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In een korte serie preken bij de brief van Paulus aan de Kolossenzen, stonden we stil bij het fenomeen ‘gast-
vrijheid’. In Rom.12: 13 gebruikt Paulus daarvoor het woord ‘filoxenia’. 
We zongen Psalm 107:1,2, Opwekking 378, 461,601,762, EL 399, Gezang 1005 NLB. 

 
Vluchtelingen opvangen… Ja, een moeder met haar kind. Maar 500 sterke jongemannen…?! 
 
Wees gastvrij, schrijft Paulus aan de ge-
meente in Rome. Wat bedoelt hij? Dat je je 
wijk, je eigen húis openstelt? 
 
Paulus gebruikt het woord filoxenia.  
Filos = vriend. Xenos = vreemde.  
Vreemdelingenliefde.  
De zoekmachine op internet kan dit woord 
honderd keer zo weinig vinden als vreemde-
lingenháát. 
Maar de Griekse wereld is en was vertrouwd met dit begrip. Grieken vertelden van hun oppergod Zeus, die 
zich als bedelaar vermomde om de filoxenia van de mensen te testen. Grieken zijn nog steeds zeer gastvrij. 
 
Filoxenia is liefde voor het vreemde, onbekende, afwijkende, ongemakkelijke. 
Het is een eigenschap die we van nature niet hebben, want wij houden van onze kring en comfortzone. 
Volgens veel uitleggers dacht Paulus in Rom.12:13 ook vooral aan medegelovigen (de heiligen). 
 
Overigens schrijft Paulus niet zomaar: wéés vreemdeling lievend. Maar sterker: Jáág naar vreemdelingen-
liefde. Jagen is het tegenovergestelde van blijven zitten en wachten wat er komt. 
Het machtige en ook unieke in het evangelie van jezus is, dat je het nooit alleen hoeft te doen. Er komt hulp 
van ‘de overkant’. Als je tegenspoed ervaart, kan de Geest kan je aanvuren en de hoop je verheugen! (12:12) 
 
De Geest van Jezus kan zeer ‘aanstekelijk’ werken. Je kunt van Hem afkijken hoe Hij gewoon omging met wat 
voor Hem eigenlijk ongewoon was. Hij doorbrak grenzen die door mensen waren gemaakt. Hij ging om met 
vrouwen, Samaritaanse nog wel, met belastinginners en Romeinse militairen. Het meest moeite had Hij ei-
genlijk met wie Hem het meest nabij waren: “Hoelang moet Ik nog bij jullie zijn…?” Als deze vreemde Jezus 
weg gewerkt wordt, bidt Hij: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Paulus heeft dat 
overgenomen: “Zegen je vervolgers. Als je vijand dorst heeft, geef hem te drinken.” (12:14,20) 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders. 
1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft? 
2. Alles goed en wel, maar ik ben gewoon bezorgd over Jaarbeurshallen vol vreemde mannen. Reageer. 
3. Wat vind je van gastvrije Grieken en wereld verbeterende Groen Linksers? 

Wat kunnen wij van deze mensen leren? 
Kunnen zij ook iets van ons leren? 

4. Hoe kan de Geest met zijn hoop (12:12) je aanvuren? 
5. Paulus gebruikt in Rom.12:13 dezelfde woorden als in 15:25-26 – de heiligen en delen. Aan welke steun zal hij 

hier concreet gedacht hebben? Verzin nog eens meer concrete acties. 
6. Jaag vreemdelingenliefde na. Bedoelt Paulus dat wij op de vreemdelingen af moeten gaan? 
7. Voor wie meer wil. 

a. Wat zegt het O.T. over de vreemdeling? 
b. Wat zegt het N.T. over gastvrijheid (oftewel filoxenia)? 


