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

engelen ontvangen. 
Hebreeën 13:2 

Zondag 30 oktober 2011 
Hebreeën 13:1-8 

 
ENGELEN ALS 
GASTEN? 
(Over gastvrijheid 4) 
 
Ontmoet jij wel eens een engel? Voor 
veel gelovigen spelen engelen nauwe-
lijks een rol, anderen kennen op dit 
gebied heel bijzondere ervaringen. In 
de Bijbel spelen engelen in elk geval 
wel een grote rol: ze zijn de hemelse 
boodschappers van God. Mensen als 
Hagar (Gen. 16), Jesaja (Jes. 6: serafs), 
Maria (Luc. 1) en Petrus (Hand. 12) 
hebben engelen gezien en ze wisten dat 
het engelen waren. 
 
Aansporing tot gastvrijheid 
Het slot van de Hebreeënbrief bevat 
een hele serie aansporingen. Enkele 
voorbeelden: 
- (12:14) Streef ernaar in vrede te leven 

met allen. 
- (12:25) Let op dat u hem die spreekt 

niet afwijst. 
- (12:28) Laten we het onwankelbare 

koninkrijk in dankbaarheid 
aanvaarden. 

- (13:1) Houd de onderlinge liefde 
(philadelphia) in stand. 

- (13:16) Houd de liefdadigheid en de 
onderlinge solidariteit in ere. 

- (13:22) Ik vraag u dringend ontvan-
kelijk te zijn voor deze woorden van 
bemoediging. 

Deze aansporingen laten praktisch zien 
hoe volgelingen van Jezus gestalte ge-
ven aan het koninkrijk van God. 
 
De gastvrijheid 
We worden dus ook bemoedigd om de 
gastvrijheid (philoxenia) in ere te houden 
(13:2). Deze gastvrijheid is een prakti-
sche expressie van Gods karakter. Het 
gaat hier allereerst om mede-christenen 
die op reis waren (predikers) of op de 
vlucht waren (vervolgden). In die tijd 
waren er geen hotels zoals nu. De her-
bergen waren berucht: het waren halve 
bordelen, vieze plekken waar gasten 
beroofd en gegijzeld konden worden. 
De gastvrijheid die christenen onder-
ling betoonden (en dat kostte je dus 
wat: geld, eten, privacy) droeg bij aan 
de missionaire uitstraling van de chris-
telijke gemeenschap. Van de Romeinse 
keizer Julianus wordt vermeld dat hij 
bezwaren had tegen de vriendelijkheid 
die christenen ten toon spreidden voor 
vreemdelingen, omdat het volgens hem 
een belangrijk middel was om het athe-
isme (godsdiensten zonder tempel of 
beeld, los van de keizer) te verbreiden. 
 
Engelen ontvangen 
Het spreken over engelen verwijst naar 
enkele verhalen uit het Oude Testa-

ment (Gen. 18 en 19; Re. 6). Engelen 
zijn primair boodschappers, door God 
gezonden om iets door te geven. Vaak 
brachten ze een grote zegen met zich 
mee. De gastheer of gastvrouw ont-
vangt een grotere zegen dan de gast 
zelf! 
 
Gastvrijheid nu 
In Hebreeën 13 gaat het dus over de 
onderlinge christelijke gastvrijheid: de 
ene christen schept in huis ruimte voor 
de andere. Deze gastvrijheid is in onze 
tijd (met hotels etc.) eerder uitzonde-
ring dan regel. Wat moeten we met 
deze bemoedigende aansporing? 
1. Als een mede-christen te gast is (die 
misschien anders gelooft, anders denkt, 
andere keuzes maakt), wees er dan alert 
op dat God ons door hem of haar iets 
te zeggen heeft. 
2. Een gastvrije kerk ontvangt gasten 
als Christus zelf. Luister naar Regel van 
Benedictus:  
Alle gasten die aankomen moeten worden 
ontvangen als Christus zelf, want hij zal eens 
zeggen: ‘Ik kwam als gast en u hebt mij 
opgenomen.’ - Aan ieder wordt de eer bewezen 
die men hem verschuldigd is, maar heel in het 
bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de 
vreemdelingen. Bij aankomst of vertrek van 
alle gasten moeten jullie nederigheid bewijzen. 
Buig het hoofd en lichaam op een wijze die 
overeenkomt met de verering van Christus, die 
inderdaad ontvangen wordt in deze mensen. - 

In het ontvangen van de armen en de pelgrims 
moet de grootste zorg betoond worden, want 
het is vooral door hen dat Christus ontvangen 
wordt. 
3. ‘It takes one to know one.’ Zonder 
het te weten een engel ontvangen is 
goed. Het wel weten is beter. Je zult 
engelen beter herkennen als je er zelf 
een wilt zijn. 
 

 
 

 
In gesprek 
1. Welke rol spelen engelen in jouw 

geloof? 
2. Welke van de genoemde 

aansporingen uit het slot van 
Hebreeën vind jij het belangrijkste? 

3. Hoe kunnen christenen vandaag 
onderlinge gastvrijheid betonen? 

4. Hoe is de passage uit de Regel van 
Benedictus relevant te maken voor 
ons kerk zijn? 

5. Ben jij een engel? 


