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Om te lezen 
Romeinen 12 

Hebreeën 13 

 

Voor een geloofsgesprek 
1. Wat heben het goede leven en-

gastvrijheid met elkaar te maken? 

2. Verlang je ernaar om te groeien in 

gastvrijheid? Zo ja, welke praktij-

ken kunnen je daarbij helpen? 

3. Wat betekent het voor jou dat God 

een gastvrije God is? 

4. Gastvrijheid is een vorm van naas-

tenliefde. Hoe is de kerk een oe-

fenplaats voor die naastenliefde? 

5. Naast de vluchtelingen zijn er nog 

vele anderen die gastvrijheid nodig 

hebben. Aan wie denk je dan bij-

voorbeeld? 

6. Heb jij wel eens een engel gezien? 

Ben jij zelf ook een engel?  

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

www.plantagekerk.nl  

www.verlangennaarhetgoedeleven.wordpress.com  

 

Het goede leven is vaak ver te zoeken. Dat ervaren we bij-

voorbeeld rond de vluchtelingproblematiek die speelt. Zóveel 

mensen op de vlucht, angstig, onzeker, ontheemd! In de kerk 

kunnen we zo’n groot probleem niet oplossen. Wel kunnen we 

ons afvragen of God al deze mensen naar ons in Europa toe-

stuurt om ons te leren groeien in gastvrijheid. Wat is gast-

vrijheid? Wat betekent het dat we geloven in een gastvrije 

God? Wat kunnen we leren van de gastvrijheid van Jezus?  

 

Gods gastvrijheid 

Op meerdere plaatsen klinkt in het Nieuwe Testament de op-

roep 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 Ro-

meinen 12 staat de oproep tussen veel andere aansporingen. 

Die aansporingen zijn allemaal gebaseerd op Romeinen 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 stellen, want dat is de ware eredienst 

voor u.’ Paulus vat alles wat Gód heeft gedaan en doet (Ro-

meinen 1-11) samen in dat ene woord ‘barmhartigheid’ (OT: 

ruchama, verwant 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 barm-

hartigheid of ontferming staat er zelfs in het meervoud (‘Gods 

barmhartigheden’): Gods overvloedige en grenzeloze barm-

hartigheden waardoor hij alles geeft om mensen te redden uit 

hun ellende! Barmhartigheid heeft alles met ‘warmhartigheid’ 

te maken: een warm hart dat open staat voor iedereen. Chris-

ten geloven in een gastvrije God vol barmhartigheid en ruim-

hartigheid! 

 

Wees gastvrij! 

Vanaf Romeinen 12:9 klinkt er een hele serie oproepen. Steeds 

gaat het daarin om het in de dagelijkse praktijk tot uitdruk-

king van Gods grenzeloze ruimhartigheid. De serie oproepen 

kan ook ongedachte verbindingen aangaan met de vluchtelin-

genstroom die we zien en hoe we daar ook als gemeen-

te(leden) van Christus op reageren: 

- 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! 

Wees gastvrij. Het staat er iets sterker: ‘Leg u toe op de gast-

vrijheid’. Daar klinkt gedrevenheid en passie in door! Gast-

vrijheid is geen menselijke optie maar een goddelijke missie: 

je doet het niet al klagend en met tegenzin (vgl. 1 Petrus 4:9) 

of noodgedwongen, maar vanuit een diepgeworteld verlangen. 

Gastvrij zijn is: (in je hart) ruimte scheppen voor de ander die 

zo anders is. Zoals Jezus: wat was er bij hem veel ruimte voor 

de ander, de zieke, de zwakke, de zondaar, de buitenstaander, 

de vreemdeling. Hij zat juist met hen aan tafel! 

 

Engelen als gasten? 

Tellen wij tussen de vluchtelingen de ISIS-strijders of de enge-

len? Hebreeën 13:2 leert ons anders kijken: ‘houd de gastvrij-

heid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten 

engelen ontvangen.’ Het begint bij de liefde: Gods liefde voor 

ons en alle mensen. Liefde drijft de angst uit. Laat xenofobie 

(vreemdelingenhaat) plaats maken voor philoxenia (gastvrij-

heid).  

 

Gastvrijheid vandaag 

1. Gastvrijheid staat niet nu pas op de agenda! Hier klopt het 

hart van God en van het goede leven! Ruimte scheppen voor 

de ander kan elke dag, ook zonder vluchtelingen. Oefenen in 

gastvrijheid is zo belangrijk (in de kerk, de miniwijk, de buurt, 

de Aanloop, overal waar mensen anders zijn dan jij). 

2. ‘It takes one to know one.’ Zonder het te weten een engel 

ontvangen is goed. Het wel weten is misschien nog beter. Je 

zult engelen sneller herkennen als je er zelf een wilt zijn. En: 

de glazen engel van Zwolle mag telkens appelleren aan het 

verlangen naar gastvrijheid. 

3. Ken de HEER in Jezus Christus als de Gastvrije God bij wie 

iedereen welkom is om aan tafel te gaan!  


