HANDLEIDING: DOE HET ZELF

CREEËR JE EIGEN TAFEL ROND EEN THEMA OF VERHAAL
Heb je al één of meerdere Tafels gehouden, of volg je graag je eigen pad? Deze
handleiding helpt je op weg bij het ontwerpen van een Tafel rond je eigen thema
of verhaal. Je krijgt meer inzicht in het maken van een programma, het creëren
van een rode draad en je krijgt een aantal werkvormen en rituelen aangereikt.
Doe het zelf!
Daarnaast gebruik je altijd het algemene
deel van de handleiding, vol informatie,
praktische tips en ideeën voor de organisatie en de inhoud. Van eten en muziek tot
vrijwilligers en publiciteit.
OVERZICHT VAN DEZE HANDLEIDING
1 Bepaal het thema
2 Kies het verhaal
3 Creëer beweging door de avond (een
rode draad)

4 Maak het programma
		Verhaal
		Kennismaking
		Gespreksvragen
		Opening
		Werkvormen
				 Over de streep
				 Langs de lijn
				Brieven schrijven
				Tableau Vivant
		Rituelen
				Handwassing
				Groei-ritueel
				Brood en wijn
				Lichtritueel
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Durf te experimenteren en te spelen. Het hoeft niet perfect te zijn. Juist de open ruimte
om nieuwe dingen te ontdekken is van belang, zowel voor de gasten als voor de organisator.
Laat iets van jezelf zien in de avond. De Tafel is een oefening in breken en delen. Dat heeft
met kwetsbaarheid te maken. Jouw openheid inspireert je gasten iets van zichzelf laten
zien.
Deze handleiding reikt je handvatten en bouwstenen aan. Kies een aantal bruikbare elementen en voel je vrij te variëren! Laat je ook inspireren door de kant-en-klare programma’s.
Onderaan deze handleiding vind je een print-out voor de gespreksvragen. Die kun je invullen in het PDF document, pagina los afdrukken, kopiëren op stevig papier en voilà:
prachtige kaartjes voor op tafel.

Behalve een kok of muzikant (zie algemene deel), kun je ook een professional inschakelen om
je in het programma te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het vertellen of zelfs schrijven van een
verhaal, of bij een creatieve werkvorm zoals bibliodrama. De 7evende Hemel is een interessante plek om eens te kijken.

Stap 1. Bepaal het thema
Het kiezen van een thema is de eerste stap in het creëren van een Tafel van Hoop. De Tafel is bijzonder geschikt voor een rand-kerkelijk of niet-kerkelijk publiek. Voor die doelgroep
is een aansprekend thema duidelijker en toegankelijker dan een Bijbelverhaal. Focus je in
eerste instantie dus op het thema, het verhaal volgt vanzelf. Ook als je een Bijbelverhaal als
beginpunt neemt, bijvoorbeeld rond een feestdag, probeer je tot een aansprekend thema
te komen.
Houd bij het bepalen van een thema je doelgroep scherp voor ogen; wat speelt er in hun leven, wat houdt hen bezig? Bedenk en werk het thema samen met een groepje uit, het liefst
mensen uit je doelgroep. Dit begint met vrijelijk associëren: hoe speelt het onderwerp een rol
in het leven van mensen? Wat zijn behoeften, vragen, overtuigingen, gedachten en gevoelens bij dit thema? En kennen we al gedichten, liedjes, teksten? En wat is een mooi (Bijbel)
verhaal dat erbij past, wat voor licht werpt dat op het thema?
Stap 2. Kies het verhaal
De Tafel van Hoop werkt vooral met Bijbelse bronverhalen. Je kunt ook een bronverhaal uit
een andere traditie gebruiken, of twee teksten die elkaar aanvullen. Een bronverhaal is open.
Het heeft vaak geen overduidelijke of eenduidige uitleg, het kan iedereen wat anders laten
zien en is juist daarom zo rijk. Het verhaal is een belangrijke inspiratiebron bij het maken van
het programma. Op de avond zelf dient het als spiegelverhaal: het helpt eigen ervaringen
en ideeën naar boven te krijgen.
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Als je een verhaal hebt gekozen, ga je samen op onderzoek:
Wat kan / wil dit verhaal ons ten diepste zeggen?
Hoe sluit het aan bij onze eigen ervaringen?
Wat valt er nog meer te ontdekken in het verhaal?
Een bronverhaal is… als een bron. Zo een verhaal:
Laat je er telkens opnieuw uit putten: wijsheid, hoop of houvast
Is soms verborgen: je moet je best doen, graven
Is open voor iedereen, universeel, weigert geen dorstige reiziger
Spiegelt. Ieder die erin kijkt, kan iets anders zien. Ziet iets van zichzelf.

Stap 3. Creëer een beweging door de avond (een rode draad)
De Tafel van Hoop is niet alleen een thematisch programma, het is een ritueel. Een
ritueel kan deelnemers meenemen in een beweging, in een ontwikkeling en dat heeft
transformerende kracht. Donker wordt licht, angst verandert in vertrouwen, alleen
wordt samen.
De kracht van de Tafel is dus niet alleen de verdieping van een thema, maar zit ook in
de beweging die je samen maakt op een avond, de ontwikkeling die je doormaakt. Die
beweging of ontwikkeling kun je meestal vinden in het Bijbelverhaal. Soms is het heel
duidelijk. Zoals in verhaal van de Verloren Zoon:
1) Nog niets aan de hand. Gewoon een gezinssituatie.
2) Jongste zoon wil meer en gaat weg.
3) Hij zet de bloemetjes buiten. Vrijheid!
4) Hij raakt alles kwijt. Eenzaam en verloren.
5) Zoon keert terug. Vader is blij, broer niet.
6) Feestmaal ter ere van de verloren zoon.
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Je structureert de avond door deze beweging te volgen, meestal versimpeld tot drie
stappen, bij de drie gangen van het diner. In dit geval: Vertrek - vrijheid en verlorenheid
- thuiskomst. Zo creëer je niet alleen een heldere structuur en samenhang in de avond,
je maakt er een betekenisvolle belevenis van; samen maak je echt iets door.
De beweging zal niet altijd lineair zijn, maar kan ook ‘heen-en-weer’ zijn, of circulair. In
DE VERLEIDING (Tafel bij Carnaval) onderzoek je bijvoorbeeld verschillende manieren
van omgaan met verleiding: eerst overgave, daarna weerstand bieden. Je eindigt in
het midden, want verleiding blijft een oefening in balanceren.
Bij het creëren van een beweging door de avond is het van belang om aan te sluiten
bij het leven van de doelgroep. Dat gaat niet met elk verhaal even gemakkelijk. Het
Paasverhaal gaat bijvoorbeeld over iemand die sterft en weer opstaat. Voor sommige
mensen zal dat vooral als een sprookje voelen. Wat wil dit verhaal eigenlijk vertellen?
Misschien heeft het wel te maken met... vallen en opstaan. Iedereen kent de ervaring
van vallen in het leven, van op de grond liggen, maar ook van hulp krijgen, van gedragen worden, van jezelf opnieuw vinden - of gevonden worden. Je ziet dat de metafoor,
het beeld van vallen en opstaan meteen beelden en taal met zich brengt die het verhaal dichterbij kunnen brengen. Ook voor mensen die wel met Bijbelse verhalen uit de
voeten kunnen, is dit verrijkend.

Stap 4. Maak een programma
Als je het thema hebt bepaald en duidelijk hebt welke beweging je met je gasten wilt
maken, ga je het programma ‘invullen’. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen.
Om dat wat te beperken, kun je het zien als een invuloefening, waarbij je telkens een
stap zet in de beweging. Dit schema is een handvat, een richtlijn. Elk onderdeel (de lege
streep) kun je op verschillende manieren invullen, met een tekst en muziek, met een
oefening, ritueel of nog iets anders. Hieronder worden een aantal mogelijke invullingen
beschreven, die je kunt gebruiken, van verhaal tot oefening of ritueel.

TAFEL VAN HOOP | HANDLEIDING: DOE HET ZELF

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entree
1)		
(Opening)
2)		
(Verkenning)
Voorgerecht met gespreksvragen (nog niet te zwaar!)
3)		
(Verdieping)
Hoofdgerecht met gespreksvragen
4)		
(Verwerking / verankering)
Nagerecht (evt. een gespreksvraag, maar vaak zit men al vol)
Asluiting

Let op: niet in elke Tafel zul je elk onderdeel altijd even sterk kunnen laten terugkomen, dit is niet erg.

1) Opening
Met de opening zet je de toon van de avond. Het werkt goed om de opening nog voor
het welkom en uitleg over de avond te doen. Om te beginnen vanuit het niets: Lees een
tekst, gedicht of laat (live) muziek klinken. Prikkel, maar geef nog niet teveel weg. Zo
maak je meteen al voelbaar dat deze avond anders is dan andere avonden.
2) Verkenning
Vervolgens pak je het onderwerp uit.
Je laat met verhaal en muziek iets
zien van je eigen kijk op het thema, en
/ of je verkent hoe het thema leeft voor
je gasten. Een spel als Over de Streep
/ Langs de Lijn kan hierbij helpen. (zie
werkvormen)
3) Verdieping
Je duikt dieper het thema in. Dit kun
je concreet en bewust doen (onderzoek je relatie met tot het thema door
een brief te schrijven) of meer open
en zintuigelijk gevoelsmatig (door de
juiste sfeer en ruimte te creëren, met
verhaal, muziek, ritueel).
4) Verwerking / verankering
Ten slotte creëer je ruimte om dat wat
er naar boven is gekomen te laten bezinken, een plek te geven. Het gaat
erom een link te leggen met het gewone, dagelijkse leven dat straks weer
verder gaat. Een ritueel kan hierbij
helpen.
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Het verhaal. Hoe gebruik je het?
De basis van het programma leg je met tekst en muziek. Het algemene deel van de
handleiding gaat verder in op gebruik van muziek.
Er zijn verschillende manieren om het verhaal in te brengen.
Je vertelt het verhaal aan het begin, als basis. Het verhaal spreekt voor zichzelf en
de rest van de avond is een onderzoek: wat betekent het voor ons, wat vinden wij?
Je vertelt het verhaal zelf halverwege de avond. Het thema staat centraal en het
verhaal is een van de manieren om dat te onderzoeken. (zie DE VERLEIDING)
Je verspreidt het verhaal in fragmenten over de avond. Als het verhaal zich ervoor
leent, kun je het in stukjes opdelen.
Je kunt de gekozen tekst altijd aanvullen met gedichten of andere passende teksten.

Oorspronkelijke tekst of niet?
Bij een Bijbelverhaal kun je de oorspronkelijke tekst gebruiken, maar je kunt er ook voor
kiezen om een ‘hertaling’ te gebruiken, zoals ‘Het verhaal gaat’, van Nico Ter Linde. Ook
gedichten en andere teksten kunnen heel goed de kern van het verhaal verwoorden,
soms zelfs beter dan het verhaal zelf. De beslissing om het oorspronkelijke verhaal aan
te vullen of te vervangen, hangt samen met je doelgroep en met de toegankelijkheid
van dat verhaal. Bedenk hoeveel voorkennis je publiek heeft en nodig heeft.

Als je graag en goed schrijft, kun je zelf een poging wagen om een tekst te schrijven!
Zo kun je heel mooi de vertaalslag maken naar de belevingswereld van je gasten, waar
je anders dingen zou moeten gaan duiden en toelichten. Het voegt ook iets toe om je
eigen perspectief of de actualiteit in te brengen. (Voorbeeld: VALLEN EN OPSTAAN Tafel Bij Pasen)

Kennis maken in het kort
Bij het voorgerecht raken gasten vaak pas echt aan de praat, maar ook vooraf kun je al
iets doen om mensen in contact te brengen met elkaar.
Bij binnenkomst kunnen mensen hun naam met een stift op een houten knijper
schrijven en die opknijpen, zo heb je een origineel en gemakkelijk naamkaartje.
Je kunt gasten ook een associatie kaart laten kiezen bij het thema of een specifieke
vraag, die ze met hun naam-knijper opspelden. Dit vormt een makkelijke aanleiding
tot gesprek tijdens inloop en / of het voorgerecht. Bijvoorbeeld Kaarten op Tafel, EO.
Je kunt mensen bij binnenkomst een kleine opdracht geven, bijvoorbeeld om een
drankje in te schenken voor een volgende gast.
6
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Gespreksvragen
Het gesprek aan tafel is een belangrijk deel van de avond. Gespreksvragen geven richting aan dat gesprek: zij halen ervaringen naar boven en brengen de gasten met elkaar in verbinding. Een goede gespreksvraag:
Is open, geeft de gast ruimte. Er is geen goed of fout antwoord.
Is persoonlijk, gericht op de eigen ervaring.
Is kort en duidelijk.
Is niet suggestief, er klinkt geen gewenst antwoord in door.

Onthoud
De vragen zijn een hulpmiddel. Het hoeft niet meteen of constant de diepte in, elk
gesprek kent op-en-neer bewegingen. Genoeg gasten willen zelf graag de diepte in
en kunnen de vragen op tafel makkelijk aangrijpen als opening van een gesprek. Als je
het idee hebt dat het gesprek niet echt op gang komt, of er voornamelijk over koetjes
en kalfjes wordt gepraat, kun je gerust aanschuiven en de vraag nog eens inbrengen.

“Zo, hoe gaat het hier? Kunnen jullie uit de voeten met de gespreksvraag? Hebben jullie
het al over … gehad?”

7
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De volgende werkvormen nodigen de gasten uit om in actie te komen. Even van tafel,
een andere houding, je benen strekken. Het gebruik van verschillende vormen geeft
een prettige dynamiek aan de avond en activeert de gasten. Op het internet zijn talloze werkvormen te vinden, hieronder volgen een aantal voorbeelden die je goed kunt
gebruiken.
Over de streep
Je kunt Over de Streep goed gebruiken aan het begin van de avond, om het thema
te verkennen en mensen meteen in beweging te krijgen. Kort gezegd: In dit spel leg je
een lijn en zeg je telkens: Stap over de streep als je: ”….. hier met de fiets bent”, of: “… je
gelooft in wonderen”... Het spel creëert ook saamhorigheid; vaak blijk je niet de enige
te zijn. Het spel wordt veel wordt gebruikt om gevoelige thema’s als pesten of drugsgebruik bij jongeren bespreekbaar te maken en samen te ervaren.
Zorg voor genoeg loopruimte en creëer een lijn, bijvoorbeeld met een touw.
Gasten stellen zich op 1 à 2 meter voor het touw op.
Leg het spel en spelregels kort uit.
Begin: ‘Stap over de streep als je…’
Telkens als er een aantal mensen zijn overgestoken is het even stil en je bedankt ze.
Daarna vraag je iedereen weer terug te stappen en volgt de volgende vraag.
Stel geen vragen aan mensen tijdens het spel, dat ondermijnt het gevoel van veiligheid.
Achteraf kun je wel open vragen stellen, zoals: wat is je opgevallen, of hoe was het
om tot een minderheid te behoren.
Men kan aan tafel ook ervaringen uitwisselen, bij een voorgerecht is het ijs zo meteen gebroken.
Een veilige sfeer is vanzelfsprekend van groot belang. Houd de vragen open, gekoppeld
aan de eigen ervaring. Geen dilemma’s of stellingen. Toch hoef je het niet té serieus te
maken, daar kunnen mensen ook juist schuchter van worden. Een lichte toon en humor
doen vaak wonderen in het doorbreken van ongemak. Begin met luchtige vraag en een
grijns: stap over de streep als je eigenlijk al honger hebt, of: … als je hier stiekem helemaal geen zin in hebt.
Spelregels:
Er wordt niet gepraat
Volg je gevoel
Als je niet wilt is dat prima

8
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Voorbeeldvragen (rond kerst)
Stap over de streep als...:
- je eigenlijk al honger hebt.
- je niet van de feestdagen houdt.
- je skyradio luistert deze periode.
- je wel eens een engel hebt ontmoet (in welke vorm dan ook).
- je wel eens een leider, een voorbeeldfiguur hebt gevolgd.
- je de hoop hebt opgegeven dat er ooit een einde zal komen aan menselijk lijden
- je de wereld soms als Goddelijk ervaart.
Langs de Lijn
Langs de Lijn is een variant op Over de Streep. Je kunt deze oefening op zichzelf staand
gebruiken of in aansluiting op Over de Streep. De lijn blijft liggen, maar nu bewegen
de gasten zich niet over de lijn, maar langs de lijn. De lijn staat nu voor een bepaald
‘spectrum’, zoals vrijheid. Het ene uiteinde van de lijn staat voor het ene uiterste (totale
vrijheid), aan de andere kant ligt het andere uiterste (slavernij, onvrijheid). Je kunt dit
ook zonder fysieke lijn doen, de muren vormen dan de uitersten. Langs de Lijn is een
mooie vorm om op intuïtieve wijze een thema te verkennen. Doordat de ruimte zelf een
betekenis krijgt, hoef je er eigenlijk alleen maar te zijn en te voelen.
Leg de lijn en leg het spel uit.
Doe het voor: “Ik sta nu hier, hoe voelt dat, wat roept het op, en ik als ik die kant op
ga?”
Laat je gasten het spectrum, de ruimte eerst rustig, ‘al voelend’ verkennen.
Vul de uitersten niet teveel in. Laat mensen zelf ervaren, associëren en voelen.
Laat ze vervolgens een positie innemen, bij een vraag. Bijvoorbeeld: “Hoe vrij voel jij
je in je leven?
Evt. kun je meerdere posities achter elkaar laten kiezen: hoe vrij voel jij je in je werk
of bezigheden? Hoe vrij voel je je in je familie, enzovoorts.
Vraag een paar mensen of zij willen delen waarom zij daar staan. Wees sensitief.
Laat nu een andere positie innemen, om een verschil duidelijk te maken. Bijvoorbeeld: hoe vrij zou je je graag willen voelen? Of: hoe vrij zou je je voelen als je …?
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Brief schrijven
Je kunt het schrijven van een brief op verschillende manieren gebruiken: aan het begin
van het programma om het thema in te duiken, in het midden om verdieping te creëren
of aan het einde als verwerkingsvorm. Het krachtige van deze vorm is dat er van alles in
een brief thuishoort. Gevoelens, herinneringen, concrete ervaringen, ideeën. Die dingen
kunnen ook strijdig met elkaar zijn en juist dat is waardevol.
In DE VERLEIDING (de Tafel rond Carnaval) schrijven gasten een liefdesbrief aan hun
eigen grote verleider, alsof het een persoon is. Daarin beschrijf je zowel wat de ‘liefde’
voor die ander je kost, maar ook wat die je geeft, en waarom die ander zo bijzonder is.
Verleiding wordt snel veroordeeld, maar het is misschien wijzer om de relatie ermee te
onderzoeken in plaats van weg te drukken. Als bijvoorbeeld het Exodusverhaal de rode
draad vormt, kunnen gasten een afscheidsbrief schrijven aan de benauwenis die zij
achter zich wilden laten, hun eigen slavendrijver. Waarom wil je dit in je leven achterlaten? Maar ook: wat heeft het je gegeven of geleerd? Waarom ben je zo lang gebleven?
Gasten schrijven de brief in principe voor zichzelf, anders gaat men bij voorbaat al censureren. Je kunt achteraf, bij het eerstvolgende gerecht, wel open vragen stellen zoals:
Hoe is het om zo een brief te schrijven?
Heb je iets ontdekt?
Wil je een stukje van je brief delen met je tafelgenoten?
Bij het schrijven reik je mogelijke elementen aan voor de brief, vragen waar je op in kunt
gaan. De handleiding van DE VERLEIDING, bevat onderaan een print-out met instructie.
Het is het mooist om de brief na een tijdje ook echt te versturen, als herinnering. Gasten
stoppen de brief in een envelop met hun adres erop. Vraag eventueel of ze de envelop
open willen houden, zodat jij er nog een persoonlijk bericht in kunt doen. Een uitnodiging voor de volgende Tafel bijvoorbeeld. Beloof de brief niet te lezen.
Een korte, luchtige variant: schrijf een ansichtkaart. Minder diepte, geschikt als extraatje.
Benodigdheden:
Pen
Mooi (brief)papier
Envelop
Postzegel
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Tableau Vivant (levend Schilderij)
Deze werkvorm uit het theater / bibliodrama kun je gebruiken om gasten zich in te
laten leven in een fragment van het (Bijbel)verhaal. In kleine groepjes beelden gasten
het fragment uit in een stilstaand beeld. Iedereen kiest een verhaalrol, leeft zich daarin
in, neemt een positie en houding die uitdrukking geeft aan de eigen voorstelling en
beleving van het (bijbel)fragment. Voor deze oefening heb je genoeg vrije ruimte nodig.

In DE VERLOREN ZOON verdiepen en verbeelden gasten het verhaal helemaal met
behulp van deze vorm. Tussen de gangen door maken gasten drie tableaus, bij drie
fragmenten: Het vertrek, de afwezigheid en het weerzien. Gasten speelden in vaste
drietallen telkens een andere rol: de verloren zoon, de vader of de oudere broer.

Spelregels:
Niets hoeft
Niet praten maar doen
Blijf bij jezelf

Warming-up vooraf
Verzamel je 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
middenpunt, dus in een kluitje, maar zonder
te botsen. (1 minuut)
Daarna in hele grote cirkels. (1 minuut) Zo voel
je wat afstand en nabijheid doet.
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Het Tableau, instructie:
1. Kies een rol en vorm groepjes.
2. Leef je in in het fragment. 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 het 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 willen bewegen, wat zou je dan anders willen? Waar zou je heen willen
gaan? Doe dat maar. Je kunt hierbij op elkaar reageren. Voel telkens wat het doet.
Blijf weer een moment in het verstilde beeld.
6. Kort delen in groepjes: hoe was het, wat heb je ervaren? Wat voelde je in de eerste
opstelling? En daarna? Heb je iets ontdekt, over het personage, of over jezelf?
7. Eventueel kun je mensen in hun rol ‘interviewen’: Wie ben jij? Hoe is het met je? Hoe
kijk je tegen de andere personages aan? (Hoe) kun je dat laten zien?
8. Je kunt aan het einde mensen ook uitnodigen om te vertellen hoe het was, wat er
naar boven is gekomen, wat men is opgevallen.

Extra oefening vooraf
Verbeelden van een emotie
1.
Kies een emotie (los van verhaal)
2.
Probeer al bewegende eens uit hoe je dat kan 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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Rituelen hebben een dragende, zelfs transformerende kracht. Juist in een wereld waarin veel mensen het gevoel hebben dat ze hun leven helemaal zelf moeten dragen, zijn
ervaringen van gedragen zijn, van opgaan in iets dat groter is dan jezelf een krachtige steun. Rituelen kunnen zonder woorden voelbaar maken wat ons bezighoudt, waar
we naar verlangen en wat ons verbindt. Zo kunnen zij ook de grenzen van een diverse
groep tafelgenoten overstijgen. Dat is van groot belang in een tijd waarin het lastig
blijkt om gedeelde taal te vinden voor geloof, spiritualiteit en hoop.
In zekere zin is de Tafel van Hoop, met de beweging door de avond, zelf al een ritueel.
Binnen het programma kun je ook gebruik maken van specifieke onderdelen die een
rituele aard of gevoel hebben. Naast de hier beschreven vormen, kun je ook zelf experimenteren, met oude én nieuwe vormen, die bij jullie zelf en bij jullie doelgroep passen.

Bij Avondmaal / Eucharistie wordt er brood gebroken en gedeeld. Men denkt aan de
dood van Jezus, maar ook aan zijn wederopstanding. De beweging: van leven door de
dood, naar een nieuw en sterker leven. Door het eten van het brood word je deel van
dat verhaal, kun je je deel voelen van dat nieuwe leven, dat sterker is dan de dood.
Het breken laat zien dat dat leven in gemeenschap gebeurt, dat je deel bent van een
groter geheel.
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Klein ritueel in de ruimte
Je kunt gasten bij binnenkomst een meteen deel maken van de tafel. Geef ze (in de
donkere maanden) een waxinelichtje, die ze aan kunnen steken en ergens in de ruimte
neerzetten. In de lichte maanden kunnen ze ook een bloem ergens in een vaasje of
glaasje neerzetten. Sfeervol en symbolisch. Met iedere gast wordt de ruimte iets lichter
en/of feestelijker en gasten maken zich de ruimte ook eigen, dragen meteen bij.

Handwassing
De wassing is een oud ritueel van reiniging, dat in verschillende religies voorkomt. Joden wassen hun handen bij het wakker worden, moslims doen het voor ze de moskee
binnen gaan. Jezus waste de voeten van zijn discipelen bij het laatste avondmaal.
Zet een of enkele kannen warm water met geurige zeep klaar bij de ingang. Op een
tafel zet je een mooi schaal om het water op te vangen en een stapeltje handdoekjes.
Onder de tafel een mand om de handdoekjes in te doen en eventueel een emmer, om
de volle schaal in te legen. Je maakt oogcontact, giet het warme water over de handen van je gasten en heet ze kort welkom, bijvoorbeeld: ‘Welkom in deze ruimte’. Je
doet dit ná de afhandeling van de praktische zaken, het gebeurt ook door een andere
persoon. Als je twee ruimtes gebruikt, kun je de handwassing doen bij de overgang van
de eetruimte naar de andere ruimte, om een verschil te markeren.
Wat heb je nodig:
Enkele kannen met warm water
Een lekker ruikende zeep
Een (mooie) schaal of bak om het water in op te vangen
Handdoekjes
Een mand om de handdoekjes in te gooien
Waarom een handwassing?
Hygiënisch: handen wassen voor het eten.
Mooie symboliek: was het stof van de dagelijkse bezigheden af.
Drempelmoment: gaat een bijzondere ruimte binnen, anders dan anders.
Goed gevoel: lekker warm, geurend water en persoonlijke aandacht.
Verwijzing naar Jezus’ voetwassing bij het laatste avondmaal / pesachfeest.
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Brood en wijn - maar dan anders
Er zijn verschillende manieren om je te laten inspireren door het oude christelijke ritueel
van breken en delen. Voel de ruimte om te kiezen voor een passende vorm; je ben hier
niet het heilige avondmaal of de Eucharistie zelf aan het vieren.
Een mooie vorm is om aan tafel een (zelfgebakken) matze te delen als symbool van
hoop. Iedereen deelt een persoonlijke ervaring van hoop en breekt daarbij een kleine
matze in stukken en deelt die uit aan de tafelgenoten. Zo bevestigt ieder elkaars hoop
op een krachtige manier: je neemt hem letterlijk in je op!
Het kan ook mooi zijn om in een grote kring brood rond te laten gaan, samen te breken. Voor kerkelijke groep is dit een vertrouwd en verbindend ritueel. Voor niet-kerkelijke
mensen kan het uit de lucht komen vallen, als het niet inhoudelijk met het programma
verweven is. Als je brood laat rondgaan, kun je om hygiënische redenen vooraf mooi
een handwassing doen.
Als je de avond begint met brood, kun je afsluiten met wijn, in de vorm van een mooie
toast. Verzamel je bijvoorbeeld weer in een kring en stel een toast voor, die men kan
naspreken. Zo maak je de cirkel van de avond rond. Denk naast wijn ook aan druivensap.
Wat heb je nodig:
Brood, bijvoorbeeld zelfgebakken matzes / ongerezen brood.
Wijn
Druivensap
Glazen

Groei-ritueel
In de Tafel ‘DE GRAANKORREL’ zit een ritueel waar gasten een kiempje of zaadje planten, dat symbool staat voor een verlangen, een intentie of potentie. Heeft jouw thema
iets van doen met groei of transformatie, bekijk het programma van DE GRAANKORREL.
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Lichtritueel ‘Een brief naar boven’
In dit ritueel rollen gasten zelf een briefkaars van bijenwas, waar ze een korte wens,
hoop of intentie in kunnen schrijven om die vervolgens samen in een ritueel moment
aan te steken en ‘ten hemel te laten stijgen’. Zet dit onderdeel niet aan het einde van
het programma, dan ziet men de kaarsjes nauwelijks branden.
Je bereidt de kaarsen van tevoren voor. Als je dat ter plekke samen met de gasten
doet, vraagt het veel tijd en uitleg en ontstaat er snel een knutsel-sfeer. Maar misschien
past dat juist in jullie Tafel. Met (live) meditatieve muziek creëer je rust waarin gasten
zich kunnen bezinnen op hun wens, intentie, Anders blijft men gemakkelijk kletsen en
verliest het ritueel aan kracht.

Wat heb je nodig?
Vellen bijenwas (minimaal 1 vel per vier personen). Verkrijgbaar bij imkerijen,
bijvoorbeeld bij Imkerij ‘t Schuurtje in Loosdrecht. Neem contact op en zij sturen het
op.
Lont.
Mooi (geschept) papier, niet té dik.
Grote (kweek)bak voor kaarsen of duralex-glaasjes, gevuld met (sier)zand.
Stiften / fineliners. Test even of het goed schrijft.
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1. Verdeel een vel bijenwas in vieren door eerst in de lengte heen en weer te vouwen en
te breken en daarna nog eens in de breedte. Ruik aan het vel, hmmm lekker!
2. Knip stukjes papier van ca. 7 x 7 cm. Als de kaars eenmaal opgerold is, moet er nog
een randje bijenwas uitsteken, om hem dicht te plakken. Test dit voordat je alle
papiertjes knipt.
3. Op de rand van de lange kant van het vel leg je de lont, die twee cm uitsteekt aan
de linkerkant (de uiteindelijke bovenkant).
4. Daarop leg je ook het papiertje, aan de rechterkant (de uiteindelijke onderkant)
(Door het briefje wordt de kaars meer een fakkel, op deze manier kan de kaars eerst
een tijdje rustig branden, voordat de wensen in vlammen opgaan.
5. Maak de was flexibel door het een beetje op te warmen met je vingers en rol het
geheel een of twee slagjes om, zodat het papiertje vast zit. Als er een scheurtje
ontstaat, rol je nog iets verder.
6. Beschrijf het briefje met een stift / fineliner. (Door de structuur van de bijenwas drukt
een pen snel door papier).
7. Rol de kaars verder op, druk het laatste randje een beetje aan.
8. Optioneel: smelt een beetje was en doop de lonten hierin, zodat ze sneller
ontbranden.
9. Steek de kaars in een bak met (sier)zand, fijn grind of een ander geschikt materiaal.
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