DE VERLOREN ZOON
“De ware ontdekkingsreis is niet het zoeken naar nieuwe landschappen, maar het
kijken met nieuwe ogen.” – Marcel Proust
Ken je het verlangen: alles achterlaten en ergens ver weg opnieuw beginnen? De
sleur doorbreken, jezelf ontdekken, het leven volop proeven. Maar wat als het
gras daar niet groener blijkt te zijn? Of als je je verliest in alle vrijheid?

In deze Tafel duiken gasten in het beroemde verhaal van de Verloren Zoon. Zij volgen
de avontuurlijke jongste zoon op zijn reis,
maar houden ook de vader en die andere
broer in het oog. Met behulp van drie tableau vivants, ofwel levende schilderijen,
kruipen gasten in de huid van de verschillende personages en wordt dit oude verhaal
levensecht. Zit er een verloren zoon in mij?
Wanneer ben ik de jaloerse oudere broer?
En kan ik ook de liefdevolle vader zijn?

Enkele ingrediënten
Bijzondere werkvorm uit bibliodrama
Mooie gesprekskaarten
Een origineel eet-idee

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 programmaonderdeel 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. Deze toelichtingen staan in
gekleurde 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. Deze teksten
staan in spreekwolken, net als gedichten of verhalen die je letterlijk voorleest. In
het algemene deel van de handleiding staat een goede voorlees-tip.

Voor een dieper begrip van het verhaal kun je het boekje ‘Eindelijk thuis’ van Henri
Nouwen een lezen, voor jezelf, of gezamenlijk als voorbereidingsgroepje. Het boek
is goed leesbaar en beschrijft heel persoonlijk hoe Nouwen de personages als spiegel
leerde gebruiken.
Het tableau vivant, een werkvorm uit theater / bibliodrama vormt een rode draad
door deze Tafel. Je hoeft daar geen ervaring mee te hebben. Als niemand in jullie
groep of omgeving het ziet zitten om deze oefening te begeleiden, benader dan
vooral een deskundige, bijvoorbeeld via de 7evende Hemel.
Onderaan deze Handleiding vind je een welkomstkaart en 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.
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.

2

TAFEL VAN HOOP | DE VERLOREN ZOON

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
Kaart verloren zoon met vraag
18:30 uur - Opening
Gedicht
18:35 uur - Welkom
18:40 uur - Muziek
18:45 uur - Verhaal
De verloren zoon
18:55 uur - Voorgerecht met gespreksvragen
19:20 uur - Tableau Vivant 1
19:45 uur - Hoofdgerecht met gespreksvragen
20:30 uur - Muziek
20:35 uur - Tableau Vivant 2 en 3
21:00 uur - Nagerecht
21:30 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)
Kaarten Personages (zie onderaan)
Ruimte
Ongebruikt meubilair weg!
Voldoende bewegingsruimte voor een oefening
Tafels en stoelen
Mooie (witte) tafelkleden
Servies
Bestek
Karaf met water op tafel
Fles wijn op tafel
Waxinelichtjes in houders of kaarsen
Vaasjes, flesjes of glazen voor de bloemen
Evt. karretje voor afwas
Stereoinstallatie/live muzikant
Programma / overig
Gong / bel / klankschaal
Printen
Gastenlijst
Draaiboek, tekst en uitleg
Programma’s met tijden voor vrijwilligers, kok, etc.
Gespreksvragen
Kaarten Personages
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Binnenkomst
Bij binnenkomst worden gasten welkom geheten. 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 geef je mensen een kaart met de afbeelding van Rembrandt. Op deze afbeelding staat telkens een van de drie figuren uitgelicht: de jongste zoon, de vader of de
oudste zoon. Rangschik de kaarten zo, dat elk personage even vaak uitgedeeld wordt
(in verband met het vormen van drietallen). Op de achterkant schrijf je (bijvoorbeeld
op een post-it) de vraag die bij dit personage hoort.
Bij de vader: Ben je wel eens iets kwijtgeraakt wat je dierbaar was? Wat / hoe was dat?
Bij de jongste zoon: Heb je wel eens willen weggaan om een nieuw leven te beginnen?
Bij de oudste zoon: Ben jij wel eens jaloers geweest op de aandacht die iemand anders
kreeg?

Opening: Vertrek van dochters - Rutger Kopland
Voordat je begint met het gedicht 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.
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Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.
En gevoeld en geroken als ze me kusten,
een huid en een haar die niet meer voor mij
waren bedoeld, niet zoals vroeger,
toen we de tijd nog hadden.
Er was in ons huis een wereld van verlangen,
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee
zouden nemen, hun herinnering.
Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie
precies datzelfde uitzicht, precies die
zelfde wereld van twintig jaar her,
toen ik hier kwam wonen.

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. Vanavond gaan
we op reis en bij de Tafel van Hoop doen we dat altijd met een verhaal. Er zijn allerlei
prachtige, grootse verhalen over ‘De reis’ te vinden, van Exodus tot Lord of the Rings
tot Exodus. Maar in die verhalen keren de helden eigenlijk nooit met hangende pootjes
terug. In het verhaal van vanavond wel, en juist dat maakt dit verhaal zo krachtig, zo
veelzeggend.
We gaan vanavond heerlijk eten, èn 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.”
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Muziek
Voor het verhaal laat je een liedje horen. Als je een muzikant hebt, kun je het verhaal
ook omlijsten met instrumentale muziek. Vooraf om aandacht te creëren en na afloop
om het verhaal te laten bezinken. Kies een stuk dat je in tweeën kunt delen of waar je
op kunt variëren. Twee losse liedjes met tekst is teveel.
Suggestie: Over the hill - Agnes Obel
Verhaal
Je vertelt nu het verhaal, als het lukt uit je hoofd. Je hoeft de tekst niet perfect letterlijk
over te brengen. In de algemene handleiding staat een goede voorleestip. Je vindt het
verhaal in Lucas 15:11-32. Kies zelf welke versie of vertaling je wilt gebruikt.
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Voorgerecht
Vertel iets over 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 nu ook voorstellen, dit kan ook achteraf. Nodig je gasten uit om
kennis met elkaar te maken en vestig de aandacht op de vragen op de achterkant van
de kaart die zij hebben gekregen.

Eten dat een verhaal vertelt
In het Tafel-experiment rond dit verhaal heeft de kok het eten op eigen wijze het verhaal laten vertellen. Laat je hier vooral door inspireren en zoals altijd: voel je vrij om te
variëren.
Voorgerecht: Als het verhaal begint is er nog niets aan de hand. Geen reden om weg te
gaan, we hebben het toch goed zoals het is? We beginnen dus heel gewoon met een
mooie groene soep. In een andere ruimte beleven we vervolgens in een oefening het
vertrek van de zoon. Als we terugkomen is de eetruimte donkerder en ligt er bruin papier op tafel in plaats van tafellakens.
Het hoofdgerecht is plat gezegd een pan met bruine prut (wel lekker!). Geen borden,
maar samen lepelen uit de trog, net als de verloren zoon. De gegrilde groenten en
gefrituurde aardappelschillen eten we ook rechtstreeks uit een donkere schaal. In het
verhaal bevinden we ons in de verlatenheid, de eenzaamheid. Na de oefening waar we
de thuiskomst van de zoon beleven, komen wij weer terug en is de ruimte mooi verlicht
ruimte en zijn de tafels feestelijk gedekt.
Het nagerecht is een waar feestmaal: zware chocolade-truffeltaart met vers fruit en
een heerlijke dessertwijn. Eindelijk thuis!
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Tableau Vivant (levend schilderij): Het Vertrek
Gedurende de avond leven de gasten zich in drie fragmenten van het verhaal in: het
vertrek, de afwezigheid en het weerzien. In vaste drietallen creëren zij telkens een stilstaand beeld, ieder in een houding en een positie. De rollen rouleren, zodat iedereen
uiteindelijk jongste zoon, vader en oudste zoon is geweest. Ieder begint als het personage dat op haar kaart staan. Voor deze oefening heb je genoeg vrije ruimte nodig.
Als je een aparte grote (kerk)zaal tot je beschikking hebt: maak daar gebruik van! Zorg
verder voor twee vrijwilligers die het aantal deelnemers zo nodig kunnen aanvullen tot
complete drietallen.
Deze oefening is spannend, ook voor jou als begeleider. Vertrouw erop dat de vorm
werkt. In het ‘ergste’ geval, hebben je gasten een bijzondere ervaring opgedaan. De
meesten zullen verrast zijn door wat er valt te ontdekken in een verhaal - en in zichzelf.
De kracht van de oefening is de open ruimte om zelf te associëren en te voelen. Vul de
personages dus zelf niet al van te voren in. Je kunt wel herhalen wat er in het verhaal
over hen gezegd wordt. En kort de verstilling niet in! Juist daar zit de ruimte om bij je
gevoelslagen te komen.
Introductie Tableau
“We hebben naar het verhaal van de verloren zoon geluisterd, maar bij de Tafel van
Hoop zoeken we met meer dan woorden; we gebruiken ook onze zintuigen en onze
verbeelding. In het boek ‘Eindelijk thuis’ beschrijft pastor en psycholoog Henri Nouwen
zijn geestelijke weg naar aanleiding van dit verhaal én het schilderij van Rembrandt
dat jullie ook kregen. Volgens Nouwen zitten alle drie de personages in ieder van ons:
een jongste zoon, de oudere broer én de vader. We nemen de proef op de som en duiken het verhaal in, met behulp van een werkvorm uit het theater / bibliodrama: het
tableau vivant, of levend schilderij. In drietallen verbeelden we een fragment uit het
verhaal, in een bevroren beeld. Zo verkennen we op speelse manier wat er in die personages om zou kunnen gaan. We beginnen met het vertrek.
Zoals eerder gezegd is dit misschien spannend voor sommigen. Laat je gewoon meenemen en help elkaar een beetje. Er zijn drie spelregels:
Niets hoeft
Niet praten, maar doen
Blijf bij jezelf, niet acteren.”
Warming-up vooraf
Verzamel iedereen in een kring en laat de gasten telkens een lichaamsdeel
bewegen, los schudden of ronddraaien: handen – armen – schouders – nek – hoofd
– gezicht – borstgebied – buikgebied – heupen – benen – knieën – enkels – voeten.
Laat gasten kriskras door de ruimte lopen (1 minuut).
Daarna in kleine cirkels, rond een denkbeeldig middelpunt, dus bewegen in een
kluitje, maar zonder te botsen (1 minuut).
Daarna in heel grote cirkels (1 minuut). Zo voel je wat afstand en nabijheid doen.
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Instructie Tableau
1. Je begint als het personage dat op je kaart staat. Vorm een groepje met twee
andere personages.
2. Leef je in in het fragment van het vertrek. Hoe is dit voor jou, als zoon, broer of vader?
Er mag nog bewogen en met elkaar afgestemd worden.
3. Kom samen tot stilstand in een tableau: in een houding en in een positie ten
opzichte van elkaar. Blijf in deze verstilling en ervaar hoe dit is.
4. (Na 30 seconden) Observeer de anderen, zonder uit te leggen of te duiden. Waar
kijkt men heen, wat is diens houding, is die open of gesloten, toe- of afgewend?
5. Als je zou mogen bewegen, wat zou je dan anders willen? Waar zou je heen willen
gaan? Doe dat maar. Je kunt hierbij op elkaar reageren. Voel wat het doet. Kom
weer tot stilstand en blijf weer een moment (30 seconden) in het verstilde beeld.
6. (Optioneel: als begeleider kun je mensen nu in hun rol ‘interviewen’: “Wie ben jij? Hoe
is het met je? Hoe kijk je tegen de andere personages aan?”)
7. Deel kort in je drietal: hoe was het, wat heb je ervaren? Wat voelde je in de eerste
opstelling? En na de beweging? Heb je iets ontdekt, over het personage, of over je
zelf?
8. Wil iemand kort iets delen over hoe het was? Wat is er naar boven is gekomen, wat
viel je op?

Extra oefening vooraf: verbeelden van een emotie
1. Kies een emotie (los van dit verhaal)
2. Probeer al bewegende eens uit hoe je deze kunt verbeelden
3. Kom dan tot een verstild beeld
4. Blijf daar een tijdje in
5. Kijk vervolgens eens om je heen. Observeer alleen, niet interpreteren of duiden
6. Terug naar jezelf : Maak de emotie zo groot mogelijk (vreugde wordt euforie)
7. Blijf daar even in
8. Kijk om je heen en observeer
9. Terug naar jezelf: maak het zo klein of subtiel mogelijk
10.Blijf er even in
11. Observeer
12. Kom terug uit de oefening
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Hoofdgerecht
Vertel weer iets over het eten. Nodig je gasten uit om hun ervaringen met elkaar uit te
wisselen. Verder breng je de gespreksvragen langs, drie kaartjes per tafel. Om de vragen extra te laten landen is het goed om ze ook echt te stellen aan je gasten.
Gespreksvragen
In welk personage herken jij je het meeste?
Wat herken je?
“Behalve heerlijk eten, serveren wij ook gespreksvragen. Die brengen we bij jullie langs.
Ik ben heel benieuwd of je jezelf herkent in een van de drie personages. En waar heeft
dat mee te maken? Verder hebben jullie vast genoeg met elkaar te delen naar aanleiding van deze oefening. Heb je iets ontdekt? Deel het met elkaar! Eet smakelijk.”

Afruimen
Vrijwilligers halen de tafels af. Of de gasten stapelen zelf, waarna een persoon de borden wegbrengt.
Muziek
Vraag de aandacht met een bel of gong en laat muziek klinken. Afhankelijk van de
groep en energie kan een live muzikant ook gewoon beginnen met een voorspel, totdat
zij de aandacht heeft.
Sfeer: ingetogen, droevig, verloren.
Suggesties:
			

Depth over distance - Ben Howard
Mercy street - Solveig Slettahjell
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Tableau Vivant: Afwezigheid en weerzien
Verplaats je weer naar de vrije ruimte. Op dezelfde manier als in het stappenplan hierboven laat je de drietallen twee fragmenten verbeelden in een tableau: eerst de afwezigheid en vervolgens het weerzien. De drietallen wisselen van personage, zodat ieder
elk personage is geweest.
Een warm-up is waarschijnlijk niet nodig. Als de groep toch weer even moet loskomen,
of juist iets aandachtiger kan zijn, kun je prima nog iets van de warm-up terug laten
komen.
“Het eerste Tableau draait om het moment van afwezigheid; er is een enorme afstand.
Voor de jongste zoon is het het begin van inkeer. Hij is eenzaam en hongerig en beseft
dat hij iets niet goed heeft gedaan. Hoe het met de vader en de broer is, is minder duidelijk, maar niet minder interessant! Wat gaat er in hen om?”
Hou het interviewen / napraten na deze ronde beperkt.
“Het laatste tableau dat we maken is het moment van weerzien. De zoon komt aanlopen, heeft een lange reis achter de rug, is hongerig,zijn kleren zijn versleten. De vader
ziet hem al van ver aankomen en rent op zijn zoon af. In het verhaal is de oudere broer
eigenlijk nog op het veld, maar we doen alsof hij ook in de buurt is. Wat gaat er in deze
mensen om?”

Nagerecht
Maak van het nagerecht een echt feestmaal. Overweeg ook een digestief of dessertwijn te serveren. Als je de tableaus in een andere ruimte doet, heb je ook de mogelijkheid om de tafel extra feestelijk op te maken. Vertel iets over het nagerecht. Verder
breng je de gespreksvragen langs aan tafel en breng je deze onder de aandacht.
Gespreksvragen
Wat is voor jou thuiskomen?
Kun jij een thuis zijn? Voor wie?
Optioneel: Toast
Zorg dat iedereen een glas (dessert)wijn of druivensap heeft. Vragen 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 graag met jullie toasten. Heeft iedereen wijn of druivensap? Willen jullie gaan
staan? Ik wil toasten op: Thuiskomen, bij jezelf en bij elkaar. (echo: thuiskomen ...)”
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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.
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.

“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 heel 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
Herken jij je in een van de personages?
Wat herken je?

Gespreksvragen Hoofdgerecht
Herken jij je in een van de personages?
Wat herken je?

Gespreksvragen Nagerecht
Wat is voor jou thuiskomen?
Kun jij een thuis zijn? Voor wie?

Gespreksvragen Nagerecht
Wat is voor jou thuiskomen?
Kun jij een thuis zijn? Voor wie?

Gespreksvragen

Gespreksvragen

