
Lukas 7:36-7:49 

Vooraf 

Vanoggend is die vierde Sondag in Koninkrykstyd.  Vanoggend fokus ons op die vrye genade van God 

wat Hy beskikbaar stel vir alle mense. 

Agtergrond 

In die eerste deel van Lukas se evangelie word vertel hoe Jesus op reis was in Galilea waar Hy 

gepreek en wonderwerke gedoen. Sommige mense het Hom beskuldig as “vraat en wynsuiper, ’n 

vriend van tollenaars en sondaar.” Die verhaal wat ons gaan lees word vertel as reaksie op hierdie 

beskuldiging.  

Ek het verlede week gesê dat Lukas spesiale aandag aan mense wat eenkant toe gestoot is in die 

gemeenskap gee. Ons sien dit vanoggend weer. Let op hoe hy die sondige vrou intrek in sy evangelie. 

Hy beklemtoon dat almal menswaardig is en menswaardig behandel moet word. 

Inleiding 

’n Vrou op die lughawe wat gewag het vir haar vlug, 

het vir haarself ’n pakkie koekies gekoop. Sy het rustig 

op een van die stoele gaan sit met ’n boek wat sy lees. 

Haar handsak en koekies was op die sitplek langs haar. 

Sy het opgemerk dat die man langs haar, ban haar 

koekies begin eet het.  Sy wou nie drama veroorsaak 

nie en het maar verder gelees, self van die koekies 

geëet.  Maar die koekie dief het aangehou om van 

haar koekies te eet. Sy het haar vererg maar het 

besluit om dit daar te laat. Sy het oorweeg om die 

koekies te skuif na die stoel aan haar ander kant, maar het dit toe nie gedoen nie. Dit het so 

aangegaan. Vir elke koekie wat sy geëet het, het hy ook een geëet. Later was daar net een koekie 

oor en sy het gewonder wat gaan hy doen. Die volgende oomblik het hy geglimlag, die koekie 

geneem en in twee gebreek en vir haar een helfte gegee terwyl hy die ander helfte eet. Sy het dit 

geneem en by haarself gedink: Hoe vermetel. Sy was verlig toe haar vlug aangekondig is oor die 

klankstelsel. Sy het driftig haar bagasie gevat en aangestap deur die hek na die vliegtuig. Sy het 

geweier om na die koekiedief te kyk. In die vliegtuig het sy neergesak in haar sitplek, haar hand in 

haar handsak gesteek om haar boek uit te haal en te vergeet van die insident... en toe ontdek sy 

haar pakkie koekies in haar handsak. Met ’n skok  het sy besef: Sy was eintlik die koekie dief! 

Hierdie storie vertel vir ons wat in die paar verse wat ons gelees het gebeur: ’n Hoogheilige Fariseër 

wat iemand anders verdink van koekie diefstal, ontdek hy is die koekie dief. Iemand wat ander 

veroordeel as sondaar, ontdek hy is ook ’n sondaar. 

In die storie is daar  ook ’n paar goed wat ons kan ontdek. 

 

 



1. ’n Koekiedief aan die tafel en langs die tafel 

Jesus is beskryf as ’n “vraat en wynsuiper.” Beslis nie mooi woorde om van iemand te sê nie. Hoeveel 

te meer as dit die Seun van God – self ook God – is. Daarom is dit nogal vreemd dat die Fariseër 

Jesus nooi vir ete.  

Die Fariseërs was aan die bo-punt van die sosiale leer. Hulle was vernaam en belangrik. Daar is 

opgesien na hulle. Hulle het net met belangrike mense gemeng. Daarom dat dit vreemd is dat Simon 

Jesus nooi vir ete  veral omdat Jesus uitgeskel is as vraat en wynsuiper. Daar is ’n paar moontlike 

redes vir die uitnodiging: Dalk het hy tog iets raakgesien in Jesus wat die ander misgekyk het en het 

hy gedink Jesus is sy gelyke op die sosiale leer. Dalk was hy nuuskierig en wou meer van hierdie Jesus 

te wete kom. Dalk wou hy self Jesus toets en beoordeel. Juis sy woorde dat die feit dat Jesus nie 

bewus is van die sondige vrou se agtergrond nie en daarom nie ’n profeet kan wees nie, maak 

hierdie ’n sterk moontlikheid.    

Hoe dit ook al sy, hulle neem saam hulle plekke aan die tafel in. Maar dan verskyn ’n erge koekiedief 

op die toneel. ’n Vrou. Wie sy was weet ons nie. Nêrens lees ons haar naam nie. In die eerste plek 

was sy nie deel van die geselskap nie. Dit sou daarom al ongehoord wees dat sy in die vertrek kon 

inkom en dat enige notisie van haar geneem word. Mense met ’n hoër status sou nie sommer met ’n 

vreemde vrou praat nie – nog minder sou sy welkom wees waar hulle eet. Maar wat meer was – sy 

het ’n reputasie gehad. Sy word beskryf as iemand wat ’n sondige lewe gelei het. Dit word nie hier 

gesê nie, maar sy was ’n prostituut. Die feit dat haar hare los was dui daarop. Ordentlike vrouens se 

hare was vasgemaak as hulle in die openbaar was.  

Geen eerbare mens sou enigiets met haar te doen wou gehad het nie. Nog minder die Fariseërs wat 

die wette van die Ou Testament bestudeer het en geroem het daarop dat hulle die wette tot op die 

letter nakom. Sy sou verder as onrein beskou word en enige kontak met haar sou maak dat die 

persoon ook onrein is.  Dit is nogal vreemd dat sy in die vertrek kon inkom. Die feit dat die vrou daar 

was strek eintlik die Fariseër tot skande. Tog bly hy respektabel en verdra haar daar. 

Hierdie sondige vrou begin om Jesus se voete met haar trane te was, met haar hare af te droog, te 

soen te salf.  

Die gebruik was dat gaste wat na so ’n ete genooi is, se 

voete deur die laagste slaaf gewas is. Die ete is in twee dele 

voorgesit en tussen in is die voete gewas. Om een of ander 

rede het die Fariseër nie die gebruik met sy gaste gevolg nie. 

Dit lyk asof hy Jesus nie as belangrik genoeg ag om sy voete 

te laat was nie. 

Maar selfs die opdringende optrede van die sondige vrou 

laat steeds die Fariseër respektabel op tree. Hy maak nie 

beswaar nie. Hy sê niks hardop nie. Hy mompel maar sy 

beswaar by homself. En dit is nie teen die vrou gemik nie, 

maar teen Jesus. “Hoe is dit dat Jesus nie weet sy is ’n 

sondige vrou nie? Hoe laat hy toe dat die sondige, onrein vrou aan Hom raak? Hy kan nie ’n profeet 

wees as Hy dit toelaat nie. As Hy ’n profeet was sou Hy geweet het wie en wat sy is.”   



Die Fariseër wys met wat hy by homself sê, sy ware kleure. Hy is veroordelend. Sy is ’n sondaar. 

Daarin opgesluit, lê sy eie selfgeregtigheid. Hy is nie ’n sondaar nie. Hy is beter. Hy is goed. 

Maar dan ontnugter Jesus hom. Met ’n storie van twee skuldenaars wie se skuld afgeskryf word 

omdat hulle nie kan betaal nie, word hy teruggebring aarde toe. Die een het R50 en die ander R500 

geskuld. Eintlik staan daar 50 en 500 pennings. Dit was ’n klomp geld. 50 pennings was meer as ’n 

jaar se verdienste. 500 dan meer as tien jaar se verdienste. Dit was ’n fortuin – te veel vir enige 

gewone mens om terug te betaal. Ons sou dalk eerder kon dink aan R 5 en 50 miljoen. 

Maar die skuldeiser skryf die skuld af. Na aanleiding van Jesus se storie vra Hy ’n vraag aan die 

Fariseër. Wie sal met die meeste liefde – dankbaarheid reageer? Natuurlik die een met die meeste 

skuld. 

Met hierdie storie leer Jesus dat  

 die Fariseër en die vrou albei koekiediewe is. Albei is skuldig. Al het een 500 en die ander 50 

koekies gesteel.  Albei is sondig. Ja, menslik gesproke is die een dalk meer sondig as die 

ander. Maar sonde is sonde. ’n Sondaar is ’n sondaar. Hy leer dat almal onrein is. 

 God anders werk as mense. Jesus se koninkryk werk nie met rein en onrein, sonde en 

skande, pligte en oordele nie. Jesus se koninkryk werk met genade.  

Jesus wys die Fariseër op die gebrek aan reaksie by sy kant. Hy het niks gedoen nie. Nie Jesus se 

voete gewas en gesalf nie. Nie Jesus met ’n soen verwelkom nie. Sy reaksie vir die R50  vrystelling 

het nie bestaan nie. Die vrou het wel gereageer op haar R500 vrystelling. 

2.  ’n Verloste, gelowige koekiedief 

Hierdie sondige vrou word vergewe. Jesus vergewe haar – ten spyte van haar baie sondes. Al het 

almal daar haar al afgeskryf, geen hoop vir haar gehad nie, word sy vergewe. Jesus verklaar dat haar 

geloof haar gered het. Jesus beweeg weg van haar sonde af, na lewe. Selfs al wou almal maar bly 

stilstaan by haar sonde en haar afskryf.  

Waar die Fariseër Jesus as profeet vroeër in twyfel getrek het omdat Hy nie geweet het wie en wat 

die vrou was nie, kan ons nou aflei dat Jesus wel dié profeet was. Hy het maar te goed geweet. Hy 

het geweet wie en wat sy was. Hy het haar ingesteldheid geken. Hy het geweet met watter motiewe 

en gesindheid sy na Hom toe kom. Sy kom in geloof en in berou oor haar sonde. Sy erken en besef 

haar eie verlorendheid en nood.   

Daarom word sy vergewe en stuur Jesus haar weg met die woorde: Gaan in vrede. Sy het genesing 

gekry. 

Wat opvallend is, is dat ons niks meer lees van Simon die Fariseër nie. Lukas laat die verhaal met ’n 

oop einde. Mens wonder: Het Simon die Fariseër Jesus se storie verstaan? Het Hy Jesus se 

teregwysing gehoor en ag geslaan daarop? Het hy ook vergifnis ontvang? 

Ons weet nie. Ons weet nie of hierdie Fariseër ook van sonde by lewe, by vergifnis uitgekom het nie. 

Maar hierdie oop einde konfronteer ons met ’n paar vrae. 

 



3. Moderne koekiediewe 

Ons dink baie maklik die ander mense rondom ons is koekiediewe, sondaars. Vanoggend het ons 

weer die koekies in ons eie handsak ontdek – ontdek dat ons self koekiediewe is. Dit is goed om dit 

te weet, maar dan is die groot vraag wat ons vir onsself moet antwoord is of ons van sonde by lewe 

en vergifnis uitgekom het. 

Hoe doen ons dit?  

 Vergeet van ander se sonde. Moet nooit dink ander is groter diewe, erger sondaars as jy nie. 

Daar is nie iets soos groot en klein sondes nie. Daar is nie iets soos groot en klein sondaars 

nie. Sonde is sonde en sondaars is sondaars. Moenie ander veroordeel nie. Moenie ander 

afskryf nie.  

 Fokus op jou eie sonde en reageer met liefde teenoor Jesus wat ons vergewe. Bely jou sonde 

voor God. Erken jou eie sondigheid. Glo in Jesus. Wees dankbaar vir  verlossing vir jou 

sondes. 

Slot 

Voor die Reformasie was Martin Luther in sy kloosterkamer en het by iemand gebieg oor sy sonde. 

Hy was in trane oor sy sonde. Uit radeloosheid het die jong man teenoor wie hy gebieg het begin om 

die Apostoliese Geloofbelydenis op te sê: 

 Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. 

 En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 

wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruissig is, 

gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; 

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, 

van waar Hy sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat gesterf het. 

Ek glo in die Heilige Gees. 

Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, 

die vergewing van sondes;  

die ...  

 

“Wag!” het Luther uitgeroep. “Wat sê jy?” 

Die jong man het gevra: “Wat bedoel jy, wat het ek gesê...?” 

“Die laaste deel. Wat was dit?” 

“Die vergifnis van sonde.” 

Luther het dit herhaal: “Die vergifnis van sonde...” Toe sê hy: “Dan is daar hoop vir my. Dan is daar ’n 

pad na God.” 

Daar is vir ons as koekiediewe – sondaars -  ’n pad na God….vergifnis van sonde. 


