
 

Aan tafel!1 
 

Op zoek naar een spiritualiteit van alledag 
 

– door Oeds Blok – 
 
In de zomer deden we met de Buurtkerk Soesterkwartier vier zondagmiddagen sport & 
spel in de speeltuin in de wijk: klauteren op de stormbaan, een modeshow en bingo. 
Elke middag was er een show van een goochelaar, met verhalen over Petrus en Jezus. 
De laatste keer gingen we als afsluiting samen eten. Daar wordt iedereen blij van!  
 
De kinderen mogen hun eigen pizza maken. De moeders helpen mee. Een vrouw die de 
afgelopen jaren behoorlijk geïsoleerd was geraakt, is nu actief en heeft weer wat vertrouwen. 
Een paar meiden van de Baptistengemeente Amersfoort en de Gereformeerd vrijgemaakte 
Westerkerk uit de wijk zijn van de partij. Ik zie ze één op één aandacht geven aan de kinderen. 
Voor ieder is er plek. De kinderen laten trots hun pizza zien! Mensen uit verschillende culturen 
eten met elkaar. Een graffiti-artiest maakt een kunstwerk met het woord SAMEN.2 
 
Lucas vertelt in zijn levensbeschrijving van Jezus maar liefst tien verhalen van maaltijden, 
beginnend met het feestmaal bij Levi. Van die tien maaltijden zijn er drie in de huizen van de 
Joodse wetgeleerden en drie in de huizen van mensen aan de rand, vrouwen en zondaars.3 
In de belevenissen van Jezus en in zijn onderwijs is ‘Samen aan tafel’ een van de belangrijkste 
beelden van het koninkrijk van God.4 Samen aan tafel als beeld van het koninkrijk van God: 
hoe kunnen wij dat vandaag leven en ervaren?  
 
Aan tafel! Bij dat thema wil ik in dit artikel zoeken naar een ‘spiritualiteit van alledag’.5 Om met 
Jezus mee te gaan in een manier van kijken en een manier van leven die een bron is voor 
jezelf en voor de ander. Hierbij laat ik mij inspireren door het verhaal van Jezus en Levi de 
tollenaar in Lucas 5:27-32. Achtereenvolgens sta ik stil bij 1. Samen eten 2. Verhalen 3. Plaats 
en 4. Houding. 
 
1. Samen eten 
Bij de eerste maaltijd waarover Lucas vertelt, schetst hij dit beeld: ‘Levi richtte in zijn huis een 
groot feestmaal voor Jezus aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met 
Jezus aanwezig waren. De Farizeeën en hun Schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn 
leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ (5:29-30) 
 
In de eerste eeuw, in de tijd van Jezus, gingen mensen van verschillende sociale klasse of 
geloof absoluut niet eten samen. 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. Samen eten met iemand betekende aanvaarding van de ander. Het 
betekende verbondenheid, ook geestelijk. Dat kan toch niet! Straks raak je besmet of 
beïnvloed. 
 
Jezus is anders. Hij doet een hapje en een drankje met iedereen. Hij neemt uitnodigingen aan 
om te eten met vooraanstaande Farizeeën. Hier in het verhaal zit hij aan tafel met foute 
belastingambtenaren – in dienst van de Romeinse bezetter! – die zichzelf verrijken.6 In een 
verdeelde samenleving laat Jezus zien dat het koninkrijk van God de heersende gewoonten 
doorbreekt. De maaltijd is het beeld van de overvloedige genade van God, met een welkom 
voor heel verschillende mensen. Zoals Jesaja al profeteerde over een feestmaal voor alle 
volken (Jes. 25:6-9). Er is een welkom bij God voor ons, met alles wie wij zijn. Er is een welkom 
bij God voor de ander, in wie hij of zij is.  
 



 

De maaltijd als beeld van Gods koninkrijk kan nieuw zicht geven op een spiritualiteit van 
alledag. In de maaltijd samen, het welkom voor ieder, het recht doen aan de waarde van ieder, 
de blijdschap en de overvloed, wordt Gods koninkrijk ervaren in het gewone leven. Zo is samen 
eten een waardevolle praktijk voor de kerk vandaag. Dit is naar mijn overtuiging actueel in 
onze samenleving, die vaak verdeeld is in wij-zij, in-uit. Met als kritische vraag vanuit het 
verhaal van Jezus en Levi: met wie zitten wij aan tafel of met wie drinken wij koffie? 
 
2. Verhalen 
Het tweede waarin Gods koninkrijk merkbaar wordt, is door de aandacht voor verhalen. ‘Jezus 
ging naar buiten en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 
‘Volg mij!’ (5:27) Jezus kijkt op een bepaalde manier. Hij ziet hem zitten, die boef van een 
tollenaar. Lucas noemt hem bij de naam: Levi. Er is bij Jezus een welkom voor Levi. Een mens, 
met een verhaal. Gods welkom voor ieder wordt gevoeld in de waarde van ieders verhaal. Levi 
nodigt Jezus uit voor een groot feestmaal! Jezus heeft tijd en aandacht. Hij gaat ernaartoe. 
Tijdens de maaltijd is er ruimte voor verhalen. Persoonlijke verhalen en verhalen over de 
tollenaarswereld, stel ik me zo voor. In de beginperiode van de Buurtkerk ging ik met een 
vrouw uit onze groep een vrouw in de buurt helpen met het opruimen van haar huis. We zaten 
aan tafel met koffie. In Nederland is dat zo ongeveer vergelijkbaar met een maaltijd. Ze 
vertelde over haar scheiding. Over hoe ze meer vertrouwen in zichzelf wilde hebben om een 
eigen weg te kiezen. Ze verzuchtte: ‘Als mijn eigen huis zo’n troep is, hoe kan ik dan tegen 
mijn dochter zeggen dat ze haar kamer moet opruimen?’  
 
Op een keer tijdens de koffie kwam het gesprek op karma en sterrenbeelden. Ik dacht bij 
mezelf: ‘Wat een onzin karma en sterrenbeelden!’ Ik kon niet open staan voor haar verhaal. In 
mijn hoofd had ik al snel een oordeel, waardoor ik niet meer nieuwsgierig kon zijn. Door dit 
soort ervaringen kwam er een proces bij mijzelf op gang. Terwijl ik er voor anderen wilde zijn, 
ging God met mij bezig. Er kwam ruimte voor mijn eigen verhaal en mijn geschiedenis, waarin 
ik een aantal dingen lastig onder ogen kon zien. Ik ging meer toelaten dat de lichtstraal van 
genade ook over mijn verhaal schijnt. Meedoen in Gods missie werd voor mij een oefening om 
barmhartig te zijn naar mijzelf. Nu ik meer rust heb over mijzelf, merk ik dat ik meer open kan 
zijn voor de ander die zo anders is dan ik.7 
 
De maaltijd als beeld van Gods koninkrijk, midden in het gewone leven, leert ons dat openheid 
voor het verhaal van de ander voor ons een bron kan worden. Openheid voor je eigen verhaal 
ook. In deze openheid gebeurt Gods koninkrijk op een manier die wij niet kunnen en hoeven 
te controleren. Wat kunnen we in het verhaal van de ander en in ons eigen verhaal ontdekken 
als een geschenk van God?8 
 
3. Plaats 
De maaltijd is een beeld van Gods koninkrijk. Het derde waarin Gods koninkrijk concreet wordt 
is aandacht voor de plaats. ‘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.’ (5:28-29) De maaltijd vindt plaats ‘in zijn huis’. 
 
Het koninkrijk van God wordt hier tastbaar op de plaats van de ander. Neem als voorbeeld de 
speeltuin, waar ik over vertelde. Tijdens de zomervakantie organiseren we met de Buurtkerk 
de zondagmiddagen sport & spel, in samenwerking met de beheerders van de speeltuin. Van 
april tot en met september zijn we elke eerste en derde zondag aanwezig, midden in de 
speeltuin met een tafel met taart en drinken. We doen een creatieve verwerking met een 
Bijbelverhaal. In de koudere maanden is het binnen en noemen we het Koffiehuis 
Soesterkwartier. 
 
De speeltuin is niet mijn domein. Ik ben er gast. Het gaat er soms veel directer aan toe dan ik 
gewend ben. Met andere verhalen en andere gewoontes. Tegelijk zie ik hier het mooie in 
mensen en in de plek. Voor de kerk betekent dit: een uitwedstrijd durven spelen en verrast 



 

worden.9 Hier, waar we tussen de mensen zijn, komt het koninkrijk van God tot leven als een 
plaats van ontmoeting.10 Daar is Jezus al aanwezig, zo blijkt uit het verhaal van Jezus en Levi. 
Dit scherpt mijn verbeelding. Wat zie ik hier als een voorproef van Gods koninkrijk?11 Het roept 
ook wel vragen op, want de situatie is soms rommelig en de mensen heel divers.  
 
Misschien denken we bij de plaats waar Gods koninkrijk tot leven komt allereerst aan een 
plaats waar christenen bij elkaar komen tijdens een kerkdienst of in een kleine groep. Tegelijk 
geeft het verhaal van Jezus en Levi een heel nieuwe kijk. De ontmoeting en de maaltijd vinden 
plaats ‘in zijn huis’, tussen de tollenaars. Kunnen we de plaats waar wij zijn, zien als heilige 
grond? De plaats waar wij wonen en leven, je werkplek, school of universiteit: dit is Gods 
wereld, de plaats waar wij door God zijn uitgenodigd om te zijn. 
 
Oefenen in een spiritualiteit voor alle dag lokt je uit om vol aandacht te zijn op de plaats waar 
je bent. Wat kunnen wij op de plaats waar wij zijn ontdekken van God? Kunnen we er open 
voor zijn om zelf allereerst gast te zijn en te ontvangen? De ontmoeting van Jezus aan tafel in 
het huis van Levi moedigt de kerk vandaag aan om uitwedstrijden te durven spelen, en erop 
te vertrouwen dat Jezus al aanwezig is op de plek van de ander.12 
 
4. Houding 
Het laatste waar we in dit artikel bij stil staan is aandacht voor de houding van Jezus en zijn 
leerlingen. In het verhaal valt op dat de Joodse leiders morren tegen de leerlingen van Jezus. 
De leerlingen zijn Jezus gevolgd om iets te doen wat echt niet kon: eten met zondaren. Ze 
moeten zich ook hebben afgevraagd: kan dit wel? Deze stap was heel spannend voor hen. 
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 onze problemen met een 
vingerknip op te lossen. Het goede nieuws is dat Jezus is gekomen van de Vader om bij ons 
aan tafel te zitten. Hij kwam niet in eerste instantie met allerlei opdrachten voor ons om te 
doen. Jezus kwam om ons leven te delen, in alle opzichten.  
 
Voor discipelschap betekent dit: wij kunnen Jezus niet volgen, zonder Jezus. Hij is de 
tafelgenoot die deelt in onze vreugde en in onze wonden. Jezus is solidair met ons, één 
gemaakt met onze zonde,13 solidair in onze duisternis, solidair in onze dood. Daarin neemt Hij 
ons aan. Zijn dood aan het kruis en zijn opstanding hebben helende kracht, waarin Hij ons laat 
delen: vergeving die sterker is dan welk kwaad dan ook en adoptie als geliefde kinderen aan 
Gods tafel! Jezus nodigt ons uit en roept ons, net als Levi: ‘Ga mee met mij!14 Ik ben je al 
voorgegaan om solidair te zijn met de mensen die jij ontmoet. In hun vreugde, hun manieren, 
hun noden. Zo leid ik je met de Heilige Geest.’ Met Jezus mee gaan bevrijdt mij van het idee 
dat ik alle problemen van anderen moet gaan oplossen of er alleen maar ben om de ander te 
helpen. Ik ben geroepen om samen aan tafel te zitten, om het leven te delen met de ander. 
 
De houding van Jezus is allereerst solidair en daarna prikkelt Jezus met een nieuw perspectief.  
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.’ (5:31-32) Praktisch betekent dat voor onze houding de dynamiek van twee 
dingen: loslaten en uitspreken.15 
 
Loslaten en uitspreken 
Ik geef een voorbeeld in het contact met mijn Marokkaanse vriend in de buurt. Loslaten 
betekent: ik kom regelmatig ‘in zijn huis’, met zijn sfeer, taal, geur. Kan ik open staan voor een 
spiritualiteit rondom zijn manieren? Als ik binnenkom, is het meteen: ‘Wil je iets drinken?’ Er 
komt thee, fruit, koekjes die zijn vrouw heeft gebakken. Hij is enorm gastvrij. We hebben samen 
bij hen gegeten, met zijn kinderen en onze kinderen, met heerlijke couscous en allerlei 
gesprekken. Loslaten betekent ook: kan ik open zijn voor zijn geloof, zijn uitleg, en durf ik los 
te laten wat ik zelf allemaal denk te weten? Loslaten is misschien wel het meest basale 
kenmerk van een missionaire spiritualiteit.16  



 

Dan komt uitspreken en dat is allereerst: kunnen we de mensen om ons heen uitnodigen zich 
uit te spreken? Dat gebeurt door oprechte interesse en door vragen te stellen. Iemand zei ooit 
tegen mij: ‘Ik zeg nu dingen, die ik nog nooit zo onder woorden heb gebracht.’ Mensen de 
gelegenheid geven zich uit te spreken, biedt hen nieuwe gezichtspunten en is verrijkend. Jezus 
was een meester in het stellen van vragen, zodat mensen zich konden uitspreken. Denk 
bijvoorbeeld aan Jezus’ ontmoeting met de vrouw bij de bron (Joh. 4) en aan het gesprek van 
Jezus met de Emmaüsgangers (Luc. 24). Door mijn vriend heb ik een nieuwe kijk gekregen 
op gastvrijheid. Hij geeft mij daarin een welkom en een nieuw venster op God. We hebben de 
‘vreemde’ nodig om nieuwe dingen te leren zien, ook over God en over Gods wereld. Luisteren 
naar de ander geeft ons ook de gelegenheid om stil te staan bij de vraag: hoe is God bezig in 
zijn of haar leven? 
 
In dit proces van luisteren ontstaat er gelegenheid dat we onszelf uitspreken, passend in de 
situatie. Net zoals Jezus’ woorden vaak aansluiten bij de situatie. Bij Levi heeft Jezus het over 
‘zieken’ die een dokter nodig hebben want hij heeft net een zieke genezen!17 Jezus heeft 
daarbij laten zien dat vergeving nog dieper gaat dan lichamelijk worden genezen (Luc. 5:17-
26). De aanwezigen wisten dat, waardoor Jezus hen specifiek aan het denken zet. Zo kunnen 
wij ook open zijn voor de situatie om – na het loslaten – onszelf uit te spreken.  
 
Zo kwam bij mijn vriend een keer ter sprake met zijn vrouw dat er misschien boze geesten 
waren in het huis en dat salieblaadjes aan de deuren helpen tegen boze geesten. Ik sprak mij 
toen uit dat het mij rust geeft dat we mogen vertrouwen op God, die sterker is dan boze 
geesten. Bij het uitspreken heeft een vrijmoedig eigen getuigenis vaak kracht. Een andere 
manier is het inbrengen van een verhaal over Jezus dat bij je opkomt, waarbij je eenvoudigweg 
vertelt wat Jezus deed of zei. Zo komt er in de situatie ook bij de ander een kans voor loslaten 
van een oud perspectief en toelaten van een nieuw perspectief. In deze ruimte van het loslaten 
en uitspreken, in deze ruimte van ontmoeting, is Jezus aanwezig door de Heilige Geest en 
komt Gods koninkrijk op een manier die we zelf niet kunnen maken. 
 
De maaltijd als beeld van Gods koninkrijk geeft ons voor vandaag zicht op een broodnodige 
spiritualiteit van alledag. Jezus roept ons om met Hem mee te gaan. Met Jezus mee, in een 
houding open voor Gods overvloedige genade, open naar jezelf, open naar de ander en open 
naar je plaats. Zo kunnen we in het gewone ontvankelijk worden voor wat God geeft. De vrucht 
hiervan is leven in verwondering over Gods grootheid in de schepping en Gods kleinheid in de 
situatie op een specifieke plaats. Dat doet me denken aan een lied uit het Liedboek voor de 
Kerken dat wij vroeger thuis aan tafel zongen. 
 
‘Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan. 
Met hopen ogen open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.’ 
 
(Liedboek voor de Kerken 479) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oefening Een ‘kleine theologie van je plaats18 
Koken met lokale ingrediënten 
 
Cathy Ross, een missioloog in Engeland, spreekt over ‘kleine theologieën en wederkerigheid’ 
naar aanleiding van het werk van de Australische theoloog Clemens Sedmak. 
 
‘Kleine theologieën zijn theologieën gemaakt voor een specifieke situatie. Ze gaan uit van 
specifieke omstandigheden en gebruiken lokale vragen en thema’s, lokale verhalen en 
voorbeelden als startpunt. Mensen moeten zich kunnen herkennen in lokale theologieën.’  
 
‘Sedmak zegt dat kleine theologieën wijzen naar de ‘rijkdom en goedheid’ van lokale contexten 
en de lokale contexten uitdagen om hun grenzen te overstijgen en ogen en oren te openen 
voor nieuwe perspectieven.’ ‘Dit is de wederkerigheid van zending; het avontuur en de 
interactie, verandering aanbieden en veranderd worden.’ 
 
Voorbeeld: hoe illustreer je het binnengaan op de weg van Jezus, het opnieuw geboren 
worden? Een heerlijke douche na een lange, warme dag? Verliefd worden? Weer kunnen zien 
na een succesvolle operatie? Een grote boerderij waar iedereen hetzelfde verdient als beeld 
van Gods koninkrijk?19 
 
Cathy Ross noemt: lokale kennis / manieren van leven / rituelen / kunst / liederen / verhalen / 
taal / spreuken / graffiti / muziek / architectuur / kracht / gemis 
 
→ Wat tref jij aan in jouw buurt of netwerk? Wat speelt hier? 
 
→ Wat is hier het ‘goede nieuws van Jezus’? Wat is hier het ‘heil’ van God?20 
 
→ Hoe kun je dit belichamen in gemeente zijn en liturgie? 
 
Laat mensen onderstaande vragen beantwoorden voor hun eigen leefomgeving. Als er 
diversiteit is van leefomgevingen (bijvoorbeeld bij een regiogemeente) vraagt dat ook om 
diversiteit in de benadering. Betrek verschillende leeftijdsgroepen. Je kunt bijvoorbeeld 
kinderen en jongeren vragen foto’s te maken en hier een overzicht van laten maken. Welk 
verhaal vertellen deze foto’s? Wees nieuwsgierig, vraag om de hulp van de Heilige Geest en 
raak met elkaar in gesprek. Wat komt er naar voren? Wat zijn overeenkomsten en verschillen? 
Wat willen jullie hiermee gaan doen? 
 
Oeds Blok is coördinator & coach gemeentestichting voor de Unie van Baptistengemeenten 
en Urban Expression en pionier in Amersfoort. Hij doceert gemeentestichting aan de 
Christelijke Hogeschool Ede en gemeenteopbouw aan de Evangelisch Theologische Faculteit 
Leuven (info@oedsblok.nl). 
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