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HANDLEIDING BIJ DEEL 3 ‘DELEN’

Dit is het derde deel van de serie ‘Samen leven in Gods wereld’. In deze 
serie moedigen we elkaar aan om samen de weg van Jezus te gaan. Je vindt 
manieren om in de gemeente met elkaar te oefenen als leerlingen van Jezus 
en om ook buiten de gemeente met de mensen om je heen op te trekken. Zo 
willen we de weg van het leven in Christus ontdekken, in het vertrouwen dat 
deze wereld Gods wereld is en dat ieder mens is gemaakt naar Gods beeld.

Het eerste deel in de serie gaat over ‘genieten’. Vanuit het Bijbelboek 
Genesis begint de serie met oog te krijgen voor het goede dat we van God 
ontvangen. Genieten wordt in dit deel gezien als een eerbewijs aan God. Ook 
is er aandacht voor gebrokenheid en voor herstel door te vertrouwen op 
Jezus als onze Heer.

Het tweede deel van ‘Samen leven in Gods wereld’ gaat over ‘werken’. Bij 
werk denken we in dit boekje aan werk dat je tegen betaling doet, werk dat 
je thuis doet en vrijwilligerswerk. Praktische thema’s komen aan de orde, 
zoals Jezus volgen op de werkvloer en werk en geld als afgod. We zoeken 
diepgang met vragen als: wat geeft mij waarde als persoon en wat zijn 
dilemma’s in je werk? We geven aandacht aan diverse ervaringen, zoals druk 
zijn, geen baan hebben of leven met fysieke beperkingen.
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Dit derde en laatste deel in de serie ‘Samen leven in Gods wereld’ gaat over 
‘delen’. We denken daarbij aan het leven delen, met elkaar in de gemeente 
en met de mensen om ons heen. We hebben ervoor gekozen om het thema 
‘delen’ te belichten vanuit zeven verhalen over maaltijden met Jezus in het 
evangelie van Lucas. Wat zien we Jezus hier doen en wat leren we van zijn 
houding? 

De maaltijd blijkt een van de meest belangrijke beelden van het koninkrijk 
van God te zijn in de Bijbel. Vanuit de maaltijdverhalen met Jezus stellen we 
prikkelende onderwerpen aan de orde. Willen we anderen vooral ‘helpen’ 
en problemen ‘oplossen’ of willen we ons leven delen met anderen? Waar 
schuurt het thema delen aan ons bezit? Zitten we veilig in ons vaste kringetje 
of staan we open voor wie anders is en voor wie kwetsbaar is? Durven we 
ons open te stellen voor de ander, zodat de ander ons kan bemoedigen en 
corrigeren? 

We willen in deze vragen leren van de houding en de weg van Jezus. Het 
vraagt keuzes van vertrouwen en gehoorzaamheid om met Jezus mee te 
gaan op zijn weg, met hulp van de Heilige Geest. De serie is vormgegeven 
vanuit een visie op het samen leren als leerlingen van Jezus. In deze visie staat 
het luisteren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord centraal. 

Zoals Jezus zegt: ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan 
vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een 
rots.’ (Matteüs 7:24)

In de serie maken we het luisteren en doen van Gods Woord praktisch met de 
V’s van Verdiepen, Verbinden, Verstillen, Vieren en Verfrissen. We noemen dit 
de Schijf van 5. Het gaat om de combinatie van deze elementen! Lees verder 
om helder te krijgen hoe je zowel in de gemeente als persoonlijk kunt werken 
met deze ‘reisgids’. 

Ons gebed is dat je onderweg de waarheid mag ervaren van Jezus’ woorden 
na zijn opstanding: ‘Ik ben erbij’. Met de vrijheid om te falen en de vrijheid om 
te groeien, samen met de mensen om je heen in Gods gemeente en in Gods 
wereld!
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Oeds Blok, Judy Lok (BG Utrecht De Rank), Ronald van den Oever, Miranda 
Slaakweg (BG Heemskerk), Jonathan Schouten (Parousia Evangelische 
Gemeente Den Bosch/coördinator regio Zuid ABC gemeenten)

Met dank aan Jeanette van Es (redactie), Ingeborg Janssen, Hans Riphagen 
(onderdeel Vieren), Gijs ter Beek (vormgeving) en Adrie van der Have (druk)!

REISGIDS

Na de eerdere serie ‘Samen Gods missie ontdekken’ kregen we de feedback 
uit gemeenten dat het prettig zou zijn als je als gemeente bij de thema’s kunt 
kiezen wat bij je past. Zo kun je als gemeente de onderwerpen en verwerking 
je meer eigen maken.

Daarom is de tweede serie ‘Samen leven in Gods wereld’ opgezet als een 
reisgids, waaruit je zelf onderdelen kunt kiezen. We zetten het hier voor je op 
een rijtje. 

Thema’s
1. Af van het helperssyndroom?
2. Wat heb ik te geven?
3. Kijk naar wat er al is!
4. Je kring verruimen
5. Oppotten of uitdelen?
6. Ik red het niet alleen
7. Vragend onderweg
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BASIS EN SCHIJF VAN 5

Hieronder wordt het werken met de Schijf van 5 verder toegelicht. We 
vertellen ook hoe je dit materiaal kunt gebruiken in kringen, in diensten, als 
leiding en met werkvormen voor het samen optrekken van verschillende 
generaties. De eigen routes uit de vorige twee reisgidsen voor diverse 
groepen in de gemeente laten we in dit derde deel niet terugkomen. 

De visie op het leren als leerlingen van Jezus in deze reisgids is: we leren 
door te luisteren en te doen. We luisteren naar Gods Woord, dat is de 
basis. We leggen Gods Woord uit en bieden met de vijf V’s verschillende 
verwerkingsvormen in de Schijf van 5.

Net zoals gevarieerd eten gezond is, is het ook gezond om in de gemeente in 
diverse vormen te leren van Jezus. De Schijf van 5 helpt om in de gemeente 
te zorgen voor een goede dosering van studie, gesprek, ontmoeten, rust, 
bij God zijn en doen. Zo stimuleren we gemeenten en kringen om op 
diverse manieren te leren en te beleven. Of zoals iemand zei naar aanleiding 
van de reisgids over 'genieten': ‘Het is ook gewoon leuk om bijvoorbeeld 
kringavonden eens anders in te vullen dan alleen maar met praten.’

Basis putten uit de Bijbel als bron, de centrale Bijbelteksten 
en verwerkingsvragen

Verdiepen verder uitdiepen vanuit de Bijbel, met 
verwerkingsvragen

Verbinden relaties leggen, vormen gericht op verbinding tussen 
generaties, binnen en buiten de gemeente

Verstillen rust zoeken, verwerkingsvormen gericht op stil worden, 
een pas op de plaats

Vieren in Gods nabijheid zijn, vormen gericht op vieren in 
kleine en grotere groepen

Verfrissen doe het eens anders, creatieve en uitdagende 
verwerkingsvormen, ‘oude wijn in nieuwe zakken’
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WAT IS DE BEDOELING?

Je kunt de verschillende onderdelen van de reisgids vrij gebruiken. We geven 
bij elk thema uitleg en mogelijke verwerkingsvormen. Zo hopen we een 
aanzet te geven voor een eigen verwerking op jouw plaats. Als je door de 
reisgids en de verwerkingsvormen zelf op ideeën komt die bij jou passen, 
dan is dat juist de bedoeling. We vertrouwen erop dat de Heilige Geest ons 
leidt door het luisteren naar Gods Woord en het doen van God Woord in het 
gewone leven en dat dit samenbindt!

Tips en ideeën delen en ontvangen?
• www.baptisten.nl/delen
• Facebookpagina: Samen leven in Gods wereld

KRINGEN

Je kunt de reisgids goed gebruiken in je kring of kleine groep.

• Laat alle kringleden de handleiding goed doorlezen, onder andere over 
de visie op het luisteren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. 
Bespreek samen de visie en mogelijkheden van de reisgids en hoe je er 
samen mee wilt gaan werken.

• Laat ieder steeds als voorbereiding op de kringbijeenkomst de delen Ba-
sis en Verdiepen lezen. Je kunt één avond besteden aan Basis en Verdie-
pen samen. Kies dan de delen uit die je wilt bespreken (alle vragen zijn te 
veel voor één avond). Je kunt ook een avond besteden aan de Basis en 
een aparte avond aan Verdiepen. 

• Bepaal samen hoe je met de V’s wilt gaan werken voor het luisteren 
naar en het doen van Gods Woord! Je kunt bijvoorbeeld op een avond 
over de Basis of Verdiepen een V erbij kiezen als verwerkingsvorm (bij-
voorbeeld wat tijd voor Vieren, Verstillen, of Verfrissen). Je kunt ook de 
verwerkingsvorm op een aparte avond doen of een ander moment door 
de week.

• Stel je samen open om te oefenen met nieuwe vormen. Geef het geheel 
de vorm die passend is in jullie situatie. Voel je vrij om je eigen invulling 
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te geven aan de werkvormen.
• Stem waar nodig af met andere onderdelen in de gemeente om te 

komen tot een samenhangend geheel (raad, voorganger, dienstleiders, 
jeugd- en kinderwerk).

Een groep functioneert goed als je weet wat je aan elkaar hebt. Daarom 
moedigen we jullie aan om samen aan het begin van de serie jullie 
verwachtingen naar elkaar uit te spreken. We denken aan de volgende 
punten.

• Is er openheid om als volgelingen van Jezus het leerproces rondom het 
thema ‘delen’ aan te gaan?

• Willen we als groepsleden ervoor kiezen zoveel mogelijk aanwezig te zijn 
op de ontmoetingen (en je afmelden als je echt niet kunt)?

• Hebben we een houding van openheid en respect naar elkaar, waardoor 
ieder zich veilig kan voelen te zeggen wat hij of zij denkt, voelt, etc., ook 
al is dat anders dan wat jij denkt?

• Beloven we vertrouwelijk om te gaan met wat er wordt besproken en 
gedeeld?

LEIDING

In overleg met andere onderdelen van de gemeente kun je kijken hoe je als 
gemeente samen met de reisgids kunt werken. Je kunt bijvoorbeeld een half 
jaar werken met het thema ‘delen’. Durf als leiding (denk aan raad en kader) 
ook het voortouw te nemen om de waarde te laten zien van een thema waar 
je samen een tijdje mee bezig bent. 

• Lees de handleiding goed door, onder andere over de visie op het luiste-
ren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. 

• Bespreek samen de visie en de mogelijkheden van de reisgids en hoe je 
ermee wilt gaan werken in de gemeente. 

• Stem af met andere onderdelen in de gemeente en kijk samen hoe je 
kunt komen tot een samenhangend geheel (kringleiders, dienstleiders, 
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jeugd- en kinderwerk). Een onderwerp gaat het meeste leven als je er in 
heel de gemeente mee werkt.

• Gebruik bijvoorbeeld een Bijbelgedeelte of een verwerkingsvraag als 
inleiding bij een vergadering of gebruik een van de V’s als verwerkings-
vorm om samen te doen. Zo ben je ook zelf als kader aan het oefenen 
als leerlingen van Jezus met het thema. Je scherpt en inspireert elkaar.

• Gebruik de thema’s in de prediking (met behulp van Basis en Verdiepen) 
en in de liturgie (met behulp van Vieren, Verstillen of Verbinden).

• Geef het geheel de vorm die passend is in jullie situatie. Voel je vrij om je 
eigen invulling te geven.
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GENERATIES SAMEN

Uit navraag onder gemeenten blijkt er behoefte te zijn aan manieren 
om samen op te trekken met verschillende generaties, met verschillende 
leeftijden samen. Vooral de V van Verbinden biedt hierin kansen. Wees samen 
ook creatief hoe je andere onderdelen samen kunt vormgeven door de 
verschillende generaties actief te betrekken.

• Stem als leiding van de gemeente en kringleiders af met kinderwerk en 
jeugdwerk wat voor jullie passend lijkt als activiteiten waarin verschillende 
generaties bij elkaar komen. 

• Gebruik de V van Verbinden voor concrete ideeën en kies uit wat bij jullie 
past of pas een idee aan zodat het aansluit bij jullie situatie.

• Kijk wat je uit de delen Basis en Verdiepen kunt gebruiken voor kinde-
ren en jongeren. Gebruik de links hieronder voor het zoeken van verder 
materiaal om te gebruiken.

Kinderen
www.creatiefkinderwerk.nl
www.debijbel.nl/bijbelbasics (NBG)
www.samenleesbijbel.nl

Jongeren 
www.baptisten.nl/jongeren (met veel links!)

REAGEREN OF VRAGEN?

Bij het maken van deze reisgids en de serie ‘Samen leven in Gods wereld’ zijn 
wij zelf ook aan het leren. We zoeken naar aansluiting bij de gemeenten als 
het gaat om inhoud en praktijk. Wil je reageren op dit boekje of heb je vragen 
aan ons? Mail naar oeds.blok@baptisten.nl. Hij zal je mail beantwoorden. 
Feedback, suggesties en kritische noten zijn welkom! Wij doen hier graag 
onze winst mee voor volgende series.

We wensen je een boeiende reis toe! Ga met God!
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THEMA 1: AF VAN HET 
HELPERSSYNDROOM?

BASIS

Doel: Je bewust worden van je overtuigingen rondom met elkaar delen en de 
houding van Jezus, vanuit het verhaal van Jezus die te gast is op een feest-
maal bij Levi de tollenaar.  
Bijbeltekst: Lucas 5:27-32

Samen eten is vaak genieten. Verhalen van elkaar horen, even je bezigheden 
loslaten, je plek hebben tussen de anderen en natuurlijk lekker eten! Er is tijd 
met familie of collega’s, met vrienden of met mensen die je nog niet zo goed 
kent. Samen eten is misschien wel de meest basale vorm van het leven delen. 
Tegelijk is de tafel ook een plek waar dingen misgaan, denk aan conflict, 
onverschilligheid en eenzaamheid.
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Lucas vertelt in zijn levensbeschrijving van Jezus maar liefst tien verhalen 
van maaltijden, beginnend met het feestmaal bij Levi in Lucas 5. Van die tien 
maaltijden zijn er drie in de huizen van de Joodse wetgeleerden en drie in de 
huizen van mensen aan de rand van de samenleving in die tijd, vrouwen en 
zondaars. 

Maaltijden in Lucas
Lucas 5:27-32 (in het huis van Levi de tollenaar), Lucas 7:36-39 (in het huis 
van een Farizeeër, gezalfd door een ‘zondares’), Lucas 9:10-17 (spijziging van 
de 5000), Lucas 10:38-41 (bij de vrouwen Maria en Martha), Lucas 11:37-41 
(bij een Farizeeër), Lucas 14:1-24 (bij een Farizeeër), Lucas 19:1-20 (in het huis 
van Zacheüs de rijke hoofdtollenaar), Lucas 22:1-20 (pesachmaaltijd met de 
leerlingen), Lucas 24:13-35 (maaltijd bij de Emmaüsgangers) en Lucas 24:36-
43 (maaltijd met de elf leerlingen voor de Hemelvaart).

1. Wat is voor jou een gezamenlijke maaltijd waar jijzelf aan terugdenkt? 
Deel het met elkaar. Als je elkaars verhalen hebt gehoord, vraag je dan 
samen af: welke elementen hoor je terug in deze verhalen? Welke ver-
binding kun je leggen tussen deze elementen en het koninkrijk van God?

Notities

Lees Lucas 5:27-32

2. Schrijf voor jezelf eens op welke overtuigingen jij hebt over met elkaar 
delen. Lees daarna aan elkaar de overtuigingen voor. Welke overtuigin-
gen komen het meest duidelijk naar voren in de groep?
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Notities

In de eerste eeuw, de tijd van Jezus, gingen mensen van verschillende sociale 
klassen of geloof absoluut niet samen eten. Bij diners lagen de welgestelden 
bij elkaar, met tafels vol heerlijk eten. De mensen met een lagere sociale status 
moesten in een aparte kamer eten, met eten van mindere kwaliteit.

Joodse gelovigen aten ook zeker niet met mensen die niet leefden zoals 
zij. Daarom ergeren de Schriftgeleerden zich aan Jezus en zijn leerlingen. 
‘Waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?’ (Lucas 
5:30) Samen eten betekende aanvaarding van de ander en geestelijke 
verbondenheid. Dat kan toch niet! Straks raak je nog besmet of beïnvloed. 

Jezus is anders. Hij doet een hapje en een drankje met iedereen! Hij neemt 
uitnodigingen om te eten aan van belangrijke Joodse leiders. Hier in het 
verhaal zit Hij aan tafel tijdens een feestmaal met belastingambtenaren die 
zichzelf verrijken en in dienst zijn van de Romeinse bezetter.

3. Wat zegt het over Jezus en over het koninkrijk van God dat Jezus en zijn 
leerlingen eten met tollenaars en zondaars? Hoe ziet jouw tafelgezel-
schap er uit? Met wie eet je wel eens? Zijn er mensen met wie jij absoluut 
niet wilt eten?



18

Notities

Jezus zegt: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is 
wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars 
aan te sporen om een nieuw leven te beginnen.’ (Lucas 5:31-32) Jezus vertelt 
hier iets over zijn missie. Wat is de houding van Jezus in deze missie?

Dat Jezus en zijn leerlingen eten met zondaars en tollenaars, in hun huis, 
betekent dat zij solidair zijn met hen, één. Jezus’ weg van het koninkrijk is niet 
om van een afstandje onze problemen met een vingerknip op te lossen. Het 
goede nieuws is: Jezus is gekomen van de Vader om bij ons aan tafel te zitten. 
Jezus is gekomen om ons leven te delen, in alle opzichten. 

Hij is de tafelgenoot die deelt in onze vreugde, in onze wonden. Hij is één 
met ons in onze zonde, in onze duisternis. Solidair zelfs in onze dood, door 
zijn dood aan het kruis. Daarin neemt Hij ons aan. Zijn dood en opstanding 
hebben helende kracht. Daarmee laat Jezus ons delen in zijn vergeving, die 
sterker is dan het kwaad en in de adoptie als geliefde kinderen aan Gods tafel!

4. Wat betekent het voor jou op dit moment dat Jezus jouw tafelgenoot is 
en jouw leven in alle opzichten wil delen? Vertel aan elkaar wat er bij je 
boven komt en respecteer elkaar.

Wat kan deze houding van Jezus om het leven met ons te delen ons leren 
voor onze eigen omgang met mensen en het delen van ons leven? In het 
verhaal met Levi valt op dat Jezus de gast is en niet de gastheer. Jezus kiest in 
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zijn omgang met Levi een manier die waardigheid geeft aan Levi als gastheer. 
Jezus gaat niet boven Levi staan, maar daagt Levi uit om naast Hem te komen 
staan. Er zit een ‘omkering’ in de houding van Jezus naar Levi: in plaats van 
Levi iets te geven, biedt Hij Levi de kans om Hem iets te geven.

IN DE PRAKTIJK: ONGEMAKKELIJK

‘Onlangs ontmoette ik een man op straat. Hij staat daar elke dag voor zijn 
deur. Het leek me aardig om mezelf eens voor te stellen. Terwijl ik langs 
wandelde met de kinderen gaf ik hem een hand, stelde me voor en nog 
geen paar minuten later zat ik naast hem op de grond en mocht ik voor 
hem bidden. Er was iets wat hem had geraakt en ja hij wilde graag gebed. Ik 
liep naar huis en was helemaal ondersteboven dat ik deze man een glimlach 
mocht brengen, zelfs voor hem mocht bidden. Zo fijn dat ik kon helpen. De 
volgende dag was ik even in de kringloop en loop ik dezelfde man tegen het 
lijf. Ik was op zoek naar een plafonnière. ‘Nou’, zegt hij, ‘dat is geen probleem, 
ik heb er genoeg thuis.’ 'Help', dacht ik, 'dat is vast zo'n lelijk vergeelde of 
bruinige. Helemaal niet mijn smaak.' Hij begon heel enthousiast te vertellen, 
‘Een heel mooie hoor, niet zo één van plastic, maar van authentiek glas met 
een mooi randje’. Ik stribbelde wat tegen dat dit misschien niet zo handig was 
en dat ik nu ook geen tijd had. ‘Ik kan makkelijk even langsfietsen hoor, dat 
doe ik graag,’ antwoordde hij. 

Toen was daar een heel duidelijke gedachte in me: ‘Wat kan het jou nou 
schelen wat voor lamp? Deze man wil jou iets bieden, zijn dankbaarheid 
tonen, hij wil jou helpen... wil je dat écht weigeren?’ Het voelde gewoon 
vreemd en ongemakkelijk dat ik iets ‘nodig’ zou hebben van hem. Maar 
het was alsof het Jezus was die aandrong. Dus zei ik al glimlachend: ‘Wat 
ontzettend lief van u, mijn man is thuis, dus voelt u zich vrij hem langs te 
brengen.’ Een uurtje later krijg ik een bericht van mijn man: ‘Zojuist gezellig 
een bakkie gedaan met een meneer.’ Dat deze man er voor mij wilde zijn 
bracht voor mij een duidelijke ommekeer in het contact! Ik was niet langer 
helper ten opzichte van een hulpeloze. Het contact werd gelijkwaardig. Dat 
maakt alles zoveel leuker en mooier! Was dat misschien waar Jezus op doelde 
met ‘Heb je naaste lief, als jezelf’? De betreffende man komt nu elke vrijdag 
in het gebedshuis in de wijk, we bidden met hem, lezen samen de Bijbel en 
regelmatig verrast hij ons met een lekker stuk taart. Als we verder ergens om 
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verlegen zijn, is hij de eerste die klaarstaat om te helpen.’ 
Judy Lok, Baptistengemeente Utrecht De Rank

We gaan nog wat dieper in op het helpen van mensen en op het onderscheid 
tussen liefdadigheid en solidariteit. Misschien merk je ook dat je graag 
anderen wilt helpen, zoals in het voorbeeld hierboven. Dat is mooi. Er 
kan ook een valkuil in zitten. We noemen dat voor de duidelijkheid het 
‘helperssyndroom’. Onbewust wil je mensen steeds graag helpen. Daardoor 
beperk je jezelf tot een helper, terwijl je veel meer bent dan dat! Je maakt de 
ander tot het object van jouw hulp en daarmee beperk je de ander ook.

Nu blijft liefdadigheid en het helpen van mensen altijd nodig. Je laat je hart 
spreken door een tuintje voor iemand op te knappen die dat zelf niet kan of 
door een doos boodschappen te kopen voor een gezin dat in een bepaalde 
periode echt te weinig heeft om van te leven. 

Jezus laat als gast bij de tollenaar Levi aan tafel ons een weg zien die verder 
gaat. Dat is de weg van solidariteit: in plaats van vooral te helpen, gast durven 
zijn en je leven delen met de ander. Daarin ben je niet slechts de gever, maar 
ontvang je van de ander. Het spannende is: met liefdadigheid kun je nog op 
een veilige afstand blijven en de controle houden ( jij weet wat goed is voor 
de ander), maar met solidariteit deel je het leven van de ander zoals het is. Je 
geeft het initiatief uit handen en laat je verrassen door de ander. Je laat ook 
de eigen verantwoordelijkheid bij de ander liggen, zodat de ander zelf tot 
keuzes kan komen om ‘een nieuw leven te beginnen’. Van er zijn voor mensen 
naar er zijn met mensen!

5. Wat herkennen jullie van de valkuil van het ‘helperssyndroom’? 
6. Neem de overtuigingen over delen die jullie bij vraag 2 hebben ge-

noemd er nog eens bij. Passen deze meer bij liefdadigheid of bij solidari-
teit? Wat is het onderscheid tussen liefdadigheid (er zijn voor mensen) en 
solidariteit (er zijn met mensen), en wat zou je hier mee willen, persoon-
lijk en als kerk?
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Meer lezen over de maaltijden in Lucas? Hier twee titels.

• Tim Chester; Met Jezus aan tafel. Genade, gemeenschap en zending 
tijdens de maaltijd. Franeker 2013.

• Stefan Paas, Gert-Jan Roest & Siebrand Wierda; Eten met Jezus. Bijbelstu-
dies over maaltijden in Lucas. Zoetermeer 2012.

IN DE PRAKTIJK: KOFFIE IN DE GEVANGENIS

Arjan Noordhoek is naast voorganger van de Baptistengemeente Silo in 
Utrecht, geestelijk verzorger in een gevangenis. Hij begeleidt ook vrijwilligers 
die in de gevangenis iets voor de mensen daar willen betekenen. Arjan 
vertelt: ‘Ik let er bij de vrijwilligers altijd op of zij ook iets willen ontvangen van 
de mensen met wie ze in contact komen in de gevangenis. Als iemand alleen 
maar wil helpen dan is hij of zij in mijn ogen niet geschikt. Neem bijvoorbeeld 
samen koffie drinken. De vrijwilliger denkt misschien: ik ga koffie zetten voor 
de gevangene. Maar voor de gedetineerde is het uniek om aan iemand 
gastvrijheid aan te kunnen bieden en een kopje koffie. Het is de waardigheid 
van de gevangene om dit te kunnen doen! De vrijwilliger is dus heel 
belangrijk als de gast en ontvanger. Het mooie is dat er zo een wederkerige 
relatie kan ontstaan van ontvangen en geven, in een kwetsbare situatie zoals 
in de gevangenis. Die ervaring zorgt vaak voor een heel nieuwe kijk op delen 
en samen mens zijn.’
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VERDIEPEN: ‘IN ZIJN HUIS’

De maaltijd is in de verhalen van Jezus in Lucas een beeld van Gods 
koninkrijk. Opvallend in het verhaal van Jezus en Levi is de plaats waar de 
maaltijd zich afspeelt. ‘Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij 
richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot 
aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren.’ (Lucas 5:28-
29)

De maaltijd vindt plaats ‘in zijn huis’, het huis van Levi. Wat zegt dit over 
Jezus en over het koninkrijk van God? Het verhaal van Jezus en Levi geeft 
ons een nieuwe kijk. Het koninkrijk van God wordt ervaren en gevonden op 
de plek van de ander (Levi in dit geval). Jezus geeft Levi de gelegenheid om 
met Hem te delen wat hij heeft: zijn huis en de maaltijd. Zo ontstaat een 
ontmoeting waarin je samen met anderen op onverwachte manieren deelt in 
‘voorproefjes’ van het koninkrijk van God. Samen leven in Gods wereld!

We kunnen dit praktisch maken met het beeld van een uitwedstrijd spelen. 
Voetballiefhebbers weten dat de thuisclub altijd het voordeel heeft van het 
bekende terrein. Herkennen jullie dat we als kerk ook vaak een thuiswedstrijd 
spelen? We nodigen mensen uit in onze dienst of voor onze activiteit. Wij 
hebben het voordeel van de thuisclub. 

Hoe zou het zijn als we als gemeente en als volgelingen van Jezus ook 
uitwedstrijden durven te spelen? Spelen op het terrein van de ander, waar jij 
zelf gast bent. In je buurt, op je werkplek, op school. Mensen de gelegenheid 
geven hun leven met jou te delen, op de plaats waar je door God bent 
uitgenodigd om te zijn, midden in het gewone leven.

IN DE PRAKTIJK: TAFEL IN DE SPEELTUIN

‘Met de Buurtkerk Soesterkwartier zetten we in de zomer op zondagmiddag 
een tafel met drinken en taart midden in de speeltuin in onze buurt. De 
speeltuin is niet ons domein. We zijn er te gast, samen met anderen. Met de 
kinderen doen we een creatieve opdracht vanuit een verhaal van Jezus. Het 
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leidt tot onverwachte ontmoetingen.’ 
Oeds Blok, Buurtkerk Soesterkwartier, Baptistengemeente Amersfoort

We geven een paar voorbeelden van een uitwedstrijd spelen. 

• Als kerk en als volgelingen van Jezus meedoen met wat er al is in de 
samenleving in plaats van eigen activiteiten beginnen. Denk aan een 
interessante cursus volgen bij een wijkcentrum of gaan eten bij Resto Van 
Harte of op een andere plek voor een open maaltijd waar je samen kunt 
eten.

• Open staan voor ontmoetingen op je werk of in je buurt en hier tijd voor 
hebben.

Een uitwedstrijd spelen is best spannend. Het vraagt loslaten van eigen 
gewoonten en ontvankelijkheid voor wat God geeft in de ander en op een 
minder bekende plek. Er is vertrouwen voor nodig in God, in de ander, in 
jezelf. Het leven delen op de plaats van de ander, is dat niet het hart van de 
komst en de missie van Jezus? Hij verliet zijn Vader, Hij verliet de hemel, om 
bij ons te wonen (Johannes 1:1-14).

7. ‘Het leven delen op de plaats van de ander is het hart van de missie van 
Jezus.’ Bespreek samen wat Jezus heeft losgelaten om het leven met ons 
te delen. Betrek hierbij Filippenzen 2:5-7, met name vers 6 en 7. 

8. Hoe zou het voor jou zijn om open te staan voor het spelen van ‘uitwed-
strijden’, in navolging van Jezus? Wat vind je lastig en wat zou je motive-
ren om te oefenen met ‘uitwedstrijden’? Hoe kun je dit de komende tijd 
praktisch maken, persoonlijk of samen met anderen?
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VERBINDEN: TE GAST BIJ OPEN MAALTIJD

Doel: Een open maaltijd opzoeken in je woonplaats en hier te gast zijn en er 
samen van genieten. 
Met wie: Met een groep uit de gemeente, met je gezin of met enkele perso-
nen en gezinnen samen.

Zoek eens uit of er in je woonplaats een plek is waar een open maaltijd wordt 
geserveerd. Misschien een Resto Van Harte (zie www.restovanharte.nl), een 
buurtmaaltijd, maaltijd in een kerk of in een verzorgingstehuis. Je kunt zoeken 
op internet, in een lokale krant of gewoon navragen in de omgeving.     

Het idee is om mee te doen met wat er al is en te gast zijn. Je kunt met een 
groep( je) uit de gemeente gaan, met je gezin of met enkele gezinnen samen, 
onder het motto: ‘Eten moet je toch, dus doe het samen!’ Wissel ervaringen 
uit over hoe het is om gast te zijn.

VERSTILLEN: STILTEMAALTIJD

Doel: Samen de stilte ervaren en stil staan bij Gods zorg. 
Met wie: Met een groep die passend lijkt, een bestaande groep of een groep 
voor de gelegenheid. 
Nodig: Tafel, Bijbel, ieder neemt een gerecht mee (verdeel eventueel de 
gangen).

Dek een tafel en eet samen van een overvloedige maaltijd, binnen of buiten. 
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Eet samen in stilte. Aan het begin van de maaltijd leest iemand Psalm 23, lees 
deze Psalm 3 of 4 keer voor gedurende de maaltijd, telkens door iemand 
anders, zoals bij een Lectio Divina (zie onder thema 2 Verstillen). De Psalm 
gaat zo meer leven en zakt dieper. 

Wissel bij het toetje de ervaringen uit. Wat heb je ontvangen?

VIEREN: MEEVIEREN BIJ ANDEREN

Doel: Iets ontdekken van God in een andere geloofsgemeenschap.  
Met wie: Met een groep, mogelijk met verschillende leeftijden, kinderen, 
jongeren, ouderen.

Vier eens mee bij anderen. Bezoek een (kerk)dienst bij een andersoortige kerk 
bij jou in de buurt. Dat kan op een zondagochtend, maar je kunt natuurlijk 
ook kijken of er iets op een avond wordt georganiseerd of door de weeks 
(bijvoorbeeld een Taizéviering of een dienst in een verzorgingshuis). 

Ga erheen in een ontvankelijke houding, om iets nieuws van Gods rijke 
wijsheid te ontdekken in die gemeenschap.

VERFRISSEN: AANDACHT VOOR VERHALEN

Doel: Tijdens het koken en samen eten luisteren zoals Jezus doet. 
Met wie: Met een zelf samen te stellen groepje volwassenen. Je kunt er ook 
voor kiezen dat kinderen en jongeren meedoen. Zorg er dan voor dat er ook 
aandacht is voor hen, tijdens het bereiden van de maaltijd en in de gesprek-
ken.

Voorbereiding
• Neem met twee of drie personen initiatief en vraag er wat mensen bij die 

dit leuk zouden vinden. Mensen uit de gemeente of ook daarbuiten. Be-
paal als initiatiefnemers of je de maaltijd houdt met kinderen en jongeren 
of alleen met volwassenen.

• Stem de datum en het tijdstip af waarop je samen een maaltijd gaat 
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bereiden en gaat delen. 
• Kies een locatie die voor jullie handig is. Misschien heeft iemand een 

grote keuken thuis of is er in de buurt een faciliteit met keuken in een 
buurthuis of kerk. 

• Kies gezamenlijk het voor-, hoofd- en nagerecht. Wellicht heeft iemand 
een oud familierecept of een cultuurgebonden recept? 

• Laat iedereen een of meer ingrediënten meenemen en maak samen met 
de groep de maaltijd klaar.

Uitvoering
Door samen bezig te zijn ontstaan er andere gesprekken. Je spreekt vaak 
makkelijker over gevoelens en ervaringen als je met iets bezig bent. Luister 
aandachtig naar het verhaal van de ander. 

Kom af van het helperssyndroom dat er een pasklaar antwoord of oplossing 
voor alles moet zijn. Probeer echt naar elkaar te luisteren zonder oordeel en 
de ander te laten uitspreken. Luister zoals Jezus naar jou luistert.

Als er een stilte in een gesprek valt is dit prima. Deze stilte kan een moment 
van rust geven en de gedachten ordenen van de verteller.

Enkele richtvragen kunnen zijn:

• Wat heb je deze week beleefd?
• Heb je deze week iets van God opgemerkt? Waarin en wat betekent dit 

voor jou? (als er mensen aanwezig zijn die niet of anders geloven: deel je 
ervaringen met elkaar)

• Welke vraag kwam er voor jou naar voren deze week?

Spreek een zegen uit voor de maaltijd en geniet van de heerlijkheden die je 
samen hebt gemaakt. 

Dank God voor de groep, voor de persoonlijke verhalen en het luisteren naar 
elkaar.
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Gebed
Dank u Hemelse Vader voor de maaltijd die voor ons staat, ingrediënten die 
uit uw schepping zijn ontstaan. Dank U voor de handen die deze maaltijd 
hebben bereid. Dank U voor de verhalen die we mogen horen en in ons 
hart mogen bewaren. Dank U voor de plaats waar we in vrijheid mogen 
samenkomen. Heer, zegen het eten dat voor ons staat, dat het ons lichaam 
mag versterken. Vul onze gesprekken met uw liefde, dat de Heilige Geest ons 
mag versterken. Amen


