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GASTVRIJHEID?   Matteüs 10: 40; Zw 1041/1434 
28 juni 2020 

 

Lieve mensen, 
 

1 Jezus zendt zijn twaalf leerlingen uit met een missie. Zij moeten op 
weg gaan met deze opdracht: vertel mensen het goede nieuws en genees 

zieken van hun demonen en kwalen. Is dit geen onmogelijke opdracht, 
een mission impossible? Vraagt Jezus niet te veel van zijn leerlingen en 

dus ook van ons? Als je Jezus’ uitzendingsrede hoort, zakt de moed je 
toch in de schoenen. De weg van navolging van Christus loopt bepaald 

niet over rozen. 2000 jaar later leven we nog altijd met demonen en 
ernstige ziektes: van kanker tot Covid-19. 

 
Hoe moeten we dan omgaan met Jezus’ radicale toespraak?  Jezus wil ons 

iets leren, hij wil ons mobiliseren en transformeren. Hij roept ons daarom 
op tot een andere kijk op het leven en tot een nieuwe levensstijl. Hij leert 

ons nieuwe levenslessen dwars tegen al onze vanzelfsprekendheden en 

vastgeroeste gewoontes in. Zijn uitzendingsrede staat bol van de 
veranderingsadviezen. Alles geheel in de Geest van het evangelie, zoals: 

Draai je om, het Koninkrijk is vlakbij. M.a.w. als je je echt durft te 
vernieuwen, kom je dichter bij Gods Liefde dan wanneer je vastroest in je 

eigen bubbel. Dat is het geheim van Jezus’ ingrijpende missie en visie. 
 

2 Neem alleen al deze ene waarde in het Jezus’ programma: de 
gastvrijheid. Jezus zegt aan het slot van zijn toespraak: ‘Wie jullie 

ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij 
gezonden heeft.’ Het gaat hier ten diepste om de gave van het ontvangen. 

Zijn wij werkelijk gastvrij, als mens, als kerk, als samenleving? 
 

De woorden van Jezus geven te denken. We zijn als kerk en wereld 
aangewezen op elkaar. We zijn geen losse eilandjes, maar vormen samen 

een gemeenschap met vallen en opstaan. Zonder relatie geen verbinding, 

geen groep. In coronatijd beseffen we dat nog meer dan normaal. We 
horen op allerlei vlak dus mee te doen aan het sociale spel van geven en 

nemen, open voor het geheim van ontvangen en ontvangen worden. 
 

Wie jou ontvangt, ontvangt God in Christus. Dit klinkt misschien wat 
hoogdravend, maar zo kun je m.i. misschien wel scherper kijken naar alle 

binnen-en buitenkerkelijke communicatie- en groepsprocessen.  
 

3 In de Bijbel komen we de waarde van gastvrijheid, steeds weer 
tegen. Denk aan Abraham die drie mannen gastvrij onthaalt met eten en 

drinken. Zij blijken engelen van God te zijn. Denk aan Jezus die geregeld 
te gast was op feesten, en verbleef in huizen van hoeren en tollenaars. De 

schrijver van de brief aan de Hebreeën leert ons onomwonden: ‘Blijf van 
elkaar houden. Vergeet niet om gastvrij te zijn. Ontvang mensen met 
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open armen, want je zou onbewust wel eens engelen op bezoek kunnen 
krijgen.’ 

In veel kloosters gold daarom het principe van de gastvrijheid. Verwelkom 

elke bezoeker, en geef iedere vreemdeling onderdak en eten, want hij of 
zij zou wel eens de Messias kunnen zijn. 

 
Onze tijd heeft meer gastvrijheid nodig dan ooit. Ga eens na wanneer jij 

gastvrij en warm ontvangen werd. En wat dat voor jou betekende, ook nu 
je er weer aan terugdenkt? 

 
4 Echte gastvrijheid kost wat. We zullen telkens goed in de ogen van 

de ander moeten kijken. En schrik dan niet van diens anders-zijn en 
vreemde taal, andere gewoonte, huidskleur of mening. Verander van blik; 

kijk zoals Jezus met de ogen van de liefde en tederheid. Wie goed kijkt in 
het gelaat van een ander, ziet ook iets van het gelaat van de Ander (met 

een hoofdletter), God (zoals de filosoof Emmanuel Levinas eens zei). 
 

Gastvrijheid snijdt wel in onze vooroordelen en schuurt met onze vaste 

gewoontes. Het gaat hand in hand met het dragen van je kruis en 
verliezen van je leven omwille van Jezus, zo blijkt. 

 
Wat betekent echt gastvrijheid vandaag? We leven in een turbulente tijd. 

Sinds de zinloze dood van George Floyd door een politieagent in VS laaien 
de protesten tegen racisme en vreemdelingenhaat wereldwijd op. Wat is 

het lastig om samen als veelkleurige kinderen van God op aarde te leven. 
Voor je het weet, speelt de een de ander de Zwarte Piet toe en lukt het 

maar niet om elkaar lief te hebben. 
 

5 Laten we ook in deze coronatijd de kunst van de liefde voor de 
vreemdeling blijven oefenen. En laten we ook in Gods Naam genieten van 

de gastvrijheid die anderen ons bieden. Xenofilie in plaats van xenofobie. 
De rede van Jezus is nog altijd actueel. Zijn missie is goud waard.  

 

Gastvrijheid is iets om voor in de benen te komen, alert te blijven en te 
dromen. Zoals eens John Lennon deed, toen hij zijn onsterfelijke poplied 

‘Imagine’ zong. Dat lied over een wereld als gemeenschap in vrede en 
verbinding, werd en wordt gespeeld en gezongen in elke strijd tegen 

racisme. Ook vandaag. Want wie een ander echt ontvangt, ontvangt Gods 
Liefde. Of zoals Lennon zingt: 

 
Stel je voor dat er geen hebzucht en honger meer zijn 

maar een gemeenschap van broeders en zusters 
alle mensen die willen delen 

Ik hoop dat je meedoet met ons 
en de wereld zal één worden.  

 
 

Amen 



 
3 

 
 

 

GEBEDEN met responslied lied 103e  
 

Gastvrije God, 
bij U kunnen we altijd terecht 

U bent onze Gastheer 
en wij kunnen altijd bij U te gast zijn, ja zelfs meer dan dat 

Uw liefde en barmhartigheid kennen geen grenzen 
wij ervaren het leven soms als vreemd 

wij kunnen soms vervreemd zijn van onszelf en van elkaar 
In alle vertwijfeling en onzekerheid ook in deze coronatijd 

klampen we ons vast aan een woord van troost 
en een teken van uw nabijheid 

daarom bidden wij zingend tot U: Bless the Lord 
 

God, 

in Jezus toont U hoe U deze wereld ten diepste hebt bedoeld 
en welke weg dicht in de buurt komt van uw Koninkrijk van vrede en recht 

leer ons de waarde van het ontvangen en ontvangen worden 
help ons om gastvrij te worden naar mensen die anders zijn 

leer ons om geduld te hebben, als anderen mijlenver van ons af staan 
verlos ons van onze vooroordelen en te snelle meningen 

daarom bidden wij zingend tot U: Bless the Lord 
 

Trouwe God, 
ontferm U over alle vluchtelingen en vreemdelingen in ons land 

en in onze wereld 
geef hun mensen en organisaties die naar hen omzien 

ontferm U over slachtoffers van racisme en vreemdelingenhaat 
wees met allen die vervolgd worden of gevangen zitten en gemarteld 

vanwege hun politieke mening, geloof of huidskleur 

zegen alle stappen op weg naar een nieuwe wereld 
zonder haat, zonder apartheid, en zonder geweld 

zegen ons met uw geest van vrede en saamhorigheid 
daarom bidden wij zingend tot U: Bless the Lord 

 
Warmhartige God, 

wees met allen die ziek zijn 
wees met hen die slachtoffer zijn van de coronacrisis: 

nabestaanden, zieken, ouderen in zorgcentra, kwetsbaren in isolement, 
ondernemers, Zzp-ers, baanlozen 

ontferm U over mensen in rouw, allen die zwaar lijden onder 
verdriet, verlies en gemis 

kom met uw adem in ons 
en maak ons vrij 

daarom bidden wij zingend tot U: Bless the Lord 
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God, hoor naar wat elk van ons persoonlijk vanuit de stilte tot u bidt… 

 

Samen bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde: Onze Vader… 
 

 


