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Bekommer u om de noden van de heiligen  
en wees gastvrij. 

Romeinen 12:13 Zondag 6 november 2011 
Romeinen 12:9-21 

 
WEES GASTVRIJ! 
(Over gastvrijheid 5) 
 
Het evangelie van Jezus is een 
boodschap die in ons dagelijkse leven 
handen en voeten wil krijgen! Geloven 
is doén: Gods liefde in de praktijk 
brengen. Het is belangrijk om ons 
telkens te herinneren wat Jakobus 
geschreven heeft: ‘Vergis u niet: alleen 
horen is niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen’ (Jakobus 1:22-
25). We helpen elkaar daarbij door de 
‘Inspiratiekaart Gastvrijheid’. 
 
Gods barmhartigheid 
Op meerdere plaatsen klinkt in het 
Nieuwe Testament de oproep om 
gastvrij te zijn (naast Heb. 13:2 en 
Rom. 12:13 ook in 1 Tim. 3:2, 1 Tim. 
5:10, Tit. 1:8, 1 Pet. 4:9, 3 Joh. 1:8). In 
Rom. 12 staat de oproep tussen veel 
andere aansporingen. Die aansporingen 
zijn allemaal gebaseerd op Rom. 12:1: 
‘Broeders en zusters, met een beroep 
op Gods barmhartigheid vraag ik u om 
uzelf als een levend, heilig en God 
welgevallig offer in zijn dienst te stel-
len, want dat is de ware eredienst voor 
u.’ Paulus vat alles wat God heeft 
gedaan en doet (Rom. 1-11) samen in 

dat ene woord barmhartigheid. In het 
Oude Testament is barmhartigheid 
ruchama, een woord dat verwant is met 
rechem, dat ‘baarmoeder’ betekent. Zo 
ontdekken we bij onze God een 
moederlijke liefde die diep van binnen 
komt en heel de wereld omhelst. Het 
woord barmhartigheid of ontferming 
staat er zelfs in het meervoud: Gods 
overvloedige en genzeloze barmhar-
tigheden waardoor hij alles geeft om 
mensen te redden uit hun ellende! 
Barmhartigheid heeft alles met ‘warm-
hartigheid’ te maken: een warm hart 
dat open staat voor iedereen (zie het 
logo)! 
 
Passie voor gastvrijheid 
Vanaf Rom. 12:9 klinkt er een hele 
serie oproepen. Steeds gaat het daarin 
om het in de praktijk tot uitdrukking 
van Gods grenzeloze barmhartigheid, 
dat is: in je hart ruimte scheppen voor 
de ander: 
- Laat uw liefde oprecht zijn! 
- Verafschuw het kwaad! 
- Wees enthousiast, verheugd, 

standvastig! 
- Bid onophoudelijk! 
- Bekommer u om de noden van de 

heiligen! 
- Zegen uw vervolgers! 
- Wees eensgezind! 
- Neem geen wraak! 
Tussen deze oproepen staat dus ook: 

‘Wees gastvrij’. Het staat er iets sterker: 
‘Leg u toe op de gastvrijheid’. Daar 
klinkt gedrevenheid en passie in door! 
Gastvrijheid is geen optie maar een 
goddelijke missie: je doet het niet al 
klagend en met tegenzin (vgl. 1 Pet. 
4:9) of noodgedwongen, maar vanuit 
een diepgeworteld verlangen. 
 
Kernwoorden en -waarden 
Rondom gastvrijheid vinden we heel 
wat andere woorden en waarden die 
het gastvrij zijn kleuren en verdiepen: 
aandacht, nederigheid, dienstbaarheid, 
openheid, vriendelijkheid, liefde, op-
rechtheid, beschikbaarheid, veelkleu-
righeid, respect, veiligheid. En als je al 
die woorden op een rijtje ziet staan, 
kun je maar aan één mens denken: 
Jezus! 
 
Gastvrijheid-check 
De check op de ‘Inspiratiekaart Gast-
vrijheid’ heeft als doel: zelfreflectie en 
bewustwording. Van de tien check-
points speciale aandacht voor deze 
twee: 
1. Gastvrijheid in je huis. In een tijd 
die gekenmerkt wordt door individu-
alisme en een sterke behoefte aan 
privacy is het goed om een nieuwe, 
christelijke visie op onze huizen te 
ontwikkelen. Hebben we het huis waar 
we wonen toegewijd aan God, of is het 
ons eigen bezit geworden? Woont God 

ook in ons huis en is ons huis daarmee 
een plek waar we gasten verwelkomen 
in God aanwezigheid? 
2. Gastvrijheid op je werk. Christen 
zijn op je werk kan een krachtige im-
puls krijgen als je je toelegt op gastvrij-
heid: ruimte maken in je hart en in je 
gebeden voor de ander die vaak zo 
anders is (je manager, je werknemer, je 
collega, de schoonmaker, de patiënt, de 
klant etc.). Sta jij op je werk bekend om 
je gastvrijheid? 
 

 
 

 
In gesprek 
1. Ken jij Gods barmhartigheden? Ben 

je er vol van? 
2. Bespreek de 12 kernwoorden op de 

‘Inspiratiekaart Gastvrijheid’. Welke 
vragen om meer aandacht in je 
leven? 

3. Doe de check, en deel de uitkomst 
met elkaar. 

4. Hoe open jij je hart voor de ander? 


