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‘Kijk, wat een veelvraat,  
wat een dronkaard,  

die vriend van tollenaars en zondaars.’ 
Lucas 7:34 

Zondag 9 oktober 2011 
Jesaja 25:6-9 en Lucas 5:27-32 

 
ETEN MET JEZUS 
(Over gastvrijheid 2) 
 
 
Eten is prominent aanwezig in onze 
levens: drie keer per dag, snacks, 
uitgebreide diners, uit eten gaan, een 
feestmaal, een tussendoortje etc. We 
kunnen erg genieten van (samen) eten! 
Maar eten is ook verbonden met 
problemen: obesitas, anorexia, hart- en 
vaatziekten, ondervoeding, 
voedselverspilling etc.  
 
Eten in de Bijbel 
Het is opvallend hoe vaak er in de 
Bijbel sprake is van eten, maaltijden en 
feestmalen. En het onderwijs van Jezus 
over het koninkrijk van God speelt 
zich ook vaak aan tafel af en gaat vaak 
over maaltijden en uitnodingen om te 
komen eten. Het hele Bijbelse verhaal 
laat zich zelfs vertellen aan de hand van 
vier maaltijden. 
 
Vier maaltijden 
De hoofdlijn van de Bijbel kan vanuit 
vier momenten verteld worden. In wat 
meer abstracte termen ziet dat er zo 
uit:  
 

1 Schepping: heelheid 
2 Zondeval: breuk 
3 Verlossing: herstel 
4 Wederkomst: toekomst  

 
Maar in concretere termen kun je het 
verhaal ook zo vertellen (ontleend aan 
ds. Pieter Kleingeld): 
 
Maaltijd 1: een menu 
God liet uit de aarde allerlei bomen 
opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, 
met heerlijke vruchten. Onder deze 
bomen waren er twee bijzondere: de 
levensboom en de boom van de kennis 
van goed en kwaad. God bood de 
mens een uitnodigend menu: ‘Van alle 
bomen in de tuin mag je eten’ (Gen. 
2:16). Als wij eten, ontvangen wij dus 
de zegen van de Schepper. Maar: één 
boom stond niet op het menu. 
 
Maaltijd 2: stiekem gestolen snack 
De mens sloeg deze uitnodiging al snel 
af en koos voor een stiekeme gestolen 
snack: de vrouw keek naar de boom 
van kennis van goed en kwaad (Gen 3). 
Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze 
waren een lust voor het oog, en ze 
vond het aanlokkelijk dat de boom 
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte 
een paar vruchten en at ervan. Ze gaf 
ook wat aan haar man, die bij haar was, 
en ook hij at ervan. De dood doet haar 
intrede. Eten is vanaf nu verbonden 

met de dood. (De kernvraag wordt nu: 
hoe kom je van maaltijd 2 naar maaltijd 
4? Daarom eerst iets over de vierde 
maaltijd.) 
 
Maaltijd 4: Gods grote feestmaal 
Er komt een nieuwe tijd. We zien uit 
naar een toekomst waar de grote 
feestmaaltijd opnieuw verbonden is 
met het leven, en er een nieuwe relatie 
wordt gevierd tussen God en de 
mensen. Lees: Jesaja 25 vers 6-9. De 
HEER van de hemelse machten richt 
voor alle volken een feestmaal aan! 
Iedereen mag erbij komen! 
 
Maaltijd 3: de maaltijd van de Heer 
De verbindende maaltijd is de 
Paasmaaltijd. Het is de maaltijd die 
staat voor Jezus’ dood. Hij sterft eens 
en voorgoed de dood die sinds de 
vorige maaltijd verbonden is aan alle 
maaltijden. Zijn sterven betekent voor 
de mensen die bij hem horen leven en 
opstanding: nieuw leven. ‘Neem 
hiervan, dit is mijn lichaam.’ ‘Dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, 
dat voor velen vergoten wordt.’ 
 
Eten met een missie 
Elke maaltijd die Jezus houdt (met 
tollenaars en zondaars en andere 
outsiders, zie o.a. Luc. 5: 27-32) is 
verbonden met de derde maaltijd: het 
is een genademaal! Jezus is gekomen, 

etende en drinkende! Op deze manier 
laat hij zien waar het in het koninkrijk 
in de kern om gaat: het leven delen, 
gastvrij zijn, elkaar Gods genade 
gunnen. Tegelijk is elke maaltijd die 
Jezus houdt al een voorproefje van de 
grote feestmaaltijd die nog komt 
(Openb. 19:9). 
 
Ware spijs en drank 
Tegelijk is het met Jezus heel 
bijzonder: hij is onze gastheer én ons 
eten en drinken! Hij die ‘veelvraat’ 
werd genoemd, zegt tegen zijn 
volgelingen: ‘Ik ben het levende brood 
dat uit de hemel is neergedaald; 
wanneer iemand dit brood eet zal hij 
eeuwig leven’ (Johannes 6:51). Hij die 
‘dronkaard’ werd genoemd, zegt tegen 
zijn volgelingen: ‘Laat wie dorst heeft 
bij mij komen en drinken’ (Johannes 
7:37)! 


