DE GRAANKORREL
Word wie je in wezen bent! Wees de beste versie van jezelf! Maar wie is dat? En
hoe ontpop je je dan tot die prachtige vlinder? Moet je daar van alles voor doen,
of juist voor laten? Een avond over transformatie, bloei en groeipijn.
In deze Tafel verkennen gasten op een eigenzinnige manier het oude ritueel van
eucharistie of avondmaal. Wat betekent
het om ‘te breken en te delen’, in ons eigen leven? Gaat het om brood, of moeten
we aan heel andere dingen denken? Een
verhaal dat lijkt op het paasverhaal geeft
aanleiding tot gesprek. Het gaat over een
graankorrel die sterft. Droevig. Het blijkt
alleen niet het einde, want door de afbrekende schil heen komt een klein kiempje
tevoorschijn. Aan tafel wisselen gasten ervaringen uit hun eigen leven uit: over groei,
maar ook over harde schillen die in de weg
kunnen zitten. In verschillende rituelen er-

varen gasten aan den lijve ook iets van de
transformatie.
Enkele ingrediënten
Brood breken – maar dan anders
- Een verhaal over transformatie
- Een ritueel van nieuw leven

Je gebruikt de handleiding voor dit programma in combinatie met de
Algemene Handleiding van de Tafel
De handleidingen van de Tafel van Hoop hebben een vaste structuur:
1.

Elk onderdeel begint met een instructie, een uitleg van wat je gaat doen.

2.
		
		

Bij sommige onderdelen vind je extra uitleg, om meer inzicht te bieden in het
belang van bepaalde keuzes die gemaakt zijn of die je zelf moet maken. Deze
toelichtingen staan in paarse tekstblokken.

3.
		
		
		
		

Bij de meeste onderdelen wordt ten slotte een suggestie gedaan voor
‘gesproken tekst’. Je kunt deze tekst letterlijk uitspreken. Je kunt de strekking
ook in je eigen woorden uitdrukken, dat komt meestal beter over. In het
algemene deel van de handleiding staat een goede voorlees-tip. De gesproken
teksten staan in spreekwolken. De verhalen die je letterlijk voorleest ook.

Deze handleiding is geschreven in ‘je-vorm’, enkelvoud dus. De voorbereiding en
organisatie doe je hopelijk samen met een groepje betrokkenen. Ook de leiding van
de avond kun je verdelen over twee personen. Verder is er gekozen voor zij in plaats
van hij of hij / zij.
Onderaan deze Handleiding vind je de gespreksvragen in een mooie opmaak. Die
pagina’s kun je los afdrukken, kopiëren op stevig papier en voilà: prachtige kaartjes
voor op tafel. Wil je variëren op de gespreksvragen? Dat kan! Op de laatste pagina
kun je zelf vragen invullen in de PDF.
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Opmerking: Deze tijden zijn richtlijnen. Bekijk je eigen situatie. Plan niet te strak.

Vanaf 18:00 uur - Entree
Jas ophangen, registratie, bijdrage en naam op knijper
Associatiekaart kiezen
Handwassing
18:30 uur - Opening
Begin verhaal Graankorrel
18:35 uur - Muziek
18:40 uur - Welkom
18:45 uur - Voorgerecht met breken van brood
19:20 uur - Muziek + verhaal
19:45 uur - Hoofdgerecht met gespreksvragen
20:30 uur - Ritueel
20:45 uur - Nagerecht
21:15 uur - Toast
21:20 uur - Afsluiting
Open einde met koffie/ thee
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Entree
Kapstok
Gastenlijst
Evt. kassa met wisselgeld
Knijpers
Viltstiften (om op de knijpers te schrijven)
Associatiekaarten (bijv. Kaarten op Tafel)
Handwassing
Enkele kannen met warm water. Evt. thermoskannen achter de hand
Geurende zeep
Mooie schaal of bak om het water in op te vangen
Handdoekjes
Mand voor gebruikte handdoekjes
Evt. emmer om volle schaal in te legen
Ruimte						
Ritueel: plant een kiempje
Ongebruikt meubilair weg!				
Een Lange tafel
Tafels en stoelen						
Zaadjes, kiempjes of (bloem)
Mooie (witte) tafelkleden				bollen
Servies							Potgrond, in mooie schalen
Bestek							
Kleine potjes of bakjes om in te
Karaf met water op tafel					planten
Fles wijn op tafel						Stiften
Waxinelichtjes in houders of kaarsen			
Flessen of karaffen water
Vaasjes met bloemen (laaggeschikt)			
Een mooie (paas)kaars
Evt. karretje voor afwas					Waxinelichtjes
									Een schaal met water en zeep
Programma / overig					Handdoekjes
(Ongerezen, zelfgebakken) brood, of matze		
Wijn
Druivensap
Papier
Pennen
Gong / bel / klankschaal
Printen
Gastenlijst
Het draaiboek met teksten en uitleg
Programma’s met tijden voor vrijwilligers, kok, etc.
Gespreksvragen
4

TAFEL VAN HOOP | DE GRAANKORREL

Binnenkomst
Bij binnenkomst heet je je gasten welkom. Zij kunnen hun jas ophangen en zich melden
bij de welkomsttafel, waar je hun naam kunt afvinken en een eventuele bijdrage in
ontvangst neemt. Gasten schrijven hun naam op een knijper en knijpen die ergens op
hun kleding.
Verder spreidt je een flink aantal foto- / associatiekaarten op een tafel uit en laat je je
gasten er eentje kiezen die zij associëren met ‘groei in hun eigen leven’. Zo introduceer
je het thema al op een lichte manier en verbindt je het meteen aan het eigen leven. Bij
het voorgerecht kan het kaartje helpen als houvast, maar ook vooraf, tijdens de binnenloop kan het al aanleiding tot gesprek geven. Met de naam-knijper kunnen gasten
het kaartje op hun kleding knijpen.
Tip!
Een bruikbaar ‘kaartspel’, met een groot aantal afbeeldingen is Kaarten op Tafel, van
de EO.
Handwassing
Zet een of enkele kannen warm water met geurige zeep klaar bij de ingang, houd
eventueel een thermoskan achter de hand. Op een tafel zet je een mooie schaal om
het water op te vangen en een stapeltje handdoekjes. Onder de tafel staat een mand
voor de handdoekjes en evt. een emmer om de volle schaal in te legen. De handwassing gebeurt ná de registratie, door iemand anders dan de persoon die de praktische
zaken afhandelt. Je maakt oogcontact, giet het warme water royaal over de handen
van je gasten en heet deze kort welkom.
“Welkom op deze plek. Was van je af, wat je buiten wilt laten”

Waarom een handwassing?
Hygiënisch: handen wassen voor het eten.
Drempelmoment: even stil staan bij binnenkomst, anders dan anders.
Mooie symboliek: was je schoon van dat wat je achter wilt laten.
Aandacht: persoonlijk en zintuiglijk, warm, geurend water.
Verwijzing naar Jezus’ voetwassing bij het laatste avondmaal / pesachfeest.

Tekst: De Graankorrel - Jonatan Bartling (het begin)
Voordat je begint met het verhaal hoef je niet veel meer te zeggen dan: “We gaan beginnen. Willen jullie allemaal gaan zitten?” Of als je staand begint: “komen jullie wat
dichter bij?” Door niet te beginnen met een welkom, maar met een kleine beleving zet
je meteen de toon: vanavond is anders dan andere avonden.
5
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Het leven begint in de lente. De warmer wordende zon lonkt met haar stralen en verwarmt de bodem. En als het moment daar is, schiet een groen kiempje uit de aarde
– zo simpel, lijkt het. De kiem groeit uit, vol levenslust, bladeren vangen zon en zijn
wortels water. Langzaam wordt het sprietje een stevige stengel, bloeit uit, bevrucht
zichzelf en het kleinste bosje bloemen ontpopt zich dan tot een trotse tros korrels in een
wuivende zee van goudgeel graan.
Een graankorrel springt eruit. Dat zou je niet zomaar zien als je langsfiets, of zelfs door
het veld loopt. Maar ja, er zijn zoveel dingen die je niet ziet als je niet oplet. Deze
graankorrel glimt net iets meer dan zijn soortgenoten. Het is de bovenste korrel van
een prachtige korenaar. In de ochtendzon lijkt zijn jasje van zuiver goud, in het felle
middaglicht schittert hij als zilver en onder de warme stralen van de namiddag glanst
hij als koper.
Maar als de zon zakt slaat er altijd een lichte paniek toe. Wat als het licht niet meer
terugkomt? De stengel voelt dan net wat minder stevig onder hem. Wordt ik nog wel
gedragen? In het bleke maanlicht ziet zijn jasje, zijn trots, er maar ongezond uit. En als
het donkerder en kouder wordt, hoopt hij zo hard als hij kan dat de zon weer terugkomt.
Alsjeblieft! En als die zich de volgende ochtend gewoon weer laat zien, al is het maar
door de wolken, dan is er dat enorme gevoel van opluchting en dankbaarheid. En tegen
het middaguur is hij al weer zijn oude zorgeloze zelf. Hoe had hij zo bang kunnen zijn?
Waarom valt vertrouwen hem soms zo zwaar?
Muziek: instrumentaal
Na het verhaal laat je (live) muziek horen om het verhaal te laten bezinken. Als je een
muzikant betrekt, kies je samen wat waar goed past.
Sfeer: levenslust, lente, groei.
Suggestie: Primavera - ludovico Einaudi (tot ca. 4:00, voor de violen weer beginnen)
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Woord van welkom
In je welkomstwoord vertel je iets over de Tafel van Hoop. Je licht een tipje van de sluier
op, zonder teveel weg te geven. Het hoort bij de Tafel dat gasten verrast en uitgedaagd worden. Verder vertel je iets over wie jij, de gastvrouw / gastheer, bent en vanuit
welke groep, organisatie of initiatief deze Tafel wordt georganiseerd. Om de aandacht
te vragen kun je telkens de bel / gong / klankschaal gebruiken. Tijdens het eten hoef je
dan geen gesprekken te overschreeuwen.
“Welkom bij de Tafel van Hoop. Een oefening in eten, delen en rituelen. We gaan vanavond heerlijk eten, én we gaan samen de diepte in, met elke gang een stukje verder.
We proeven, luisteren, beleven, zijn stil en wisselen ervaringen uit ons eigen leven uit.
De een is dit gewend, voor de ander voelt het misschien ongemakkelijk, die denkt ‘waar
ben ik nu beland?’ Met de Tafel zoeken we de spanning juist een beetje op. Probeer je
mee te laten nemen en help elkaar een beetje. Ik ben jullie gastheer / gastvrouw vanavond en ik leid jullie door de avond.”

Voorgerecht: kennismaking
Bij het voorgerecht laat je je gasten een ervaring van groei in hun leven met elkaar
delen. Op tafel staat een mandje met voor iedere gast een stuk (zelfgebakken, ongerezen) brood of kleine matzes. Die breekt en deelt men bij het delen van een ervaring.
Met behulp van muziek geef je je gasten een moment voor reflectie. Leg van te voren
ook papier en pennen midden op tafel, zodat men kan tekenen of schrijven.
Kort muziek
Suggestie: Primavera - Ludovico Einaudi (de tweede helft van het stuk)

Door het koppelen van het brood aan hoopvolle ervaring, bevestigt men elkaars ervaring; je neemt de groeikracht letterlijk in je op! Vanwege de symbolische betekenis van
het brood, kun je er beter geen smeersels of dips bij verzorgen. Misschien combineren
met een soep?

“Ik nodig jullie uit om een persoonlijke ervaring van groei met elkaar te delen. Misschien
helpt je kaartje daarbij, misschien komt er een ander moment naar boven, waarvan je
kunt zeggen ‘ja daar zie ik groei’. Of misschien zit er op dit moment iets in jou, iets dat
naar buiten wil, tot bloei kan komen? Denk hier even een moment over na terwijl de
muziek klinkt. Er liggen pennen en papier op tafel, dus je kunt schrijven of tekenen.
Voor jullie staat brood. Wanneer je straks zo een ervaring of een hoop op groei deelt,
dan breek je ook stuk brood in stukken en deel je dat met je tafelgenoten. Zo delen we
in elkaars groei.”

TAFEL VAN HOOP | DE GRAANKORREL

7

Muziek
Het verhaal dat je straks vertelt omlijst je muzikaal. Vooraf laat je muziek klinken om om
je gasten in een aandachtige sfeer te brengen, in het midden kun je een kort fragment
laten horen en achteraf weer om het verhaal te laten bezinken. Kies één stuk dat zich
hiervoor leent. Een live muzikant laten variëren op een stuk of thema werkt mooi.
Sfeer: meditatief (instrumentaal), combinatie van licht en zwaarte, levendig en verstild
Suggestie: Metamorphosis: two - Phillip Glass
Versie Lavinia Meijer op harp. Start bij 2:20, fade out rond 5:20.

De Graankorrel - Jonatan Bartling, eerste deel (incl. herhaling)
“Het leven begint in de lente. De warmer wordende zon lonkt met haar stralen en verwarmt de bodem. En als het moment daar is, schiet een groen kiempje uit de aarde –zo
simpel, lijkt het. De kiem groeit uit, vol levenslust, bladeren vangen zon en zijn wortels
water. Langzaam wordt het sprietje een stevige stengel, bloeit uit, bevrucht zichzelf en
het kleinste bosje bloemen ontpopt zich dan tot een trotse tros korrels in een wuivende
zee van goudgeel graan.
Een graankorrel springt eruit. Dat zou je niet zomaar zien als je langsfiets, of zelfs door
het veld loopt. Maar ja, er zijn zoveel dingen die je niet ziet als je niet oplet. Deze
graankorrel glimt net iets meer dan zijn soortgenoten. Het is de bovenste korrel van
een prachtige korenaar. In de ochtendzon lijkt zijn jasje van zuiver goud, in het felle
middaglicht schittert hij als zilver en onder de warme stralen van de namiddag glanst
hij als koper.
Maar als de zon zakt slaat er altijd een lichte paniek toe. Wat als het licht niet meer
terugkomt? De stengel voelt dan net wat minder stevig onder hem. Wordt ik nog wel
gedragen? In het bleke maanlicht ziet zijn jasje, zijn trots, er maar ongezond uit.
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En als het donkerder en kouder wordt, hoopt hij zo hard als hij kan dat de zon weer
terugkomt. Alsjeblieft! En als die zich de volgende ochtend gewoon weer laat zien, al
is het maar door de wolken, dan is er dat enorme gevoel van opluchting en dankbaarheid. En tegen het middaguur is hij al weer zijn oude zorgeloze zelf. Hoe had hij zo
bang kunnen zijn? Waarom valt vertrouwen hem soms zo zwaar?
Maar koren leeft makkelijk in het moment. En meestal is het leven in het veld eenvoudig
en goed. De lente was het begin van de korrel en de zomer is zíjn seizoen. De winter kon
hij zich niet herinneren en van een herfst weet hij niet af. Tijd is er niet, behalve in het
opkomen en ondergaan van de zon. De korrel heeft niet door dat dat de dagen steeds
iets korter werden, hoe kon hij dat weten?
En dan, op een zekere dag, voelt er iets anders. Hij voelt onrust, hij voelt … de grond
door de stengel heen trillen. Hij trilt zelf, zachtjes. Vogels stuiven weg, insecten graven
zich naar beneden. Mensen. Ze banen ze zich een weg door het veld en baan na baan
valt het graan onder grote zeisen. Pech of geluk, toeval of voorbestemd, de graankorrel
is zo rijp dat als een van de mannen langs hem schuurt, hij als vanzelf uit zijn aar valt
en door een voet de aarde in wordt gestampt.
Weet je, graankorrels denken niet al teveel na over het leven. Over waar ze vandaag
komen, of waar ze naar toe zouden gaan, of wat hun doel in het leven is, dat er überhaupt zoiets zou kunnen zijn. Eigenlijk… zijn ze gewoon. Tot dit moment. Het moment
dat hij valt. Niet meer gedragen. En het flitst door hem heen dat hij iets misloopt. En in
de donkere grond wordt hij overweldigd door een diep gevoel van verlies. Is hij verloren?
Zijn korte leven voelt nu zo zinloos aan. Wat heeft hij nu aan dat gouden jasje, wat
heeft hij er ooit aan gehad?
Onder de grond bestaat er nóg minder tijd dan daarboven, want de zon schijnt er niet.
Paniek. De grond wordt nog wel warm en koud, maar steeds minder warm een steeds
meer koud. Zijn jasje raakt doorweekt en wordt steeds bleker en begint te scheuren.
Vocht trekt dieper en dieper naar binnen. Een verloren bestaan. Hij kan zich er niet mee
verzoenen. Hij zál vasthouden tot het bittere eind, die harde, taaie korrel. Maar niemand is taaier dan de tijd. En zo komt het moment dat de graankorrel zich overgeeft
aan zijn lot. Hij laat zich gaan. Hij sterft. Nu staat de tijd echt stil. Alles staat stil…”
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Optioneel: muziek
Sfeer: ingetogen, droef, verstild, klein.
Suggestie: Metamorphosis: two - Phillip Glass (Versie Lavinia Meijer op harp. Start 0:00
- Fade out bij 2:20)

Tekst: De Graankorrel - Jonatan Bartling, tweede deel
“Wat de korrel niet weet, is dat er binnenin hem, toen het tarwebloempje bevrucht
raakte en hijzelf begon te groeien, een kiem in hem meegroeide. En een voorraadje
voedsel, voor het begin van een nieuwe reis. En dat die reis pas kan beginnen als de
harde schil zacht wordt en afbreekt. Dan kan het leven binnenin pas doorbreken. En
zo begint op een zekere dag, als de tijd rijp is, een nieuw avontuur: hij wordt geboren.
Niet omdat hij dat zo hard wil, of omdat hij zo taai en sterk en vastberaden is, maar
simpelweg … omdat dat in zijn aard besloten ligt. De aarde draagt en voedt en dus
slaat hij zijn wortels uit naar beneden. De regen lest zijn dorst en dus zuigen de wortels
het omhoog. De zon doet hem groeien en dus reikt hij zich naar hem uit. Je zou haast
kunnen zeggen dat er voor hem gezorgd wordt.
De graankorrel groeit uit tot iets nieuws. Hij is groter nu. Niet alleen meer een korrel,
maar ook wortels en stengel en bladeren en bloemen en dan ook een volle korenaar.
Hij draagt en wordt gedragen, hij voedt zich en wordt gevoed, hij ontvangt zonlicht en
stuurt het door naar daar waar nodig is.
En weer staat hij in dat veld, en toch lijkt de wereld nieuw. Nooit voelde hij zo levendig
hoe de wind hem heen en weer wuift, hoe de wolken voorbij trekken, druppels laten vallen. Hoe insecten krioelen, of brommend voorbij vliegen. Hoe de warme lucht trilt. Hoe
alles beweegt, en hoe hij meebeweegt.
Als de maaiers het veld weer betreden is hij niet bang. Hij kan een open einde omarmen. Als zijn halm en aar worden weggerukt door het blad van het mes, blijven zijn
wortels en de onderkant van de stengel staan. Hij is nu in de grond én in de lucht, en
dan ook in een zak, op een kar, over een hobbelweg. En als de zak wordt leeggestort
ligt hij op een dorsvloer waar mannen met stokken het kaf van het koren scheiden. Al
die kale korrels belanden tussen zware stenen, worden vermaald, en vermengd. Nu is
hij deel van het meel. Dan komen water en stevige handen die knijpen en kneden en
rollen en stompen. Nu is hij deeg. De oven wacht, maar hij weet dat de vlammen hem
niet kunnen deren, alleen transformeren. Nu is hij brood. Een nieuwe reis begint.”

Muziek
Sfeer: hoopvol, een nieuw begin, niet te uitbundig.
Suggestie: Metamorphosis: two - Phillip Glass (Versie Lavinia Meijer op harp. 5:20 - einde)
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Hoofdgerecht
Vertel iets bij het eten. Over wat je gasten te eten krijgen, maar ook hoe het bij het
thema past: symbolische ingrediënten, een bijzondere opmaak, of andere bijzonderheden.
Je kunt de kok ook voorstellen, dit kan ook achteraf. Daarna breng je de kaarten met
gespreksvragen langs, drie per tafel. Om de vragen extra te laten landen is het goed
om ze ook echt te stellen aan je gasten.
Gespreksvragen
Heb jij ook zo een jas? Wat biedt die jas jou?
Zit de jas groei in de weg? Hoe?
Heb je weleens zo een jas uitgetrokken, of zou je dat willen?

“Behalve heerlijk eten, serveren wij ook gespreksvragen. Die brengen we bij jullie langs.
In het verhaal heeft de graankorrel een schil, een jasje. Die jas beschermt de kwetsbare
binnenkant. Het is ook zijn trots, hij ziet er mooi door uit, het geeft hem waarde. Maar
uiteindelijk beperkt het hem ook, en moet hij de jas verliezen om het nieuwe leven in
zich te kunnen laten groeien. De meeste mensen hebben zulke jassen. Jullie ook? Wat
zijn dat voor jassen, wat bieden ze ons en waar zitten ze groei misschien in de weg? En
heb je wel eens zo een jas verloren of uitgetrokken? Genoeg om over te praten.”

Het verhaal leent zich goed voor ‘thematisch eten’, bijvoorbeeld door een aantal symbolische ingrediënten te verwerken. Verschillende graansoorten zijn een goede basis,
Met kiempjes en zaden kun je mooi garneren. De ui is een prachtig symbool voor het
afpellen van schil en lagen. Gekarameliseerd in balsamico uit de oven? Gegrilde kool
heeft ook lagen en tuinbonen met een dip moet men zelf nog pellen. Laat je creativiteit
de vrije loop!

11

TAFEL VAN HOOP | DE GRAANKORREL

Ritueel: Een kiempje planten
In een verstilde setting laat je gasten een zaadje, kiempje of (bloem)bolletje planten,
als symbool voor iets dat zij willen laten groeien en bloeien in hun leven. Van tevoren zet
je de onderdelen in de juiste volgorde op een tafel, zie de afbeelding. Op het moment
zelf leg je je gasten de stappen uit, met de symbolische betekenis erbij. De een na de
ander voeren gasten die stappen vervolgens uit. Gast 1 begint dus met het planten en
schuift vervolgens een stap op om iets op te schrijven, en nog een om water te geven.
Gast 2 plant dan zijn bolletje, enzovoorts. Tip: je kunt gasten aan twee kanten van de
tafel laten langsgaan. Als iedereen klaar is, kun je nog even in stilte bij het tafereel verblijven, het laten inzinken.
Je kunt kiezen voor stilte, of voor zachte meditatieve muziek op de achtergrond.
Muzieksuggestie: Metamorphosis: two - Philip Glass. Versie voor piano.

Instructie
1. “Doe een handje potgrond in een potje / bakje. Dit is de voedingsbodem waarin je
intentie geplant wordt.
2. Plant het zaadje. Je vertrouwt het toe, je begraaft het, in het vertrouwen dat het
opkomt.
3. Je kunt een woord geven aan die intentie en die met een stift op het bakje schrijven.
4. Groei gaat het niet vanzelf, dat wat je aandacht geeft groeit. Geef een beetje water.
5. Variant a) Een plantje heeft ook licht nodig. Steek een waxinelichtje aan de (paas)
kaars aan en zet het potje erbij.
Versie b) Een plantje heeft ook licht nodig. Zet het potje bij de (paas)kaars.
6. Laat de kiempjes hier staan. Was de aarde van je handen.
7. Vergeet niet je kiempje aan het einde van de avond mee te nemen en te verzorgen.”
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Nagerecht
Vertel iets over het nagerecht. Breng de gespreksvragen langs aan tafel en breng ze
onder de aandacht.
Gespreksvragen
Wil je vertellen wat je net hebt geplant?
Wie of wat helpt jou te groeien? Voedt jou, draagt jou, kneedt jou?
Als jij tot bloei komt, wie plukt daar de vruchten van?
“In het verhaal groeit de graankorrel uit tot iets nieuws, iets groters. Hij transformeert en
draagt vrucht. Daarbij krijgt hij van alle kanten hulp. De zon schijnt op hem. De bodem
draagt hem, hij ontvangt voedsel en water. En later zijn er de knedende handen, die
hem vormen tot wat hij kan gaan worden. Wie of wat helpt jou te groeien? Voedt jou,
draagt jou, kneedt jou?”

Toast
Waar de avond begon met het breken van brood, eindigt zij met het delen van wijn - en
druivensap. Zorg dat iedereen een glas wijn of druivensap heeft. Vraag de gasten op
te staan, aan tafel of in een kring en samen het glas te heffen. Stel een toast voor, die
men kan naspreken, bijvoorbeeld:
“Ik wil deze avond afsluiten met een gezamenlijke toast. Heeft iedereen wijn of druivensap? Willen jullie gaan staan? Ik wil toasten op het dragen van vruchten en het
delen van vruchten. (echo: op het dragen …) Op groei en op geduld. (echo: op groei en
geduld).”
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Afsluiting
Bedank de gasten voor hun komst en de vrijwilligers voor hun hulp. Laat de mensen in
de keuken even uit de keuken komen. Nu kun je nog koffie en thee serveren, of neerzetten zodat mensen zelf kunnen pakken. Het programma is afgelopen en mensen kunnen
naar huis, maar je geeft gasten ook de kans om nog even informeel na te praten. Een
open einde.
Naast hun potje met zaadje of kiempje, kun je gasten ook het verhaal mee naar huis
geven.
Het kan leuk zijn om je gasten te vragen in enkele woorden een reactie achter te laten
op een briefje of post-it. “Heb je iets ontdekt vanavond? Wat neem je mee van deze Tafel van Hoop?” Zo wordt het nog duidelijker wat er waardevol is aan deze avond. Voel
aan of men hier nog puf voor heeft.
“Aan deze Tafel van Hoop is een einde gekomen. Ik hoop natuurlijk dat jullie lekker hebben gegeten, maar meer nog hoop ik dat jullie mooie ontmoetingen hebben gehad.
De Tafel van Hoop is geïnspireerd op het oude christelijke ritueel van breken en delen.
Ik hoop dat jullie daar vanavond op een hele eigen manier iets van hebben geproefd.
Ik hoop dat je iets hebt ontdekt, dat je iets van jezelf hebt kunnen laten zien, dat je iets
van een ander hebt mogen zien. Want dat geeft hoop. Ruimte maken voor dat wat ons
ten diepste bezighoudt, voor dat wat ons verbindt. Ik wil iedereen bedanken die mee
heeft gewerkt aan deze avond. Willen de mensen uit de keuken ook even hierheen komen? Geef ze een applaus! De volgende Tafel van Hoop (of andere activiteit) is op… Zet
dat alvast in je agenda, neem vrienden mee. Als je het leuk vindt om mee te helpen, als
je van koken houdt, spreek mij even aan. We doen dit samen. We serveren nu nog koffie
en thee, blijf nog even lekker napraten. Het programma is afgelopen, dus wie naar huis
wil, kan gewoon naar huis. Wel thuis en dank voor een prachtige Tafel van Hoop.”
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Gespreksvragen Hoofdgerecht
Heb jij ook zo een jas? Wat biedt die jas jou?
Zit de jas groei in de weg? Hoe?
Heb je weleens zo een jas uitgetrokken, of zou
je dat willen?
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Heb je weleens zo een jas uitgetrokken, of zou
je dat willen?

Gespreksvragen Nagerecht
Wil je vertellen wat je net hebt geplant?
Wie of wat helpt jou te groeien? Voedt jou,
draagt jou, kneedt jou?
Als jij tot bloei komt, wie plukt daar de vruchten
van?
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