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Inleiding 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want 
samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, 
gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ 
leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te 
eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al 
zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te 
delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om 
genade handen en voeten te geven. 

Deze noties willen we vanuit het jaarthema dit jaar met elkaar doordenken. Dit thema kan naar voren in 
diensten, huisbezoeken, buurten en andere activiteiten en we kunnen denken aan :  

 God nodig ons aan tafel. Hij wil met ons omgaan. God is liefde.  
 Wij nodigen elkaar en anderen uit. Naar elkaar omzien. Elkaar helpen.  
 De dingen die ons bezig houden, mogen ‘op tafel’ komen.      

Vragen voor jezelf : 
 Wat betekent het voor jou persoonlijk dat God jou aan tafel uitnodigt?   
 Wat gebeurt er als jij je dat realiseert? Waar, wanneer en hoe word je geraakt door God?  
 Welk eten vind jij lekker? Wat vind jij belangrijk aan een maaltijd?  
 Hoe kunnen we door middel van een maaltijd een stukje van ons leven delen met anderen?   

Mogelijkheden voor toepassing van dit thema : 
 Organiseer een maaltijd of barbecue, of nodig iemand bij je thuis uit 
 Praat met elkaar over wat samen eten voor je betekent 
 Praat met elkaar door over de betekenis en gevoelswaarde van de avondmaalsvieringen 

Over dit thema zijn veel meer mogelijkheden voor studie, Bijbelkring of werk in de wijk, zie ook: 
Gespreksbijeenkomsten jaarthema ‘Aan tafel’ | Protestantse Kerk in Nederland 
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