
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Heel de wereld aan tafel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preek enzo… 

 In de bijbel wordt volop gegeten en 

gefeest. Ook door Jezus. Hij wordt zelfs een 

veelvraat en dronkaard genoemd (Mat 

11:19). De maaltijd is een symbool van het 

koninkrijk van God. Een feest voor alle 

volken met genoeg te eten voor iedereen. 

Het koninkrijk van God breekt nu al, zo nu en 

dan, door in onze wereld.  

Bijvoorbeeld bij de roeping van Levi, de 

tollenaar. Levi wordt door Jezus geroepen 

en dit is voor hem een levensveranderende 

gebeurtenis. Een nieuw begin, een 

wedergeboorte, alle reden voor een feest.  

Jezus gaat aan tafel met de tollenaar en 

zijn vrienden. De Farizeeën beginnen te 

mopperen. “Hoe kan Jezus aan tafel gaan 

met tollenaars en zondaars?” De Farizeeën 

denken in goed en fout, rein en onrein, ze 

willen de grenzen graag duidelijk houden. 

Jezus doorbreekt de grenzen. voor Hem ligt 

de scheiding tussen goed en fout, niet 

tussen mensen, maar in mensen. Een mens is 

niet rechtvaardig of onrechtvaardig. Ieder 

mens is elke dag opnieuw aangewezen op 

vergeving en ieder mens heeft elke dag 

opnieuw de kans om te leven vanuit de 

liefde van God. Dát vieren we, aan tafel. 

Rond de tafel zit een helende 

gemeenschap die elkaar ziet en naar elkaar 

omziet vanuit het perspectief van de 

ontvangen vergeving van God.  

Wat zou het mooi zijn als wij zó met elkaar 

aan tafel zouden kunnen gaan, in de kerk, 

thuis aan de keukentafel, op school, op je 

werk, met heel de oecumene. 

Voor iedereen een plaats aan tafel! 

  

“Voor iedereen een plaats aan tafel” 

 

Lezen:  

Jesaja 25: 6-9 

Lucas 5: 27-32 

Zingen:  

lied 388 

lied 885 

EL 292 

 

 
Gespreksvragen:  

1)Als jij een feest geeft, hoe 

ziet dat er dan uit?  

2) Met welke twee mensen 

(beroemdheden) uit heden 

of verleden zou jij graag 

nog eens aan tafel willen 

zitten?  

3)  Stel je zat met Jezus aan 

tafel, wat zou je Hem dan 

zeker willen vragen?  

4) Bespreek het lied ‘voor 

ieder van ons een plaats 

aan de tafel’ Welk couplet 

spreekt je het meeste aan? 

Waarom?  

5) Wat betekent het 

Avondmaal voor jou? 

 

 
 

Preek enzo… ●19 augustus 2018● Ruth Jellema ●  r.jellema@pkn-tilburg.nl 

Voor ieder van ons een plaats aan 

de tafel. 

 

Voor ieder van ons een plaats aan 

de tafel, voor ieder van ons schoon 

water en brood, een veilige plek, een 

plaats om te schuilen, een plaats in 

Gods licht als tafelgenoot. 

 

Voor ieder van ons een plaats aan 

de tafel, voor iedere vrouw, voor 

iedere man. Niet minder of meer, de 

een of de ander: het delen van 

macht is deel van ons plan. 

 

Voor jong en voor oud een plaats 

aan de tafel, want iedere stem geeft 

klank aan het koor. Een hand zoekt 

een hand, de jongste de oudste; ze 

vinden elkaar en niemand gaat voor. 

 

Voor ieder van ons een plaats aan 

de tafel, beschadigd of gaaf, 

rechtvaardig of slecht, en ondanks 

de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht. 

 

Voor ieder van ons een plaats aan 

de tafel, van eerbied vervuld, van 

angsten bevrijd, een plaats om te zijn, 

een plaats om te worden getuige 

van Hem, een levend bewijs. 

 

Refrein: 

Vol vreugde ziet God naar mensen 

die recht doen: zij scheppen geluk! 

Vol vreugde ziet God naar mensen 

die recht doen: zij scheppen recht en 

geluk! 

                    (Nieuw Liedboek lied 388) 


