
Suggestie voor een opening met bijbeltekst bij Deel je Tafel

Deel je Tafel heeft als uitgangspunt elkaar te ontmoeten op een gastvrije en
ongedwongen manier. Ontmoeting rond een maaltijd is een laagdrempelige
manier van kennismaken en verbinding zoeken tussen inwoners van hetzelfde
dorp of dezelfde stad, tussen mensen die geworteld zijn en mensen die als
vluchteling recent op deze plek zijn komen wonen. Mensen van verschillende
culturele en religieuze achtergronden ontmoeten elkaar.

Mag daar dan Bijbel gelezen worden en/of gebeden worden voor de maaltijd?
Natuurlijk. Zolang het doel enkel is om als gastgever (kerk) de avond te openen
zoals dat in de traditie van de kerk past (en dat ook zo benoemd wordt) is dat geen
probleem. Houd het eenvoudig en kort. Onderstaande tekst is hiervoor een
handreiking. Het bijbelgedeelte uit het Oude Testament laat zien dat het tijd kost als
je je moet vestigen in een nieuw land.

Exodus 2 vs. 11-22
Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij
zag welke zware dwangarbeid ze verrichten en was er getuige van dat een Hebreeër, een
volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen, en toen
hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder
het zand. De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist
gingen. ‘Waarom sla je iemand van je eigen volk?’ vroeg hij aan de man die begonnen was.
Maar die antwoordde: ‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij
soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch
bekend geworden! Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom
vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put
zitten. De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten en vulden
de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er
kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het
vee te drinken. Toen ze thuiskwamen vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag
zo snel terug waren. ‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’
antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’
‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten?
Nodig hem uit om te komen eten.’ Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en
deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes
noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land
dat ik niet ken.’
(NBV21)



Heb je ooit beseft dat de belangrijkste mensen in de Bijbel vluchteling of immigrant zijn
geweest? Het geldt voor Mozes, maar ook voor Abraham (vlucht naar Egypte), Elia (vlucht
naar Sidon) en Jezus (vlucht naar Egypte). In de Bijbel wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen economische- en politieke vluchtelingen. Mozes was een politiek vluchteling, hij
kwam op voor gerechtigheid, sommigen zullen hem zelfs een criminele vluchteling noemen
vanwege de moord die hij pleegde. Ook in het nieuwe land komt Mozes op voor
gerechtigheid voor de dochters van een heidense priester. Deze priester van Midjan biedt
hem gastvrijheid en legt hem niets in de weg om te integreren. Zijn dochter trouwt zelfs met
Mozes. Maar integreren vraagt veel tijd en geduld. Wanneer Mozes een zoon krijgt, dan
noemt hij hem Gersom. Hij ervaart zich als een vreemdeling. Het vraagt veel en het kost
veel geduld en tijd om je als vreemdeling thuis te voelen.

Deze tekst nodigt uit tot nadenken over gastvrijheid en ergens je plek kunnen
vinden. Deel je Tafel wil een moment en een plek zijn waar we elkaar kunnen
ontmoeten bij een maaltijd. Als inwoners van ons dorp / onze stad is het mooi om
verbinding met elkaar te zoeken. Vanuit dat verlangen naar ontmoeting en
verbinding is deze avond ontstaan. We hopen en bidden dat we in gesprek mogen
raken en van elkaar mogen leren vanavond.

Zoals we gewend zijn in onze christelijke traditie willen we graag ook een gebed
uitspreken vooraf aan de maaltijd. Voelt u zich vrij om in stilte mee te bidden of te
luisteren.

Goede God,
Wij danken U voor deze avond en voor de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten. We danken U voor de overvloed aan eten, voor de rijkdom aan
mensen met verschillende achtergronden en voor de vreugde van nieuwe
ontmoetingen. Wees ons nabij deze avond en geef dat we verbondenheid met
elkaar mogen ervaren rond deze maaltijd, als inwoners van hetzelfde dorp /
dezelfde stad. We vragen U: Zegen het eten en ons samenzijn, amen.


