeie neseier weggesit. Nou het sy hierdie wilde idee 

gehad om haar spaargeld te gebruik om die haweloses van Boston wat nog nie so gelukkig 

was soos sy nie, ‘n nag te gee wat hulle nooit sal vergeet nie.  

So gebeur dit toe ook dat in Junie 1990 die grand Hyatt Hotel in Boston ‘n partytjie gehou het 

soos nog nooit van te vore gesien is nie. Die gasvrou het selfs die menu verander na “boneless 

chicken-in honour of the groom.” Daar is toe uitnodigings uitgestuur na alle toevlugsoorde en 

nagskuilings.  

Daardie warm someraand het mense, wat gewoond was om in dromme rond te snuffel, 

hoender cordon bleu geëet. Hyatt kelners het hors d’oeuvres aan bejaardes op krukke en met 

‘walkers’ bedien. Boemelaars en verslaafdes het een aand van die harde straat-lewe ontsnap 

en daardie aand sjampanje gedrink, sjokolade troukoek geëet en gedans op die musiek tot 

laat in die nag… 

 Help hierdie moderne verhaal vir jou om Jesus se gelykenis beter te verstaan? Indien 

wel, op watter manier? 

 Hierdie vrou het ‘n koninkrykservaring moontlik gemaak vir mense waarmee sy uit 

haar eie storie ‘n verbintenis het. Is daar mense met wie jy ‘n verbintenis het vanuit 

jou unieke lewenstorie vir wie jy ook kan plekmaak by die tafel? 

 


