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Tafel 6: God is met die  saam met wie ons eet 
uit “Aan tafel saam met Jesus” – Cas Wepener (Bybel-Media 2010) 

Handelinge 10:1-11:18                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesels saam: 

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

Soort soek soort 

Dink aan die mense met wie jy onlangs ‘n tafel gedeel het: 

• Watter geloof is hulle? 

• Watter ras? 

• Watter sosiale status? 

 Was hulle meestal van dieselfde bogenoemde kategorieë as jy? 
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 Het jy al etes gehad saam met mense wat in ander kategorieë geval het as jy? Deel die 

ervaring… 

 Hoe laat die woorde: “God is met dié saam met wie ons eet,” voel oor jou etes saam 

met ander? Saam met wie sal jy graag wíl eet as jy dink oor hierdie woorde? 

Soort kos en soort vriendskap 

Die Britse antropoloog Mary Douglas het ‘n artikel oor kos geskryf getiteld: “Deciphering a 

meal.” Sy wys daarin daarop dat die hegtheid van vriendskappe bykans direk afleibaar is van 

die soort kos wat tussen mense (vriende?) gedeel word. Dink oor die volgende voorbeelde: 

 Drankies is vir vreemdelinge, werkkollegas, kennisse; 

 Etes is vir familie, naby vriende, geëerde gaste; 

 Tussen drankies en etes is daar ook ‘n hele reeks drumpels van intimiteit wat in 

vriendskapsverhoudings oorgesteek kan word. 

Volgens Douglas is die vloeibaarheid of digtheid van die kos direk vergelykbaar met die 

vloeibaarheid of hegtheid van die vriendskap. 

 Wat dink jy oor die bogenoemde? Stem jy saam of nie? 

Dit is tog duidelik: soort soek soort. En dit is moeilik om hierdie roetines van saam met wie 

ons eet – of nié eet nie – te verander. Daar is baie redes hiervoor, maar Wepener noem twee 

spesifiek: 

 Ons het dikwels vooroordele teenoor ander omdat hulle anders is as ons (dink bv. aan 

die toneel in die film The Help oor die buitebadkamer vir swart huishulpe of die media-

ontploffing oor Pick n Pay se bekers gemerk: “The maid” en “The Gardener”). 

 Die ander rede is doodeenvoudig gewoonte. Soos waar ons sit aan tafel of wie bid voor 

ete. 

Vooroordeel 

Daar was ook baie vaste gedagtes oor kos, gewoontes, vriendskap en vooroordeel aan tafels 

in Lukas se tyd. Verwys terug na “Tafel 2” en “Tafel 3” om weer oor van hierdie tafelreëls en 
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meer te lees. Vergelyk ook tekste soos Levitikus 11 en Deuteronomium 14. Baie van hierdie 

wette is ons mee bekend soos dat Jode nie varkvleis mag geëet het of saam met ‘n onbesnede 

heiden aan tafel ‘n maaltyd mag geniet het nie. Vroeg in Handelinge sien ons al dat daar 

botsings is tussen die Joodse Christene en die heidense Christene as gevolg van hoe daar 

geëet word deur die verskillende groepe. Daar was baie vooroordele vanaf die 

eersgenoemde groep teenoor die laasgenoemde groep omdat hulle nie kosjer geëet het nie. 

Jode het hulself steeds gesien as God se uitverkore mense en het daarom baie moeite gedoen 

om vir ander te laat verstaan dat hulle nie heidene was nie. Hulle godsdienstige reëls en 

rituele was hoe hulle hierdie identiteit in stand gehou het. Die kern hiervan was die 

besnydenis en saam met wie jy mag en nie mag eet nie. Dit was egter mure wat die mense 

self gebou het tussen die groepe, wat God juis in Jesus kom afbreek het, ook bekend as 

vooroordeel. 

 Kan jy dink aan ‘n voorbeeld(e) hiervan in ons wêreld vandag? 

Bekering van vooroordeel 

Handelinge 10-11 keer al die bogenoemde reëls op hulle kop. Die bekering van vooroordele 

is egter nie iets wat ons self kan doen nie – ons het ‘n Groter Mag nodig om ons te help 

hiermee. Petrus het ook nodig gehad dat God self met hom werk voordat hy oor sy eie 

vooroordele kon kom. Petrus het baie bekerings ook op sy pad gehad selfs vóór hierdie 

gebeurtenis. Dink aan toe Jesus Hom moes reghelp toe Hy nie wou hê Jesus moet doodgaan 

nie, of hoe Jesus in Johannes 21 vir Petrus vergewe vir sy ontkenning van Hom voor sy 

kruisiging. 

Dit is duidelik dat hierdie bekering nie ‘n maklike of eenmalige saak was vir Petrus nie, maar 

‘n lang moeisame pad. In die liggaam van Christus gaan hierdie bekering van vooroordele 

eintlik oor meer as om net met ander mense te meng, maar oor éénwording met mense wat 

anders as jyself is. “Om die insig te kry dat ‘n mens die genade en verlossing wat jy van God 

ontvang het – en waarvan jy altyd oortuig was dat dit net aan jou en aan mense soos jy 

behoort – moet deel met mense van wie jy tot vanoggend toe nog gedink het dat hulle onrein 
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is... dít is ingrypende bekering Dit is ‘n moeilike vorm van bekering, wat die Heilige Gees 

bewerk, en waarteen ons almal hewig vasskop.”1 

 Hoe ondenkbaar was ‘n vrou in die amp net enkele dekades gelede nie? 

 Hoe ondenkbaar ‘n swart president in Suid-Afrika? Amerika?! 

 Met watter grense dink jy is die Gees nou besig in die kerk? En in jou? 

Seën deur die krake 

Ons voel partykeer asof ons kerk se vaste fondamente begin kraak wanneer mure begin 

wankel soos met vroue in die amp of gay predikante. Dit blyk egter uit die geskiedenis dat dit 

juis is wanneer die mure begin kraak en tuimel wat die kerk tot groter seën word vir die 

wêreld – soos die Joodse gelowiges vir die heidene rondom hulle in Handelinge. 

Dit word mooi geïllustreer deur ‘n ou Inheems Amerikaanse fabel: 

‘n Waterdraer het twee groot kleipotte water met ‘n juk oor sy skouers gedra. Elke dag moes 

hy water van die rivier af teen die bult op tot by sy werkgewer se huis dra. Die een pot was 

perfek en heel. Die ander pot het ‘n paar krakies gehad. Wanneer die waterdraer by die huis 

aangekom het, was die een pot dus vol maar die ander een het langs die pad die helfte van 

sy water verloor. Uiteindelik, na jare van arriveer met ‘n half-leë pot en met ‘n skuldgevoel 

daaroor, het die gekraakte pot vir die waterdraer gesê: “Ek is so jammer dat ek nie ook kon 

regkry wat die perfekte pot reggekry het nie. Al die tyd het ek net die helfte van die water 

gedra en moes jy nog harder werk om méér kere te gaan water haal.” 

Maar die waterdraer het geantwoord: “Daar is absoluut niks waarvoor jy om verskoning hoef 

te vra nie. Kyk na die pragtige blomme wat al langs die pad van die rivier af tot by my 

werkgewer se huis groei! Hulle groei so mooi as gevolg van al die water wat jy die jare gelek 

het. Aan die perfekte pot se kant van die pad is daar niks blomme nie!” 

                                                      
1 “Aan tafel saam met Jesus”, p. 91 


