Thema Gastvrijheid

Thema Verbondenheid
Robert Doornenbal
14 februari 2016

Team Kerngroepen

Suggesties om te
beginnen:
Kijk of luister naar het lied:
Met open armen
van de cd Licht Aan
van schrijvers voor
gerechtigheid
http://iturl.nl/sn40CHv

Om te zingen:
Opw 573
Opw 378

Om te lezen:
Gen. 18: 1 - 8
Hebr. 13: 1 - 2
Matth. 25:35b
1 Petr. 1: 1, 2:11
Hebr. 13: 1 - 2

Tip voor de kerngroep:
Alpha Nederland heeft
meerdere cursussen om je
te helpen ruimte te maken:
voor je relatie:
De (pre)Marriage Course
voor je gezin:
Parenting Course
Voor je gebedsleven:
De Prayer Course

Gastvrijheid = ruimte maken
Inleiding
Genesis 18: 1 – 8
Wat leren wij van de tekst uit Genesis? Er klinkt een drievoudige oproep in het Oude Testament, namelijk om
God lief te hebben met je hele hart, om je naaste lief te hebben en om de vreemdeling lief te hebben. In de
Thora, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, wordt deze laatste oproep maar liefst 36 keer gedaan!
Deze opdracht om vreemdelingen lief te hebben vertaalt zich in gastvrijheid. En Abraham laat zien wat dit
betekent.
Eerst maar bekijken wat gastvrijheid niet is. In de tijd waarin het christendom opkwam was er veel xenofobie, dat
wil zeggen: angst voor vreemdelingen. Fobie betekent angst, en een xenos is een vreemdeling. Xenofobie
betekent dat de vreemdeling niet welkom is. Voor de vreemdeling heb je geen geld, geen tijd en geen plaats – en
vooral geen ruimte in je hart. De eerste christenen waren duidelijk ‘tegen-cultureel’ op dit punt. In het boek
Handelingen komen we allerlei namen tegen van mensen die alleen worden genoemd omdat ze gastvrijheid
hadden betoond, en er staan ook veel missionair getinte maaltijden beschreven.
Droom eens mee… Zou het niet geweldig zijn als De Lichtboog in een e –book in 2025 beschreven wordt als:
De Lichtboog: een gemeenschap van gasten, gastvrouwen en gastheren.
Een verzameling verhalen over een door de Heilige Geest geleide missionaire ondernemingen
in Houten en omstreken.
Maar eerst moeten we samen verder geschiedenis gaan schrijven. Net als destijds de eerste christengemeenten.
Gastvrijheid
Kenmerkend voor de vroege kerk was het beoefenen van gastvrijheid. Bijvoorbeeld als het ging om uitdelen van
voedsel en het samen eten. Bij vriend en vijand stonden de eerste christenen bekend om hun philoxenia, oftewel
gastvrijheid. Letterlijk betekent dit: liefde (philo) voor de vreemdeling.
De meest aangehaalde tekst in dit verband was de uitspraak van Jezus in Mattheüs 25:35b: ‘Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op’. De vroege christenen zagen Jezus in de vreemdelingen en de vervreemden
op hun pad, en zij zorgden voor hen. De eerste volgelingen van Jezus zagen trouwens ook zichzelf als
vreemdelingen in deze wereld (1 Petrus 1:1 en 2:11).
Maar een paar eeuwen later was de kerk een groot en machtig instituut geworden. Toen moesten kerkgangers
uit hun comfortzone worden gepreekt. (zie citaat bij het geloofsgesprek) Daar wordt opgeroepen om op elke
vorm van xenofobie te laten varen, en om gastvrijheid te beoefenen, philoxenia. Net als Abraham.
In Hebreeën 13:2 staat: Vergeet de gastvrijheid [philoxenia] niet…
Het is boeiend om te zien hoe gastvrijheid in één adem wordt genoemd met de onderlinge liefde, met broederen zusterliefde: Laat de broederliefde [philadelphia] blijven (Hebr. 13:1).

Ruimte maken
Gastvrijheid betekent ruimte maken - in werkelijk alle opzichten van het woord die je maar kunt bedenken.
Gastvrijheid betekent ruimte maken in jezelf, zodat je scherp kunt zien wat de ander, de vreemdeling nodig
heeft. Om zorg te kunnen geven aan zijn of haar behoeften en noden, van welke aard die ook zijn. En om
Gebed:
oprechte aandacht te schenken aan hoe hij of zij voelt en denkt. Dit is wat de Duitse reformator Maarten Luther
zo mooi vond: Abraham zittend bij de ingang van zijn tent. Alsof hij vreemdelingen verwachtte en niet de
Stel de droom eens voor dat gelegenheid wilde mislopen om gastvrijheid te betuigen.
de Lichtboog later wordt
Gastvrijheid is ruimte scheppen om iemand toe te laten in je leven. Dit vraagt dat je jezelf openstelt voor de ander
beschreven als een
en voor zijn anders zijn. Dat betekent niet het opgeven van je eigen identiteit, maar wel een verruiming ervan.
gemeenschap van gasten, Gastvrijheid betekent ruimte maken in je agenda en portemonnee; tijd, geld en goed delen. Ook op het heetst
gastvrouwen en gastheren van de dag, of in de hitte van de strijd van je superdrukke leven.
met door de Heilige Geest Gastvrijheid betekent ook fysieke ruimte delen met de ‘ander’, plaats maken voor hem of haar.
geleide missionaire
Of voor meerdere mensen tegelijk.
ondernemingen.
Je voelt wel aan: Abraham laat deze aspecten van gastvrijheid allemaal zien! Daarom wordt het verhaal uit
Bid je mee?
Genesis 18 gezien als het prototype van gastvrijheid.
Eén aspect van gastvrijheid is nog niet genoemd, dat is de ruimte in jezelf om van de ander te ontvangen.
Bijvoorbeeld een belofte van zegen, in het geval van Abraham en Sara. De open tent van Abraham en Sara maakt
een open toekomst mogelijk. De ruimte die zij bieden aan de hemelse vreemdelingen, zet hen zelf ook in de
ruimte.
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Geloofsgesprek
Gastvrijheid (philioxenia) is
liefde voor de vreemdeling.
Wie is voor jou een
‘vreemdeling’? Hoe ervaar
je het anders zijn, en kun je
je verbinden met anders
denkenden? Hoe gaat dat?

Gastvrijheid en verbondenheid
Gastvrijheid is een heel belangrijk en ook een heel veelzijdig thema.
Je raakt dan direct aan het hoofdthema verbondenheid, waar we het een paar keer over hebben gehad. Hoe
kunnen wij in De Lichtboog ruimte maken voor alleenstaanden? Of voor mensen met een homoseksuele
oriëntatie? Hoe maken wij ruimte voor kinderen, met name voor tieners en de leeftijd daarna? Immers zij
groeien op in een heel andere cultuur dan de ouderen onder ons. Hoe gastvrij zijn wij voor elkaar, ook als wij
verschillend denken over dingen? Welke grenzen zijn er nodig, om veiligheid te bieden? En hoe maken wij
ruimte voor vreemdelingen, inclusief nieuwelingen in de kerk?
Vormen we als gemeente een open kring?

Uit een preekfragment van
rond het jaar 400 na
Christus: “Maar jullie
zeggen: ‘de vreemdeling is
een schurk. Hij zal wat ik
geef meteen verkopen.’
Maar is hij arm omdat hij
lui is? Is niemand arm door
schipbreuk, ziekte,
rechtszaken of andere
moeilijkheden? Schamen
jullie je niet? Open jullie
handen. Wij zijn niet
geroepen om rechters over
het leven van een ander te
zijn, want dan zullen we
met niemand medelijden
hebben. Als Abraham die
houding gehad had, zou hij
geen engelen geherbergd
hebben. Maar omdat hij
allen ontvangen heeft,
heeft hij zelfs ook engelen
ontvangen.”
Wat in het citaat spreekt je
het meeste aan en
waarom?

Gastvrijheid – Russisch icoon uit 14e eeuw van Andrej Roebljov
Eén beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Deze
beroemde icoon is een schildering met zeer veel symboliek:
Midden boven zie je een boom, de eik van Mamre, met rechts
ernaast een gelige rots, symbool van de woestijn. Linksboven
staat de tent van Abraham – hier weergegeven als een stenen
huis. En dan zijn er de drie mannen uit het Bijbelverhaal, ze zijn
op doorreis, alle drie hebben ze een dunne staf in de hand. Maar
het zijn meer dan gewone reizigers: let op de vleugels, als van
engelen. Hun vleugels zijn van goud, de stoelen waarop ze zitten
zijn van goud, en de kelk op het midden van de tafel is ook van
goud. Alles hier is waardig, kostbaar, en volmaakt. Maar goud is
niet genoeg om de glorie van God te beschrijven. Om de
hoofden van deze hemelse boodschappers zien we een nimbus
– een soort lichtboog. Deze lichtboog is stralend wit – zuiver
licht. Want God woont in het licht, Hij is zelf licht.
Ten diepste gaat het in deze icoon om de gastvrijheid van de
drie-enige God. De drie mannen zijn drie engelen. En de drie
engelen staan symbool voor de heilige Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen, die toch
één zijn. Zij zitten aan een cirkelvormige tafel en nodigen ons uit in hun midden.

De diepste kleuren in deze icoon symboliseren God de Zoon, in het midden.
Zijn kleding is deels roodbruin, de kleur van de aarde. Het andere deel is blauw, de kleur van de hemel. In zijn
persoon verenigt hij de hemel en de aarde, twee naturen: goddelijk en menselijk. Met zijn rechterhand zegent
de Zoon de beker die hij zal gaan drinken. In deze beker is een geslacht lam afgebeeld. Zijn hoofd buigt zich in
onderwerping aan God de Vader aan zijn rechterzijde.
Gastvrijheid = ruimte
De Heilige Geest is aangeduid in de engel rechts. Over zijn hemelsblauwe kleed draagt hij een groene mantel.
maken.
Dat staat voor leven en wedergeboorte. Zijn hand rust op de tafel, naast de beker. Dit betekent dat Hij de Zoon
Hoe doe je dat? Ruimte
maken in je drukke bestaan zal bijstaan in zijn missie.
voor je huwelijk, voor je
gezin, voor alleenstaanden, De Vader draagt over zijn hemelsblauwe mantel een soort doorzichtig kleed, dat telkens van kleur lijkt te
veranderen. Je kunt dit niet goed omschrijven. En zo hoort het ook. Want niemand heeft ooit de Vader gezien.
voor mensen met een
Je kunt Hem niet omschrijven of afbeelden. Hooguit kun je iets van Hem symboliseren, en dat is wat deze icoon
beperking, voor
op een indringende manier doet.
‘vreemdelingen’…ect.
Herken je Gods gastvrije
uitnodiging om Zijn liefde
te ontvangen? Maak jij
ruimte voor Hem om te
ontvangen? Wat houdt je
tegen?

God de Vader zegent de Zoon met zijn hand. De hand van de Zoon wijst naar de Geest. En de Geest wijst naar de
Zoon. En Hij kijkt naar de Vader – en naar de open plek aan tafel. En zo gaat het leven door de cirkel heen – een
open cirkel, waarin wij worden uitgenodigd. De gemeenschap (koinonia) die God in Zichzelf is, is niet op zichzelf
gericht. Wij worden uitgenodigd in dit huis van liefde. We zijn erin betrokken. Telkens opnieuw in de
geschiedenis is God bezig om de relatie met ons te herstellen. Hij heet ons welkom aan het Avondmaal. Hij is
onze Gastheer. God is gastvrij.
Zijn wij het ook voor Hem? Maken wij ruimte voor God, in ons hart,
in onze gemeenschap?
Ook hierin is Abraham een voorbeeld. Door de eeuwen heen is de gastvrijheid van Abraham een model voor het
verwelkomen van Gods aanwezigheid. ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan’ (Gen. 18:3).

