


45. Het loon van 
GASTVRIJHEID!



Al in de wet van Mozes droeg God op om goed om te gaan met een 
vreemdeling omdat ze dit zelf ook waren geweest in Egypte

U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen 
druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de 

arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE , 
uw God. 

Leviticus 19:10 HSV

Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u 
hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet 

voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem 
liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen 

geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.
Leviticus 19:33 - 34 HSV



Als je gastvrij bent voor je geringste broeders, doe je dit voor God, je zal je 
loon hiervoor zeker niet verliezen!

Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, 
ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Wie een profeet 
ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een 
profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt 

omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een 
rechtvaardige ontvangen. 

En wie een van deze kleinen slechts een beker koud 
water te drinken geeft omdat hij een discipel is, 
voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet 

verliezen.
Mattheüs 10:40 - 42 HSV



Wanneer de Zoon des mensen komen zal in 
Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met 
Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid. 

En vóór Hem zullen al de volken 
bijeengebracht worden, en Hij zal ze van 

elkaar scheiden zoals de herder de schapen 
van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen 

aan Zijn rechter hand zetten, maar de bokken 
aan Zijn linker hand.



Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechter hand zijn : Kom, gezegenden van Mijn 

Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is 
vanaf de grondlegging van de wereld. 

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten 
gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij 
gastvrij onthaald.  Ik was naakt en u hebt Mij 

gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij 
bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij 

gekomen.  



Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 
Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te 

eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?  
Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en 

gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?  

Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de 
gevangenis en zijn bij U gekomen?  En de Koning zal 
hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u 
dit voor een van deze geringste broeders van Mij 

gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
Mattheüs 25:34 - 40 HSV



Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linker 
hand zijn : Ga weg van Mij, vervloekten, in het 

eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen 
bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u 

hebt Mij niet te eten gegeven; 

Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te 
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u 

hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt 
Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u 

hebt Mij niet bezocht. 



Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien of 

dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of 
in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan 

zal Hij hun antwoorden: 

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een 
van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u 
het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen 

gaan in de eeuwige straf, maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Mattheüs 25:41-46 HSV



Als je een maaltijd houd, wees dan gastvrij voor armen, verminkten, 
kreupelen en blinden dit zal je later vergolden worden door God

En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: 
Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep 
dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw 

familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun 
beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 

Wanneer u echter een feest maaltijd gereedmaakt, nodig 
dan armen, verminkten, kreupelen en blinden.  En u zult 

zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. 
Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de 

rechtvaardigen.
Lukas 14:12 - 14 HSV



Door gastvrij te zijn kan je ongemerkt engelen onderdak bieden

Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid 
niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te 

weten engelen onderdak geboden.
Hebreeën 13:1 - 2 HSV

U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb 
verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u 

mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet 
veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een 

engel van God, ja , als Christus Jezus.
Galaten 4:13 - 14 HSV



Wees gastvrij voor elkaar, dit toont dat er liefde aanwezig is

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, 
want de liefde zal een menigte van zonden 

bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder 
morren. 

Laat ieder de anderen dienen met de 
genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 
goede beheerders van de veelsoortige genade 

van God.
1 Petrus 4:8 - 10 HSV



Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en 
medearbeider bij u; wat onze broeders 

betreft: zij zijn gezanten van de 
gemeenten, tot eer van Christus. 

Toon hun dan het bewijs van uw liefde en 
van onze roem over u, ook ten overstaan 

van de gemeenten.
2 Korinthe 8:23 - 24 HSV



De bewoners van Malta waren gastvrij toen Paulus en de anderen 
schipbreuk hadden geleden

En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat 
het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking 

bewees ons buitengewone menslievendheid, want 
zij staken een vuur aan en haalden ons er allen bij, 
vanwege de regen die was gaan vallen, en vanwege 

de koude.
Handelingen 28:1 - 2 HSV

Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u 
toe op de gastvrijheid.

Romeinen 12:13 HSV



Een voorwaarde voor een goede opziener en weduwe is dat hij/zij gastvrij 
is richting andere mensen

Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het 
ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk.  Een opziener nu 

moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, 
eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen,  niet verslaafd aan wijn, 

niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet 
strijdlustig en zonder geldzucht.

1 Timotheüs 3:1 - 3 HSV

Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan zestig jaar 
en de vrouw van één man is geweest, een goed getuigenis heeft wat 

betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed, of zij 
vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft 

gewassen, of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd 
heeft op elk goed werk.
1 Timotheüs 5:9 - 10 HSV



Hoe behandelen je vluchtelingen?

U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen, en u 
mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen, maar u 
moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte, en dat de 

HEERE , uw God, u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te 
doen. 

Deuteronomium 24:17-18 HSV

Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de 
weduwe buigt! En heel het volk moet zeggen: Amen. 

Deuteronomium 27:19 HSV

Vader en moeder hebben zij bij u veracht. In uw midden hebben zij 
de vreemdeling met afpersing bejegend. Wees en weduwe hebben 

zij bij u uitgebuit.
Ezechiël 22:7 HSV
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