
Preek Jan Steyn 24 Augustus 2014. 

Teks: Genesis 18:1-15 en Hebreërs 13:2. 

Tema: Gasvryheid 

Inleiding: Hoe dink ons oor gasvryheid en wat is bybelse of Christelike gasvryheid?  

As jy die woord gasvryheid of hospitality gaan google, gaan jy heel eerste by die gasvryheidindustrie se 

verwysings uitkom- die hospitality industry, wat plekke soos hotelle en gastehuise en restaurante insluit. Die 

ander betekenis wat gasvryheid baie keer by ons oproep, is die gesellige saamkuier met familie en vriende. 

Gasvryheid is dan dat jou huis hierdie vriendelike en verwelkomende ruimte of plek vir familie en vriende en 

natuurlik vir die kinders se vriende ook is.  

Dis belangrik om te besef dat die waarde van Christelike gasvryheid baie meer behels as wat die hospitality 

industry kan bied want hulle werk tog met paying customers. Dit behels ook baie meer as die gesellige 

saamkuier van familie en vriende. Christelike gasvryheid is veral gasvryheid aan vreemdelinge. Dit staan 

sterk teenoor die betalende kliënt van die gasvryheidsindustrie of die bekendes en familie wat ons aan huis 

besoek. Die Griekse woord wat in die Nuwe Testament vir gasvryheid gebruik word, is die woord philoxenia 

wat letterlik liefde vir die vreemdeling beteken. Dit staan direk teenoor die ander term wat ons veral in ons 

land so goed ken- xenophobia- die vrees of haat teenoor vreemdelinge. Gasvryheid is dus die openheid vir 

ander mense in hulle andersheid. Ons kan ook sê in Christelike terme is gasvryheid die proses waardeur 

buitestaanders van vreemdelinge na gaste verander word. 

In die tyd van die Nuwe Testament en die vroeë kerk was gasvryheid letterlik soms hierdie saak van lewe en 

dood. In die tyd van die Nuwe Testament het mense baie gereis. Daar was wel herberge, maar hulle reputasie 

was gewoonlik baie sleg- hulle was meestal in mooi Afrikaans hole en besoekers was nie van hul lewens of 

besittings seker nie. In die lig hiervan was reisigers en ook mense soos rondreisende predikers dikwels 

afhanklik van die gasvryheid van mense wat hulle huise vir hulle oopgestel het. 

Gasvryheid in Genesis 18: 

In die Ou Testament was gasvryheid hierdie vanselfsprekende waarde wat eenvoudig toegepas is sonder 

dat dit beveel is of enige beloning vir die gasheer ingehou het. Ons sien dit baie duidelik hier in ons teks van 

Genesis 18. Iemand skryf Abraham se optrede teenoor die drie vreemdelinge bewys dat God hom bedoel 

het as vader van die nasies: In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Ons lees drie vreemdelinge 

verskyn naby Abraham se tent op die warmste deel van die dag- sekerlik nie die ideaalste tyd vir gasvryheid 

nie. Dit is belangrik om te sien dat Abraham by die tent se deur sit. Dit is asof hy wag vir besoekers en 

vreemdelinge en nie die geleentheid om gasvryheid aan iemand te bewys wil laat verbygaan nie. Ons sien 

Abraham se nederigheid teenoor die drie vreemdelinge- hy draf nader en sê hulle sal hom ´n guns bewys deur 

nie by hom verby te gaan nie. Hy gaan haal water om hulle voete te was, want mense in daardie tyd het 

meestal gestap en daarom was een van die basiese beginsels van gasvryheid om hul voete te was. Die ritueel 

van voetewas was dikwels aanduiding van hierdie beweging van vreemdeling na gas. As jy iemand se voete 

gewas het, het jy aangedui dat jy hom of haar aanvaar het.  

Die stukkie brood wat Abraham aandui hy vir sy besoekers wil voorsit word sestien kilogram meel vir 

roosterkoeke. Ook word ´n kalf vir die onbekende besoekers geslag. Net die beste is goed genoeg vir die gaste. 

Die teks wil vir ons duidelik maak dat jou verhouding met God moet uitvloei in medemenslikheid en omgee vir 

vreemdelinge. In Levitikus word hierdie gedagte ook uitgebou na Abraham se nakomelinge, die volk van Israel: 



Wanneer daar ´n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom 

soos ´n medeburger behandel en hom liefhê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. 

Abraham gaan uit sy pad om gasvry te wees teenoor die drie vreemdelinge en dan besef ons in vers 13 dat 

een van hierdie drie mans die Here was. Die Here verskyn in die gestalte van ´n vreemdeling aan Abraham. In 

vers 13 lees ons: Toe vra die Here vir Abraham. En die Een wat Abraham as gasheer se seën van gasvryheid 

ontvang het, word die Een wat die rolle omruil en die Gasheer word wat die seën van ´n seun vir Abraham en 

Sara kom uitdeel. Hebreërs 13 vers 2 is nou die Nuwe Testamentiese kommentaar op hierdie teks van Genesis 

18: Deur gasvry te wees het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het engele as gaste gehuisves. 

Hoekom is ons baie keer ongasvry teenoor vreemdelinge of selfs teenoor mense wat nie in  ons nabye of 

bekende kring is nie? 

Iemand skryf dat een van die redes hoekom ons ongeduldig en selfs onverdraagsaam teenoor mense buite 

ons onmiddellike kring is, die feit is dat ons in ekonomiese terme oor tyd dink en praat. Hoor mooi die 

volgende uitdrukking: Tyd is geld. Ons sê as ons iets doen dat ek my tyd nou aan hierdie projek bestee. En as 

ek die projek vinniger kan afhandel as oorspronklik beplan, het ek tyd gespaar. Hoor jy die geldterme, die 

ekonomiese terme hierin? Iemand skryf hierdie groot waarheid dat in die wêreld waarin ons nou leef die term 

survival of the fittest nie meer van krag is nie. Dis nou survival of the fastest.  Hierdie fokus op spoed en die 

begrip van tyd wat daarmee saamgaan, het gemaak dat ons eenvoudig glo daar is nie tyd en geleenthede vir 

gasvryheid en vriendskap nie. Tyd is daar om produktief te wees. Tyd vir niksdoen, vir vakansie, vir 

onderbrekings en vir vreemdelinge word maklik as verlore tyd gesien. So word tyd iets wat ek en jy moet 

bestuur en beheer en word dit nie meer gesien as hierdie gawe of geskenk van God aan ons nie. Ons is 

ongasvry omdat ons glo ons nie tyd vir mense het nie. 

Die ou kerkvader Augustinus se siening van tyd is baie anders as tyd is geld. Sy uitdrukking is tyd is liefde. 

Iemand anders skryf weer dat die uitdrukking dat God Hom aan ons openbaar of Homself vir ons kom wys ook 

vertaal kan word met God het tyd vir ons. Kosuke Koyama praat oor God as the three miles an hour God: 

"God walks slowly because He is love. If He was not love, He would have gone much faster. Love has its 

speed. It is a spiritual speed. It is a different kind of speed from the technological speed we are accustomed 

to. It is slow, yet it is lord over all other speeds since it is the speed of love."  

God leef en beweeg teen die spoed van liefde. Ek wonder of ons as sy kinders teen daardie spoed sal begin 

leef? Dan sal ons dalk ook die mense op ons pad sien en ontmoet wat God raaksien maar ons miskyk omdat 

ons net te vinnig beweeg. 

Die tweede rede hoekom ons soms of dalk heel dikwels ongasvry teenoor vreemdelinge is, is dat 

vreemdelinge of mense wat anders doen en dink as ons se andersheid ons ongemaklik maak. Ons is 

eenvoudig meer gemaklik met mense wat soos ons lyk en is en dink. Om ruimte of plek te maak vir vreemdes 

vra dat ek anders oor hulle moet begin dink en dat ek grense moet begin oorsteek. Ons wil saam met mense 

wat soos ons dink en lyk hierdie veilige huis skep en almal buite ons veilige huis lyk dan vir ons dikwels soos 

hierdie terrein vol gevaar en onsekerheid. Daarom is ons grootste versoeking dikwels rondom vreemdelinge 

dat hulle soos ons moet word voordat ons hulle sal aanvaar en verwelkom. 

Die derde rede waarom ons dikwels ongasvry teenoor mense optree en nie warm en verwelkomend nie, is 

omdat ons samelewing ons geleer het dis goed en aanvaarbaar om individualisties te wees. Dis okay as alles 

net oor jou eie dinge en eie belange gaan. Ek weet ons hou nie van die Afrika woord Ubuntu nie- dit word te 

veel misbruik vir goedkoop politieke punte. Maar die gedagte agter Ubuntu is goed- Ubuntu beteken 



eenvoudig jy is mens deur ander mense of ek is omdat ons is. Ek hoor iewers die week agter Ubuntu is die 

eenvoudige gedagte van: Ek sien jou. Ek hardloop nie maar net by jou verby op my eie missie om my eie dinge 

gedoen te kry nie. 

Op watter basis rus Christelik gasvryheid? 

Christelike gasvryheid kom op vanuit die gasvrye God wat ons dien. In hierdie God se hart is daar plek vir 

die hele skepping en vir alle mense en elke soort mens.  In die Joodse geskrif die Talmoed is daar hierdie 

mooi legend oor Abraham wat op ´n dag ´n ou man vir ete genooi het. Nadat hulle klaar geëet het, het die ou 

man Abraham vir sy gasvryheid bedank. Abraham het geantwoord dat die ou man nie vir hom moet bedank 

nie, maar vir God wat al hierdie dinge as gawe gegee het. Die ou man het egter geantwoord: Waarom moet ek 

God bedank as ek my eie gode het? Daarna het die ou man ´n afgodsbeeld van hout op die vloer geplaas en 

dit bedank. Toe Abraham dit sien, was hy baie ontsteld en hy het die ou man gegryp en by sy tent uitgegooi. 

Abraham was kwaad vir homself dat hy gasvryheid aan hierdie ou afgodsdienaar bewys het. Net voordat die 

ou man buite sy gesigsveld was, hoor Abraham ´n stem wat met hom praat. Die Here sê toe vir Abraham: Ek 

beskerm en versorg al 80 jaar lank hierdie ou man wat jy so pas uit die tent gegooi het. Deur alles het Ek hom 

gedra, al het jy die afgod die dank daarvoor gegee. Alhoewel hy nie van beter weet nie, weet jy van beter, 

Abraham. Gaan soek die ou man, roep hom terug en laat hom welkom voel. Jy moet almal met gasvryheid 

bedien, selfs die wat nie verstaan dat daar net een God is nie. God is gasvry. Dink ook maar aan die beeld wat 

ek in die begin gebruik het uit Psalm 23: U ontvang my soos ´n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. 

Ons sien in Jesus se aardse bediening ook iets van die gasvrye God wat plek het vir alle soort mense. Jesus was 

bekend vir sy omstrede gastelyste waardeur Hy buitestaanders soos sondaars en tollenaars in Sy binnekring 

ingebring het. So eet Hy in Lukas 14 aan die huis van hierdie vooraanstaande Fariseër en maak die volgende 

opmerking: As jy in die middag of in die aand ´n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of 

ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy ´n 

feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes (wat waarskynlik niks het om jou mee te 

vergoed nie). 

Hoe kan ons gemeente gasvry wees ? 

Dietrich Bonhoeffer wat in die tweede Wêreldoorlog doodgemaak is omdat hy Hitler en die Naziësme 

veroordeel het, beskryf Jesus Christus as die mens vir ander. Daaruit beskryf hy dan Christus se kerk as kerk vir 

ander: Die kerk en daarmee word bedoel hierdie gemeente is alleen kerk wanneer dit vir ander leef. Die kerk 

en die gemeente moet deel in die probleme van die gewone lewe- nie dominerend nie, maar helpend en 

dienend. Dit moet vir alle mense wys en vertel wat dit beteken om in Christus en vir ander te leef. Jean Vanier 

skryf dat God ons as gemeente se geloofsvolwassenheid meet aan hoe ons nuwe en vreemde mense by ons 

verwelkom en aanvaar: Welcome is one of the signs that a community is alive. To invite others is a sign that 

we are not afraid, that we have a treasure of truth and peace to share. A community which refuses to 

welcome- whether through  fear, weariness, insecurity, a desire to cling go comfort, or just because it is fed 

up with visitors- is dying spriritually. 

Ek wil probeer om heel prakties te raak.  

Ek het lank reeds die droom dat ons een keer per Sondag hierdie interkulturele diens vir die vreemdelinge in 

ons dorp uit China en Afrika veral sal aanbied- waarskynlik in Engels en ook saam met hulle vir die engelse 

mense op ons dorp van gereformeerde oortuiging wat geen gemeente van hul eie op Malmesbury het nie. Of 

gaan ons maar teen ons gasvrye Here in maar weer ongasvry kla dat hierdie ons kerk is en hierdie mense nie 

ons mense nie? 



Ek wil ook vra hoe mense die gemeente ervaar wat dalk die eerste keer hier instap? Word hulle gegroet en 

welkom laat voel? As jy onseker is of iemand al voorheen hier was, groet liewer en stel jou voor- dat ons 

gasvry is, is belangriker as dat alles stil en stemmig is. Dit is strooi dat ons kerk toe te kom om alleen tyd met 

die Here te spandeer- ons kom juis kerk toe om ook tyd met God se ander kinders te spandeer. Anders kon jy 

mos maar by die huis gebly het en ook by Andries Enslin kerk gegaan het. 

Die vreemdes en vreemdelinge is soms ook mense van ander kerke en hul leraars. Ek kom soms agter dat 

interkerklike sake by baie leraars en lidmate in ons kerk nie baie gewig dra nie. Ons lyk dit my is maar nog baie 

verknog aan ons eie ding op ons eie manier doen. Ek het hierdie jaar voorgestel dat volgende jaar se Pinkster 

gelei moet word deur gewone lidmate van kerke wat eenvoudig hul stories van hoop kom vertel, met ander 

woorde hoe is ek Christen in my werk as boer of dokter of onderwyser of sportman of sportvrou. My volgende 

voorstel gaan wees een gesamentlike Pinkster waar mense van alle gemeentes welkom is en waar die 

verskillende leraars van die verskillende gemeentes die dienste gaan lei. Dit is die afgelope jaar in Durbanville 

gedoen. Hoekom nie hier nie? Hoe wil ons as kerk gasvry wees teenoor die vreemdelinge in ons dorp as ons 

dit nie eers teenoor mede-Christene kan wees nie? 

Ek dink aan die Japannese teoloog se opmerking dat God die drie myl per uur God is omdat Hy liefde is. 

Daarom beweeg Hy stadiger, want Hy luister na mense, Hy sien mense werklik raak. Ons moet dalk soms 

stadiger leef om soos God werklik mense raak te sien en die tyd te maak om werklik na hulle te luister en 

belang te stel in hullle lewens. Miskien is dit die grootste gasvryheid van almal. 

Deur gasvry teenoor ander te wees ontvang en dien ons Jesus Christus: 

Sint Benediktus word beskryf deur baie as die vader van die Westerse monnikedom. Hy skryf al in 540 na 

Christus hierdie woorde oor Christelike gasvryheid: 

Laat alle gaste wat arriveer ontvang word soos Christus, want Hy het gesê: Ek het gekom as ´n gas en julle 

het My ontvang. Tydens die aankoms en vertrek van alle gaste, moet julle nederigheid bewys. Buig die 

hoofde en buig die liggaam op so ´n manier dat dit verering vir Christus wys, wat inderdaad ontvang word in 

hierdie mense.  

Hoe sluit daardie bekende teks van Mattheus 25:31-46 nie hierby aan nie waar Jesus sê: Ek was honger en 

julle het My iets gegee om te eet of dit nie gedoen nie, was dors en julle het My iets gegee om te drink of nie 

iets gegee om te drink nie. Ek was ´n vreemdeling en julle het My gehuisves of nie gehuisves nie, Ek was 

sonder klere en julle het My klere gegee of sonder klere weggestuur. Ek was siek en julle het My verpleeg of 

nie verpleeg nie, was in die tronk en julle het My besoek of nie besoek nie. Dit wat ons aan die geringstes soos 

hongeriges en dorstiges en vreemdelinge of siekes of hulle sonder klere of in die tronk gedoen het, het ons 

aan Jesus self gedoen of dalk nie gedoen nie. 

Dit is wat Genesis 18 ons al in die Ou Testament wil leer- God meet nie die diepte van ons geloof of die 

kwaliteit van ons verhouding met Hom in hoe ons teenoor bekendes en vriende optree nie, maar in hoe ons 

optree as vreemdelinge ons pad kruis of voor ons deur beland. God se grootste eksamen vir jou en my en 

hierdie gemeente is nie ´n woorde toets of dogma toets nie, maar hierdie praktyk toets- het mense My 

barmhartigheid, My verwelkomende gasvryheid in jou en hierdie gemeente se optrede gesien en ervaar? 

Iemand skryf so waar: Christians are not those who claim to have the truth. They are the ones who do the 

truth. Who live the truth. 

Amen 


