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Preek van 3 april 2016, 2e zondag van Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

AAN TAFEL 

…hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.  (Lucas 24,35) 

Een rijk ritueel 

‘Aan tafel!’ Het klinkt dagelijks in talloze huizen. De reclame maakt er dankbaar 

gebruik van. In een commercial voor soep roepen de kinderen het. En je ziet 

vervolgens een gezinnetje rond een dampende pan. Die pan symboliseert 

warmte en gezelligheid. Een etenstafel is meer dan een plek om te eten. 

Misschien hebt u gelezen over het initiatief van collega Annette en mij: Pastor 

aan tafel. Wij laten ons graag uitnodigen om bij mensen thuis te komen eten. 

Dat is meer dan een slimme manier om zelf niet te hoeven koken. Samen eten is 

een prachtige manier om mensen te ontmoeten. Je spreekt hen niet op hun 

zondags, maar in het dagelijks leven. Aan tafel neem je de dag door. En iedereen 

is gelijk, klein of groot. Het gaat er ongedwongen aan toe. Er kunnen stiltes vallen 

zonder dat het pijnlijk is, want er moet ook worden gegeten en gedronken. En 

eten is ook délen. Je deelt samen het voedsel en het drinken - de bouwstenen 

van het leven zelf. Het verhoogt de verbondenheid. Kortom, samen eten is een 

rijk ritueel. 

Luther 

Geen wonder dat de maaltijd een belangrijk christelijk symbool is. Bij de familie 

van kerkhervormer Maarten Luther stond altijd de deur open. Iedereen kon 

mee-eten. Het was er gezellig. Er werd gelachen. Er werd gepraat. Ook door 

Luther zelf. En wat hij zei was kennelijk zo bijzonder dat veel tafelgenoten het 

opgetekend hebben. Die gesprekken werden later uitgegeven onder de titel 

‘Tafelgesprekken’. De beste theologie wordt niet alleen geboren in de 

studeerkamer, maar kennelijk ook aan de keukentafel. 

Juist in het evangelie is de tafel een belangrijk symbool. Hoe vaak vind je er Jezus 

niet aan tafel met mensen? Hij ging op bezoek bij arm en rijk. Hij zat aan tafel 

met mensen van aanzien, maar ook met mensen van twijfelachtig allooi. En 

vanmorgen treffen wij de enige echte Pastor aan tafel bij Kleopas en zijn vriend. 
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Twee teleurgestelde mensen 

Jezus had zich op de weg van Jeruzalem naar Emmaüs incognito bij hen gevoegd. 

Voor het eerst verscheen de Opgestane. Niet aan zijn directe discipelen, maar 

aan volgelingen in de marge. Ze duiken op uit het niets om vervolgens ook weer 

te verdwijnen in de mist van de geschiedenis. Leerlingen aan de rand. Aan hen 

verscheen Jezus voor het eerst, aldus Bijbelschrijver Lucas. 

De mannen hadden de dagen ervoor de handdoek van het vertrouwen in de ring 

gegooid. Na het debacle van het kruis was al hun hoop weg. Ze konden er nog 

steeds  niet over uit. Ze hadden er op weg naar huis druk over lopen praten toen 

zich een vreemde had gemengd in hun gesprek. Ze hadden Jezus niet herkend. 

Het is een terugkerend element in de Paasverhalen: zelfs zijn meest trouwe 

leerlingen herkenden hem soms niet. ‘Hun blik was vertroebeld,’ vertelt ons 

verhaal. Verdriet of verwarring kunnen je kijk op de wereld verstoren. Maar het 

gebrek aan herkenning moet ook hiermee te maken hebben: hij was het en toch 

ook weer niet. Het was Jezus zelf, maar dan anders. De Bijbel gebruikt er het 

woord ‘verheerlijkt’ voor. Hij verscheen van een overzijde waar het leven 

vernieuwd aan hem teruggegeven was. Hij behoort al tot een andere wereld.  

De preek en gastvrijheid 

Maar deze vreemdeling sprak wel op een aanstekelijke manier. Hij wist op 

verrassende wijze de teleurstellende gebeurtenissen in Jeruzalem te verbinden 

met het hoopvolle perspectief van de Schrift. Dat is nog altijd het ideale 

grondpatroon van een preek: het hoopvolle verhaal van de Bijbel verbinden met 

wat mensen vandaag bezighoudt. Daarom moet in elke preek iets van een 

gesprek zitten. Dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Daarom moeten prekers ook 

vooral veel aan pastoraat en gesprekswerk doen. Elke pastor moet zijn oor te 

luisteren leggen. Bij mensen van vandaag. En vervolgens bij de Bijbel. En dan 

luisteren: waar raakt het elkaar? Dan pas gebeurt er iets. 

De mannen waren steeds geboeider gaan luisteren. En voor ze er erg in hadden 

waren ze al thuis. Ze hadden erop aangedrongen dat hij bij hen bleef 

overnachten. Stel je voor dat ze dat niet gedaan hadden! Ze zouden er nooit 

achter zijn gekomen dat ze met Jezus zelf waren opgelopen! Gastvrijheid is dan 

ook meer dan een consequentie van geloof. Gastvrijheid is een manier om God 

tegen te komen. ‘Ik ben vreemdeling geweest en jullie hebben me ontvangen,’ 
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zegt de Mensenzoon in het verhaal over het eind der tijden. ‘Wanneer dan?’ 

vragen de mensen. ‘Toen je de minste van mijn broeders en zusters ontving,’ 

antwoordde de Mensenzoon. In elke gevluchte Syriër kan Jezus zelf bij je op de 

stoep staan. ‘Zonder het te weten hebben jullie engelen onderdak geboden,’ zal 

Paulus schrijven. Zonder het te weten – van te voren weet je het dus niet. Want 

niet elk mens is een engel. Je loopt ook de kans om demonen binnen te laten. 

Ook niet elke vluchteling is een engel. Je moet dan ook niet al te idealistisch zijn. 

Maar voor gelovigen is ‘grenzen dicht’ geen optie. Het opschorten van 

gastvrijheid zou neerkomen op het buitensluiten van God zelf. Humaniteit is in 

het geloof gods-dienst: dienst aan God.  

De maaltijd 

De Emmaüsgangers nodigden hun gast bij hen binnen. Er werd gedekt, het brood 

gereed gemaakt, ze konden aan tafel. Toen hun gast het brood brak herkenden 

ze Jezus. De Zoon van de Eeuwige laat zich het best kennen aan een tafel met 

mensen. We herkennen er ook het avondmaal in. Als we dat dan maar niet al te 

los maken van een gewone maaltijd.  

De eerste christenen vierden het avondmaal niet in kerken. Er waren nog geen 

kerken. Ze vierden het bij elkaar thuis. Daar waar het gewone leven met z’n ups 

en downs geleefd wordt. Het dagelijks leven dat ook Jezus graag met mensen 

deelde. Op vissersboten. In de natuur. Bij mensen thuis. Zo waren ook de eerste 

christenen kind bij elkaar aan huis. Daar gebruikten ze samen de maaltijd. Het 

had een diaconale reden. Zij die het minder hadden konden er delen van de 

overvloed van anderen. De voedselbank stond bij hen thuis. Het was de 

zogenaamde ‘agape-maaltijd’: de maaltijd van de liefde. Het was een gewone 

maaltijd. ‘Boerenkool met worst’ zei de dominee waar ik ooit 

belijdeniscatechisatie van kreeg. En aan het eind van die gewone maaltijd werd 

het avondmaal gevierd. Zo maakten ze zichtbaar dat er een andere Gastheer 

aanwezig was: de Levende zelf. 

Kerk 

Het verhaal over de Emmaüsgangers bevat dus een diepe symboliek voor de 

kerk. In de kerk draait het om het geloofsgesprek. Maar het beeld dat daarbij 

hoort is dat van een tafel. Een tafel waar mensen samen zijn en samen delen. 

Dat zie je er aan de meeste kerkgebouwen niet meer van af. Kerken zijn gevormd 
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als theaters. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat er naast kerkdiensten 

gesprekskringen zijn. In de kerk of bij de mensen thuis. Dat er maaltijden 

gehouden worden. Zoals onlangs met vluchtelingen. Of tweemaandelijks met 

wie maar wil. Of zoals we met jonge gemeenteleden doen: elk seizoen 

beëindigen we onze gesprekken bij Il Mercato.  

Vaak vereenzelvigen wij de kerk met de kerkdienst. ‘Hij gaat niet naar de kerk,’ 

zeggen we. Maar we bedoelen: we zien hem niet in de kerkdienst. Maar ook een 

keukentafel kan ineens een plek van liturgie worden. Jezus laat zich niet alleen 

vinden in kerkdiensten. Hij is ook aan de periferie te vinden. En dan blijkt de 

periferie ineens een kruispunt van God en mensen. 

Een kring 

Maar ook daar laat hij zich niet binden. Jezus is er nog maar net of hij is ook al 

weer weg. Toen de Emmaüsgangers hem bij het delen van het brood herkenden, 

verdween hij. Ook zo’n kenmerk van de Opgestane: zijn verschijnen is tegelijk 

een verdwijnen. Je kunt hem niet vasthouden – ook niet aan je keukentafel, in 

een kerk of geloofsleer.  Hij is ons telkens weer vooruit. Maar zo lokt hij je om 

zelf op weg te gaan – op weg naar elkaar. Want daar loop je de grootste kans om 

hem opnieuw tegen het lijf te lopen. Met de ander, in de ander.  

De Opgestane brengt mensen bij elkaar in een kring. Totdat hij eens alle mensen 

bij elkaar heeft gebracht en de mensheid zelf een kring wordt. Dan zal God zelf 

het teken geven: ‘Aan tafel!’ Want de nieuwe wereld zelf zal een maaltijd zijn. 

Een feestmaal.  


