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Als de HEER bij je op bezoek komt 
Gastvrijheid  van  God  en  mensen  (Genesis  18:1-15) 
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waar? 
6. Hoe gastvrij ben jij? Hoeveel 
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7. ‘Is ook maar iets voor God 
onmogelijk?’ Wat is jouw 
antwoord? 
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Abraham, de vader van alle gelovigen, is op weg gegaan met God. 
Het begon allemaal met een stem en drie beloften (Genesis 
12:1-3): 1. nageslacht krijgen (‘verbonden zijn’), 2. land krijgen 
(‘thuis zijn’) en 3. gezegend worden om een bron van zegen te zijn 
(‘betekenisvol zijn’) - drie beloften die dus tegemoet komen aan 
drie basis-verlangens in ons leven! Vandaag is er opnieuw een 
ontmoeting met God: ‘De HEER verscheen opnieuw aan Abraham’ 
(Genesis 18:1) 
 
God verschijnt 
Dat is een refrein in Abrahams leven: dat God naar hem toe 
komt, in een stem, in een verschijning, want God verbindt zich 
met mensen. Wat moeten we ons precies voorstellen? Dat blijft 
lastig en mysterieus. De schrijver van Genesis heeft het over: de 
HEER, drie mannen, gasten, een van hen, de twee mannen, de 
twee engelen (Gen. 19:1). In de uitleg-traditie van dit 
bijbelverhaal is al snel gedacht aan een verschijning van de 
drie-enige God. Hoe bijzonder is het dan om te lezen: ‘Wij 
nemen uw uitnodiging graag aan’! Een mens nodigt God uit, en 
God gaat graag op die uitnodiging in. Is dat niet bemoedigend als 
we God zoeken (en hem soms maar niet kunnen vinden)? En 
wat is het fascinerend dat Vader, Zoon en heilige Geest samen 
een maaltijd eten die door Abraham en Sara is klaargemaakt! 
God eet gebraden kalfsvlees en pannenkoeken. Zo aards en 
fysiek gaat het er hier aan toe in het koninkrijk van God: op 
aarde zoals in de hemel. Zou Chagall die kleur rood gekozen 
hebben om tot uitdrukking te brengen dat hier de liefde bloeit?  
 
De lach en de liefde 
De HEER is gekomen om een van de beloften te bevestigen (Gen. 
17:16-22): over een jaar zal er een zoon worden geboren. Net 
als Abraham lacht Sara, een lach van ongeloof: ‘Zou de liefde 
voor mij nog zijn weggelegd?’ Later wordt dat een lach van 
geloof en vreugde (Gen. 21:1-7). 

 
 
Gelukkig wie gastvrij zijn… 
Geïnspireerd door dit bijbelverhaal gaan er hopelijk 
verschillende verlangens stromen in je leven. Want zo wil de 
heilige Geest Gods woorden gebruiken. (1)  Verlangen naar 
godsontmoetingen. De HEER wil ook vandaag bij ons op bezoek 
komen. ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ Laat er plekken 
zijn waar de HEER je kan ontmoeten, waar je hem gastvrij 
welkom kunt heten (schepping, Woord, hart, gebed, het gelaat 
van de ander etc.). (2) Verlangen naar gastvrijheid. Abraham is 
een ‘rechtvaardige’. Bij een rechtvaardig leven hoort: 
gastvrijheid betonen, ruimte scheppen voor de ander. Waar je 
ook bent: in de kerk, op je werk, thuis, in de buurt. ‘Gelukkig wie 
gastvrij zijn, voor hen is het koninkrijk van de hemel.’ En: ‘Houd 
de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te 
weten engelen ontvangen’ (Heb. 13:2). (3) Verlangen naar 
geloof. Abraham en Sara luisterden toen God zei: ‘Is ook maar 
iets voor de HEER onmogelijk?’ Jezus zei later tegen zijn 
leerlingen: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles 
mogelijk’ (Mat. 19:26). 
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