
Thema: Iedereen aan tafel!? 
  
Korte overweging en afsluitend zingen door Marieke, Jeannet en Anton 
  
Lieve mensen, jong en oud, 
allen verbonden door Gods goede Kerstverhaal. 
  
Ik had ook hier vanavond  
in de kerk aan u kunnen vragen: vertel eens, 
met wie zit u morgen 
het liefst aan de Kersttafel? 
Maar ik realiseer mij 
dat het een heel pijnlijke vraag kan zijn. 
Want de een zal misschien zeggen: 
we eten morgen voor het eerst 
met ons kleinkind aan tafel, 
dat het afgelopen jaar is geboren. 
Een ander zou kunnen zeggen: 
Ik had het liefst met mijn man of vrouw  
aan de tafel willen zitten, 
maar hij of zij is het afgelopen jaar overleden. 
Of een zoon, dochter, goede vriend of vriendin. 
Antwoorden, die qua gevoel en beleving 
mijlenver uit elkaar kunnen liggen. 
En dan heb ik het nog niet over de wereld, 
waarin we momenteel leven. 
Voor het Kyriegebed noemde ik al 
de oorlog tussen Rusland en Oekraine. 
Waar de kerken ook niet buiten schot blijven 
en de Russisch orthodoxe kerk Poetin zegent. 
Of voedseltekort waardoor mensen op de vlucht raken. 
En kinderen ontheemd. 
Ook hier zijn zorgen om voedsel, kleding, energie. 
Of er eten op tafel komt, 
laat staan dat je iedereen nodigt!  
Het voedsel dat veel via boeren en tuinders komt, 
maar die ook onder schot liggen 
vanwege de hele stikstofaffaire. 
Kunt u zich voorstellen dat bij mij 
het kerstverhaal wel eens wringt? 
En dan ook nog met al die commercie er omheen. 
Er zijn zoveel tegengestelde belangen. 
  
Hoe brengen we het kerstverhaal 
dan nog zo, dat we het als Licht 
voor deze wereld ervaren? 
En of iedereen aan tafel kan?    
  
Het is niet zo dat ik een kerkelijk religieus verhaal 
nu wil maken tot een politiek verhaal. 
Vanuit kerk en theologie willen we niet  
de indruk wekken dat ons geloof 



één op één is te vertalen  
naar een politiek standpunt. 
En toch denk ik dat religie 
en politiek elkaar wel terdege raken. 
Je komt niet alleen naar de kerk 
om van God, Jezus en elkaar te houden.    
Want in je geloof gaat het 
ook om de maatschappij waarin je leeft 
en hoe daarin rechtvaardigheid tot stand komt. 
Dat wordt omgekeken naar wie geen helper heeft! 
Ook in het kerstverhaal gaat het om mensen 
die buiten de marge van de samenleving vallen. 
Een jonge ongehuwde moeder, Maria. 
Die telde in de samenleving van toen niet mee. 
En herders leefden aan de rand van de samenleving. 
Maar God wordt mens in Jezus, 
die leeft onder mensen, juist  
met oog voor hen die geen helper hebben. 
Daarom heeft het kerstverhaal 
betrekking op mensen 
en de maatschappij waarin wij leven.  
En dus ook wie we aan tafel hebben. 
Is het iedereen aan tafel!, 
zoals ik vaak naar onze kinderen riep 
die ergens in huis of buiten speelden 
met vrienden en vriendinnen. 
En dan kon ook gewoon iedereen aan tafel! 
Of is het iedereen aan tafel? 
Met andere woorden, waarom? 
Ik wil helemaal niet met iedereen aan tafel. 
  
Dat laatste staat haaks op 
zoals Jezus deed en het ons voorleefde. 
Die zat met iedereen aan tafel. 
Vooral met mensen, 
die er juist niet bij hoorden of die niets hadden. 
  
We weten allemaal als de verdeling goed is, 
er op deze wereld, niemand honger hoeft te lijden. 
En toch: volgens Unicef 
zijn alleen al 50 miljoen kinderen ontheemd 
door oorlog, geweld, armoede of natuurrampen. 
  
Je kunt daar moedeloos van worden 
of denken is het mijn zorg? 
Zelf denk ik toch, dat het de bedoeling is, 
ook van de kerstboodschap, 
dat je erdoor geraakt wordt. 
Natuurlijk begrijp ik, dat we niet zomaar 
de wereldproblemen kunnen veranderen. 
Maar Jezus kwam als Licht voor de wereld, 
en ons kerstverhaal stopt niet bij de geboorte, 



maar is het begin van iets nieuws. 
Het leven van Jezus gaat verder. 
En zijn doen en laten heeft veel mensen 
geïnspireerd en mag ook ons inspireren 
om te zien naar onze medemens. 
Dat het doorwerkt in ons doen en laten. 
En natuurlijk mag je lekker eten met familie 
en vrienden met de kerst. 
Na de 2 coronajaren is die behoefte ook groot. 
Maar laten we niet uit het oog verliezen 
aan de kersttafel, 
dat het alleen om jou zelf of lekker eten gaat. 
Want vandaag de dag zie ik Jezus weerspiegelt 
in de ogen van hen die het nu juist moeilijk hebben, 
om welke reden dan ook. 
Jezus bracht in zijn tijd liefde en licht 
in het leven van mensen. 
Dat mag ons inspireren om dat ook te doen. 
Bij je thuis door eens met anderen te eten, 
maar ook door als kerken of individueel 
projecten te stimuleren. 
Noaberhuus, soep café, minima voor minima. 
En ook het initiatief vanuit de burgerlijke gemeente 
met oa de kerken wat we straks kunnen betekenen 
bij de opvang van de Oekraïners hier.   
Het hoeft ook niet allemaal groots, 
begin maar in het klein. 
Vraag eens iemand 
of een paar mensen aan je tafel 
waar je op het eerste moment niet zo aan denkt. 
Luister naar elkaar, deel elkaars verhalen, 
laat aan tafel licht en liefde zijn 
en het zal je wereld verrijken. 
Niet: Iedereen aan Tafel? 
Juist iedereen aan Tafel! 
Ook bij de maaltijd van de Heer! 
Moge het zo zijn. 
Amen 
  
Zingen: Love shine a light Marieke, Jeannet, Anton 
Vertaling: Liefde laat een lichtje schijnen 
tot in ieder hoekje van m'n hart 
Laat het liefdeslicht steun geven 
laat het liefdeslicht steun geven 
en de magie oplichten tot in het kleinste deel, 
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen 
tot in ieder hoekje van ons hart, 
Liefde laat een licht schijnen tot in ieder hoekje van m'n droom 
laat het liefdeslicht steun geven 
laat het liefdeslicht steun geven 
als de machtige rivier 
die vanuit de beek stroomt 



Laat onze liefde een lichtje doen schijnen 
tot in ieder hoekje van onze dromen 
En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen 
schijnen allemaal een lichtje om onze weg te verlichten 
Broeders en zusters 
tot in elke kleinste uithoek 
laat onze liefde een lichtje doen schijnen 
tot in ieder hoekje van ons hart 
  
Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van de wereld, 
laat het liefdeslicht steun geven 
laat het liefdeslicht steun geven 
en de magie oplichten 
voor alle meisjes en jongens 
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen 
tot in iedere hoek van de wereld 
  
Gedicht 
Kom maar aan tafel 
  
Kom aan de tafel waar geluisterd wordt 
Kom aan de tafel waar zorg gedeeld wordt 
  
Kom aan de tafel waar iedereen telt 
Kom aan de tafel waar niemand illegaal is 
  
Kom aan de tafel waar voor ieder brood is 
Kom aan de tafel waar niemand dorst lijdt 
  
Kom aan de tafel  waar liefde geen woord is 
Kom aan de tafel waar geen angst heerst 
  
Kom aan de tafel waar verhalen worden verteld 
Kom aan de tafel met verhalen die hoop geven 
  
Kom aan de tafel waar een stoel open is 
Voor wie in liefde wordt verwacht…… 
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