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Houd de gastvrijheid in ere, 
want zo hebben sommigen zonder het te 

weten engelen ontvangen. 
Hebreeën 13:2 

Zondag 9 oktober 2011 
Genesis 18:1-8 

 
EEN GASTVRIJE GOD 
(Over gastvrijheid 1) 
 
Gastvrijheid is de komende maanden 
het thema waar we ons als gemeente 
op bezinnen (als onderdeel van ons 
verlangen om meer missionair te zijn). 
Bij gastvrijheid denken we misschien 
eerst aan restaurants, hotels en musea 
(er bestaat een heuse hospitality industry). 
Ook kunnen we gastvrij zijn verbinden 
met een politiek thema als het 
Nederlandse asielbeleid. Maar Bijbels 
gezien hebben we in gastvrijheid te 
maken met een kernthema van het 
evangelie. We kennen God als een 
gastvrije God! Hij is een genadige God 
die ruimte schept voor ons als mensen, 
niemand uitgezonderd. 
 
Abraham 
Het verhaal uit Genesis 18 is in de 
christelijke traditie al eeuwenlang een 
basisverhaal over gastvrijheid. 
Abraham nodigt drie mannen gastvrij 
uit en maakt een uitgebreide maaltijd 
voor hen klaar. Deze gasten blijken 
engelen te zijn, sterker: de HEER zelf 
is te gast bij Abraham. Vanuit het 
perspectief van gastvrijheid valt het 
volgende op in dit verhaal: 

- Abraham zit in de deuropening: 
bewust op de grens tussen binnen en 
buiten; 

- een gastvrije houding is een actieve 
houding: Abraham neemt het 
initiatief en stapt uit zijn 
comfortzone; 

- gastvrijheid respecteert de vrijheid 
van de gast: de uitnodiging is hartelijk 
maar niet dwingend; 

- gastvrij zijn is een heel praktische 
bezigheid: voeten wassen, een plek in 
de schaduw aanbieden, eten klaar 
maken; 

- gastvrijheid vraagt ook tijd: 
Abrahams voorbereidingen moeten 
uren geduurd hebben; 

- Abrahams gastvrijheid weerspiegelt 
de overvloedige gulheid van God; 

- de gasten hebben ook een 
verantwoordelijkheid: de gastheer 
helemaal gastheer laten zijn 

 
De HEER als gast 
Dit verhaal over gastvrijheid staat in 
het grotere kader van Abraham en Sara 
die uitzien naar nageslacht (Gen. 12:1-
3) maar daarin teleurgesteld zijn. De 
zegen blijkt nu op een onverwachte 
manier te komen door de komst van de 
drie mannen. Vreemdelingen zijn het 
eerst voor Abraham (maar voor wie 
leeft met de HEER is zo’n vreemdeling 
nooit een ‘toevallige’ voorbijganger). 

Maar het blijkt de HEER zelf te zijn: 
deze Gast brengt zegen met zich mee 
(de aankondiging van de geboorte van 
een zoon, Gen. 18:9-15). Er is een 
verrassende samenhang tussen 
gastvrijheid geven en zegen ontvangen! 
 
Icoon 
De icoon van Anrej Rublev (15e eeuw) 
‘Gastvrijheid van Abraham’ maakt 
zichtbaar dat de drie-enige God, die te 
gast is bij Abraham en Sara, zelf een en 
al gastvrijheid is. Hij laat zich 
ontmoeten (in vreemde gestalten) en 
schept ruimte voor wie bij hem te gast 
wil zijn. De icoon is een uitnodiging 
om deel uit te maken van de liefdevolle 
en ruimhartige gemeenschap die er is 
tussen Vader, Zoon en Geest. Zo is de 
bron van onze gastvrijheid voor de 
naaste: Gods gastvrijheid, de ruimte die 
hij schept voor ons en die we kunnen 
beleven in het vieren van de maaltijd 
van de Heer. 
 

 
In gesprek 
1. Gastvrijheid is: ‘de bereidheid om 

ruimte te scheppen voor de ander 
(die zo anders is)’. Wat vind je van 
deze omschrijving? Ben jij gastvrij? 

2. Wat valt jou in het bijzonder op in 
het verhaal van Genesis 18:1-8?  

3. Praat door over Hebreeën 13:2 in 

relatie tot Genesis 18. 
4. Wie zijn de ‘vreemdelingen’ die op 

jouw weg komen? Gebeurt dat 
‘toevallig’? 

5. Op welke manieren kun je in je 
persoonlijke leven groeien in 
gastvrijheid? 

6. Wat zijn volgens jou de kenmerken 
van een gastvrije christelijke 
geloofsgemeenschap? Welke 
bijdrage kun jij daaraan leveren? 

 
Boekentip: Robert Vosloo, Engelen als 
gasten? Christelijke gastvrijheid 


