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EEN GASTVRIJE PAROCHIE IS NIET EEN GEZELLIGE PAROCHIE 

 

KEES DE GROOT 

 

 

Zowel in protestantse gemeenten als katholieke parochies wordt gewerkt met het 

model of de metafoor van de gemeente als herberg (Hendriks, 1999; Sengers, 2006, p. 

49-67). Ze willen gastvrij zijn. Maar wordt zo niet toegedekt dat de kerk voor heel 

uiteenlopende uitdagingen staat? Grote delen van de bevolking wìllen helemaal niet 

bij de bestaande parochies en gemeenten horen. De parochie-ideologie staat haaks op 

de ambivalente houding die veel kerkelijk gedoopten ten opzichte van de kerk 

hebben. Bovendien is de kerk veel méér dan parochies en gemeenten; haar missie 

dient uitgedragen worden langs welke wegen dan ook. In dit pleidooi worden enkele 

elementaire inzichten uit de organisatiesociologie gebruikt om de (met name rooms-

katholieke) theologische traditie op een meer realistische manier te betrekken op de 

tegenwoordige praktijk. Zo wordt duidelijk dat gastvrijheid drie gezichten heeft. 

 
 

Hoe verzin je ‘t? 

 

Voorjaar 2009 vond bij Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie een 

symposium plaats onder de titel ‘De gastvrije parochie’. De gastvrije parochie. Hoe 

verzin je het? De bijbetekenis van ‘parochie’ is er nu juist één van naar-binnen-

gekeerdheid zoals de zegswijze ‘preken voor eigen parochie’ fijntjes laat zien. In het 

Engels zijn parochial en parochialism zelfs gangbare aanduidingen voor de beperkte 

aandacht voor plaatselijke belangen.  

Het begrip parochie roept het begrip gemeenschap op. Gemeenschappen worden 

gekenmerkt door het maken van een onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’. Sociologisch 

hebben parochies inderdaad vaak een bepaald profiel dat goed aansluit bij bepaalde 

bevolkingsgroepen, maar veel minder bij andere. In een Poolse parochie voelen 

vooral Polen zich thuis, in een studentenparochie hoger opgeleiden, en in een 

zogenaamde territoriale parochie traditionele burgers, vooral ouderen. Jongeren en 

volwassenen met een andere leefstijl zullen zich hier minder gemakkelijk thuis 

voelen, hoezeer ze ook verwelkomd zouden worden. 

De parochie ‘gastvrij’ noemen is dan ook een gotspe en naïeve zelfverheerlijking, 

wanneer deze woorden, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, in het 

(parochie)vaandel worden geschreven, zonder dat er echt werk van wordt gemaakt. 

En ze vormen een provocatie, een uitdaging om het te zijn, wanneer de spanning 

tussen deze woorden wordt gehoord – hopelijk zonder dat die al te veel schuldgevoel 

oplevert. 

Voor de meeste Nederlanders, en zelfs de meeste katholieken, is de parochie iets 

waar anderen zich betrokken bij voelen. Zij zijn gewend, of vinden het fijn om naar 

de kerk te gaan. Zelf hebben ze daar niet zo’n behoefte aan, hebben ze andere dingen 

te doen, kunnen ze ook wel zonder. Dat driekwart van de rooms-katholieke 

parochiebesturen meent dat iedereen van harte welkom is bij hun parochie, zal de 

gelovigen-op-afstand nog niet direct bewegen om zich daar bij te voegen (De Groot, 

2005). 

Wel maken velen af en toe graag gebruik van de diensten van de parochie, zoals bij 

het dopen van de kinderen, hun geloofsopvoeding, het laten doen van de eerste 

communie en het vormsel, bij huwelijken en uitvaarten. Zo komen velen, ook via 
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familie of vrienden, nog af en toe in de kerk. Ook in het geval dat mensen materieel, 

geestelijk, of sociaal aan de grond zitten, weet men de kerk te vinden, of om mee te 

doen aan een cursus of een gesprekskring. Er zijn er ook die zich via de parochie voor 

anderen inzetten, bijvoorbeeld met de vastenactie of door hulp te verlenen aan 

vluchtelingen. In die zin zijn parochies in de praktijk kennelijk wel gastvrij: ook 

mensen die niets met de kerk hebben, komen er om deze redenen mee in aanraking.  

Een gastvrije parochie is dus zeker niet, of in ieder geval niet alleen, ‘een 

geloofsgemeenschap waar je graag bij wilt horen’. ‘Gastvrijheid’ moet gezien worden 

tegen de achtergrond van de vraag wat de kerk pretendeert te zijn (ecclesiologisch) en 

de vraag wat voor sociaal verband die kerk, in het bijzonder de parochie, is 

(sociologisch). Zo kan je uiteenrafelen welke verschillende betekenissen gastvrijheid 

kan aannemen en welke verschillende aanbevelingen daaruit voortvloeien. 

 

 

De pretentie van de kerk 

 

In 2008 deden de bisdommen een poging om gedistantieerde katholieken weer in 

contact te brengen met de kerk. ‘Welkom thuis’ zeiden de parochies met kerstmis, en 

het bisdom Rotterdam gaat met deze actie nog even door. De actie toont broodnodige 

aandacht voor een belangrijke categorie mensen, maar wel gedacht vanuit een 

gemeenschapsidee. Alsof die weinig-deelnemende katholieken ‘verloren zonen en 

dochters’ zijn, die grootmoedig weer met open armen worden ontvangen. Zoeken en 

stimuleren van verbindingen is prima, maar wordt betrokkenheid bij de 

parochiegemeenschap hier niet al te belangrijk gemaakt? Huis en haard verlaten is 

ook een belangrijke waarde in de christelijke traditie. De kerk heet mensen niet zozeer 

welkom thuis, maar nodigt ze uit om een huis, een rijk binnen te gaan dat anders is 

dan ze van huis uit kennen. En waarvan ‘de parochie’ ook de landkaart niet tot haar 

beschikking heeft. 

‘Ga (op) weg!’ is misschien niet zo’n geschikte slogan, en ‘Erop uit!’ is al bezet. 

Om tot uitdrukking te brengen dat het heil niet afhangt van onze activiteit, maar ons is 

beloofd en eraan komt, is ‘Hij komt’ misschien nog wel een geschikte, zeker in de 

decembermaand. Op deze wijze wordt niet de aandacht gevestigd op de parochie, 

maar wordt de boodschap in de etalage gezet: het koninkrijk van God. Jezus 

verkondigde de komst van het messiaanse rijk, en leefde voor hoe dat onder ons al 

kon beginnen. De kerk verwijst, in zijn voetspoor, naar dat rijk waarvan we nu al een 

voorproef krijgen. De kerk pretendeert met andere woorden, teken van Gods 

Aanwezigheid te zijn. Dat wil zeggen: de kerk verwijst ernaar en in die kerk is die 

Aanwezigheid zelf ook te vinden (Van Eijk, 2000). 

Betekenisvolle, bijna tijdloze woorden. En teveel voor een slogan. Wat betekenen 

die in onze laatmoderne tijd? Levensvragen (relaties, opvoeding, ziekte, sterven) zijn 

volop aan de orde; wereldwijd heerst enorme ongelijkheid; en het bestaan van de 

aarde zelf wordt door het handelen van mensen bedreigd. Als ik van hieruit het 

evangelie lees, zie ik een weg tussen cynisme en utopisme in: de boodschap dat er heil 

is, voor ieder persoonlijk, juist in de bekommernis om de ander en de wereld als 

geheel – als ons antwoord op Gods uitgesproken liefde voor ons, zoals die te zien is in 

het leven, het sterven en de verrijzenis van Jezus. Christenen weten daar allemaal 

niets van, beschikken niet over geheime kennis, maar vertrouwen daarop, en dat doet 

leven. Dat vertrouwen wordt uitgedrukt in woorden en in sacramenten. In al die 

prachtige, krachtige rituelen en gebaren (van doop met water, zalving met olie, 

woorden van belofte en toewijding, van verzoening en overgave, van brood en wijn) 
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wordt de nabijheid van God aangeduid en ervaren. De kerk heeft een traditie van 

omgaan met het Mysterie. 

 

 

De parochie: organisatie, gemeenschap en beweging 

 

‘De kerk’ is katholiek, orthodox en protestants. En de rooms-katholieke kerk is meer 

dan parochies: ordes, congregaties, bewegingen en verenigingen vormen die kerk net 

zo goed. Bovendien zijn er niet alleen territoriale parochies, maar ook parochies voor 

bepaalde categorieën (zoals studenten en Vietnamezen), voor mensen met een 

bepaalde taal (Spaanssprekend), en met een bepaalde ritus (Byzantijns). Half en heel 

buiten de parochie zijn er koren, kringen en kerkelijke manifestaties. En buiten de 

parochies wordt allerlei categoriaal pastoraat beoefend, bijvoorbeeld in ziekenhuizen 

en gevangenissen. Er is dan ook volop heil buiten de parochie. Dat gezegd zijnde, 

waarvoor is de parochie er? 

De parochie is er van oudsher met het oog op de verkondiging van het evangelie 

aan de gelovigen en de bediening van de sacramenten, met name de eucharistie. Sinds 

het Tweede Vaticaans concilie wordt daar nog aan toegevoegd dat gelovigen 

hierbinnen en van hieruit hun opdracht en taken voor de wereld kunnen vervullen. Zo 

wordt op parochie-niveau invulling gegeven aan een gedachte van het concilie: dat 

gelovigen niet slechts ontvangers van sacramenten zijn, maar deel zijn van het volk 

Gods (Lumen Gentium, nr. 9-17). Het is dus de bedoeling dat de parochie de 

gelovigen samenbrengt, in het bijzonder rond de eucharistie, en toerust om zich in en 

voor de wereld in te zetten. In deze omschrijving – samenbrengen en toerusten om de 

wereld in te gaan – komt het gemengde karakter van de parochie als sociaal verband 

tot uitdrukking (De Jong, 2008). Daarmee bedoel ik het volgende (de Groot, 2001). 

De parochie is een organisatie-eenheid en kan dus vanuit organisatorisch oogpunt 

worden beschouwd: als een sociaal verband dat bewust is geconstrueerd, met 

bepaalde doelen, met een hiërarchie en een verhouding tot de omgeving waaraan ze 

diensten levert. Wie parochiebestuurder is, en verwikkeld in clustervorming, zit tot 

over haar oren in de organisatie en re-organisatie. Waarschijnlijk is dat niet op eigen 

initiatief het geval: de parochie is geen zelfstandige organisatie, maar een lokale 

afdeling van een divisie (een bisdom) die een relatief autonome eenheid van het 

wereldwijde concern is. Er is speelruimte voor eigen beleid, maar binnen de perken. 

De kerk heeft ook trekken van een gemeenschap, een community. Voor de kerk als 

geheel is deze gemeenschap een imagined community, een verbeelde gemeenschap, 

net zoals bij een natie: ‘wij Nederlanders’. Want noch die Nederlanders, noch die 

kerkleden kennen elkaar allemaal. En zelfs de parochie is maar in zeer beperkte mate 

een gemeenschap. Maar binnen de parochie is er wel een meestal kleine minderheid 

van mensen die zich deel voelen van een ‘wij’ met frequente informele contacten, 

gevoelens van saamhorigheid en een onderscheid met buitenstaanders. 

Ten slotte heeft de parochie een plaats in een soort sociale beweging: de beweging 

die de christelijke heilsboodschap verkondigt – of hoe haar missie ook omschreven 

wordt. Met de kerk zijn concrete sociale bewegingen nauw verbonden, en sommige 

zijn eruit voortgekomen, maar bijvoorbeeld in het publieke debat treedt de kerk zelf 

ook op als representant van een beweging. De parochie is daar deel van, en levert 

bijvoorbeeld vrijwilligers. Het bewegingskarakter is vooral verbonden met een besef 

van onbehagen (bijvoorbeeld waar wordt gesproken over de gebrokenheid van deze 

wereld), met een missie, ofwel een visie op hoe het zou moeten, en met duidelijke 

voortrekkers. De grenzen met de omgeving zijn bij een beweging echter diffuus.  



Gepubliceerd in Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 37 (2), 2010, pp. 2-11. 
 

 4 

Het is goed om deze drie perspectieven – gemeenschap, organisatie en beweging – 

in het vizier te houden, opdat niet één de ander verdringt. Het perspectief van de 

community wijst vooral op het samenkomen van de gelovigen, de onderlinge steun en 

bemoediging van hen die zich als deel van deze plaatselijke gemeenschap 

beschouwen. Het perspectief van de organisatie vestigt de aandacht op de instantie die 

diensten verleent aan allen die een beroep op haar doen, op het ‘beschikbaar en 

toegankelijk houden van Woord en Sacrament’, de toerusting van de individuele 

gelovigen. Het perspectief van de beweging herinnert aan de missie, de inzet van de 

gelovigen in de samenleving. 

Het probleem is nu dat het (sociologische) begrip gemeenschap de overhand krijgt, 

en ook ons begrip van gastvrijheid overheerst, hoezeer Jan Hendriks (2008, p. 263) in 

zijn artikelen en boeken ook blijft waarschuwen voor de gemeenschap als riskante 

kracht. Het theologische begrip gemeenschap (koinonia, communio) is echter in alle 

drie de typen aan de orde, en verschijnt daar telkens op een andere manier, te midden 

van de eigen sterke en zwakke kanten waar elk type sociaal verband aan onderhevig is 

(De Groot, 2004). 

 

Gemeenschap 

Eén betekenis van het begrip communio is communio fidelium: de gemeenschap van 

gelovigen. Deze betekenis van het begrip communio vertoont affiniteit met het 

community-karakter van de kerk. Positief gewaardeerde, sterke kanten van de 

parochie als gemeenschap zijn de gelijkgezindheid en de aandacht voor onderlinge 

steun en verbondenheid. Waar minder aandacht voor is, is de uitsluiting van hen die er 

niet, nog niet of niet meer bijhoren – en dit wordt meestal negatief gewaardeerd. 

Uitsluiting is de bijna onvermijdelijk andere kant van onderlinge verbondenheid, in de 

rooms-katholieke kerk prominent tot uitdrukking komend bij de bediening van de 

eucharistie. De eucharistie is ‘oorsprong en hoogtepunt van heel het christelijk leven’ 

(Lumen Gentium, nr. 11). Deze dienst is niet voor iedereen toegankelijk, maar enkel 

voor (katholieke) gelovigen. En zij kunnen daarvan om twee redenen worden 

uitgesloten, of zoals het officieel heet: ‘zichzelf daarvan uitsluiten’.
 
Ten eerste door 

‘niet recht’ over Christus te spreken (de haereticus), ten tweede door tekort te schieten 

in de navolging van Christus (de zondaar) (Van Eijk, 2000, p. 251). Wanneer nu de 

nadruk komt te liggen op kerk als geloofsgemeenschap, ontstaat het beeld van een 

religieuze groepering die in de eucharistie haar identiteit en haar eenheid tot 

uitdrukking brengt en angstvallig bewaakt, niet alleen tegen buitenstaanders, maar 

ook tegen andersdenkenden in eigen kring (Van Eijk, 2000, p. 264) Om dit te 

voorkomen is ook aandacht gewenst voor een meer service-gerichte opstelling.  

 

Organisatie 

Met de opstelling van een dienstverleningsorganisatie correspondeert een andere 

betekenis van communio, namelijk het deel hebben aan zaken die heilig zijn. Onder 

meer Walter Kasper (de huidige voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van 

de Eenheid van de Christenen) benadrukt deze (minder gangbare) betekenis van 

communio sanctorum. Doorgaans wordt daaronder de gemeenschap van de heiligen 

verstaan, maar Kasper haalt een oudere betekenis naar boven. Zo wordt het accent 

gelegd op de voor sociaal-wetenschappelijk gevormde oren meest onverstaanbare 

betekenis van communio: de participatie aan het leven van de drie-ene God, 

bemiddeld door Woord en Sacrament, in het bijzonder de eucharistie. Gemeenschap 

krijgt hier vorm doordat personen deelnemen aan een collectief ritueel dat hun 

gezamenlijke verbondenheid met één God verbeeldt, bewerkt en voedt. Gelovigen, 
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onderling verbonden doordat ze persoonlijk verbonden zijn met Christus, dat wil 

zeggen: in hun eigen leven naastenliefde betrachten, wenden zich tot een instelling die 

een dienst verzorgt waaraan zij kunnen deelnemen ten bate van een leven dat vrucht 

draagt (Joh 15,1-17).  

De kerk als organisatie die diensten verleent – dat is hoe veel theologische auteurs 

tot hun ongerustheid zien dat de kerk wordt ervaren. Ook buiten de kring van 

cultuurpessimisten ziet men vooral het gevaar dat het individu zichzelf niet meer 

ervaart als subject van geloven, wanneer de kerk wordt gezien als een instelling voor 

religieuze dienstverlening. Nu is inderdaad een zwakke kant van het 

dienstverleningsmodel dat zij die de dienst ontvangen (leerlingen, patiënten, in dit 

geval bijvoorbeeld kerkgangers) niet vanzelf zeggenschap over de geboden diensten 

hebben. Zij verkeren in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de 

dienstverlener. De verhoudingen zijn meer asymmetrisch dan tussen leden van een en 

dezelfde gemeenschap (of lidmaatschapsorganisatie). Ze vormen immers het 

contactpubliek van de organisatie en maken als zodanig geen deel van de organisatie 

uit.  

Echter, in people processing organizations maken de afnemers voor zolang als de 

dienstverlening duurt wél deel uit van de organisatie, omdat ze hier niet slechts 

afnemers zijn van een product dat buiten hen bestaat, maar zelf meewerken aan het 

primaire proces dat zich aan hen voltrekt. In andere taal: ze hebben deel aan kerk-zijn. 

En in ieder geval is het zeer wel mogelijk dat zij de relatie tot de religieuze service-

instelling beschouwen als ondersteuning voor het persoonlijk leven en de eigen 

geloofsontwikkeling. Het is het persoonlijke verlangen van de gelovigen zelf dat hen 

naar deze of gene instelling drijft. Een belangrijke, sterke kant van het service-model 

is het waarborgen van de toegankelijkheid van de christelijke traditie voor hen voor 

wie het idee lid-zijn of kunnen worden van deze concrete gemeenschap een geringe 

rol speelt of zelfs afschrikt (Nauta, 2006, p. 143). 

 

Beweging 

Communio is ook beeld/model van de wereldwijde gemeenschap van mensen. Vooral 

in de documenten van de Wereldraad van Kerken worden de begrippen communion en 

koinonia ingezet in het kader van de missie ‘kerk voor anderen’ en ‘kerk voor de 

wereld’ te zijn (Van Eijk, 2000, p. 170; Brouwer, 2009, p. 33-71). Die missie bestaat 

niet alleen in het doen uitgaan van een ethisch appel, maar ook in het doen van 

voorbeden voor de wereld. Deze inzet correspondeert met de kerk als sociale 

beweging. Sterk hieraan is de motiverende kracht: mensen worden in beweging gezet, 

zoals bijvoorbeeld destijds bij het conciliair proces. Bekend is inmiddels dat 

kerkmensen bijzonder gestimuleerd blijken te worden om zich als vrijwilliger voor 

anderen in te zetten. Een sociale beweging is ook onderhevig aan een typische 

zwakte: het gevaar van utopisme. Dit is het ongeduld om de droom werkelijkheid te 

laten worden, waardoor òf niets wordt bereikt, òf de werkelijkheid in de mal van de 

gedroomde werkelijkheid wordt geperst (het geweld van de utopie). Wanneer de 

morele consequenties van geloof voorop worden gezet, dreigt moralisme en 

triomfalisme. 

 

De kracht van een gemeenschap is haar samenbindend vermogen. Keerzijde hiervan is 

de uitsluiting van niet-leden. Een gemeenschap biedt weinig ruimte voor de vaak 

ambivalente gevoelens van belangstellenden. De kracht van een 

(dienstverlenings)organisatie is haar toegankelijkheid voor allen die een beroep haar 

willen doen. Keerzijde hiervan is dat zij, minstens op de lange duur, afzijdig blijven 



Gepubliceerd in Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 37 (2), 2010, pp. 2-11. 
 

 6 

ten opzichte van het collectief. Kracht van de beweging is haar motiverende appèl; 

haar zwakte utopisme ofwel drammerigheid. Deze structurele kenmerken zien we ook 

terug in de veelzijdige figuratie die de rooms-katholieke kerk is. En vanuit deze drie 

perspectieven ziet gastvrijheid er verschillend uit.  

 

 

Gastvrijheid in meervoud  

 

Volgens Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (14
e
 editie) is 

gastvrijheid ‘gulheid in het onthalen of herbergen van gasten’ of het daadwerkelijk 

‘opnemen van gasten’. Sake Stoppels (1996, p. 270-277) heeft de kenmerken van 

gastvrijheid uitgewerkt door de resultaten van een onderzoek onder inloopcentra te 

verbinden met de bijbelse betekenissen van ‘gastvrijheid’. Mede door Jan Hendriks 

(1999) is dit begrip populair geworden als ‘parochiële deugd’. Maar binnen de 

verschillende sociale verbanden die de parochie is, wordt dit begrip op een te 

onderscheiden manier verstaan. Het zou onwijs zijn dit onderscheid te negeren, want 

er kan wel eens het tegendeel worden begrepen van wat wordt bedoeld. 

 

Bij de community betekent gastvrijheid: ‘kom bij onze gemeenschap’ (de 

aantrekkelijke gemeente). Het sleutelwoord is betrokkenheid. Dat kan ontaarden in 

gezelligheid om de gezelligheid, maar ook inhoudelijk en naar buiten gericht zijn 

onder het motto van ledenwerving. De bestaande leden gedragen zich dan als 

gastheren en gastvrouwen ten opzichte van nieuwkomers: ze stralen uit waar de 

parochie voor staat, en ze zijn in de ander geïnteresseerd. Deze heeft als gast een 

duidelijke plaats, en misschien zijn er wel geordende tussenfasen te doorlopen voordat 

deze echt lid kan zijn. De christelijke traditie kent bijvoorbeeld de categorie van de 

catechumenen (geloofsleerlingen). Ruim aandacht geven aan belangstellenden, 

sympathisanten, is een bruikbare optie in dit verband. Je hoort er (nog) niet helemaal 

bij, maar je hebt wel een plaats. 

De onvermijdelijke uitsluitingsmechanismen kunnen worden tegengaan door een 

eschatologisch voorbehoud te maken bij de huidige communio. Deze is beperkt, en 

moet niet als bereikt worden beschouwd, maar ook als nog te bereiken. Hierin past het 

om niet rigide met grenzen om te gaan (Van Eijk 2000, p. 264). Een ruimhartig 

uitnodigingsbeleid wordt in diverse bijbelteksten (zoals Mt 22,1-14) gepropageerd. 

Jezus zelf moet er door de Syro-Fenicische vrouw van worden overtuigd om ook in te 

gaan op de vraag van iemand die niet tot het huis van Israël behoort (Mt 15,21-31). 

De gastvrijheid van de gemeenschap kent de tendens om zich eerst op de eigen groep 

te richten en vervolgens op hen die daar uitdrukkelijk bij willen horen. Vanuit dit 

concept is het moeilijk om te horen wat buitenstaanders concreet vragen en daar 

gehoor aan te geven. 

 

Bij de (dienstverlenings)organisatie betekent gastvrijheid: ‘Maak vrij gebruik van 

onze diensten’ (de service-kerk). Sleutelwoord is toegankelijkheid. Dat betekent dat 

de parochie goed bereikbaar is (professioneel secretariaat, parochieblad, website) voor 

de bezoekers en deelnemers uit de doelgroep(en) en dat deze niet per se worden 

beschouwd als potentiële leden in strikte zin. Ze ontvangen hoogstaande 

dienstverlening, zoals bijvoorbeeld vaak gebeurt bij uitvaarten. 

Parochies kunnen hun toegankelijkheid verdiepen door te laten zien dat ze vanuit 

de katholieke traditie open staan voor een veelheid aan religieuze belevingen. Het 

gevaar dat zij die een beroep op de parochie doen in een cliëntpositie terechtkomen 
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(hospitalisering), kan worden tegengegaan door een ruime plaats te geven aan hun 

eigen verlangens en overtuigingen maar deze ook (kritisch) te interpreteren, omdat 

mensen nu eenmaal niet altijd goed weten wat ze nodig hebben. In het contact kan er 

zo iets van kerk-zijn ontstaan. Gastvrijheid is hier geen compromis maar een 

grondovertuiging (J. Werbick). Bovendien laat het Emmaüsverhaal (Lc 24,13-35) zien 

dat de Heer niet alleen gastheer is, maar ook kan verschijnen als gast. 

 

Vanuit het perspectief van de beweging komt gastvrijheid in het licht van ‘meedoen’ 

te staan. Een beweging die gastvrij is, ontvangt gemakkelijk gasten, dat wil zeggen: 

verwelkomt mensen en organisaties die zich inzetten voor hetzelfde doel 

(bondgenoten). Zo’n ontvankelijke houding staat tegenover een sektarische houding 

die een scherper onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders vanuit de 

overtuiging dat er van buiten de beweging weinig goeds valt te verwachten. 

Gastvrijheid resoneert hier met de voorstelling dat christenen mensen van de Weg 

menen te zijn, die een beroep doen op de gastvrijheid van anderen, en zelf ook 

gastvrijheid verlenen vanuit het geloof dat God bij ons te gast wil zijn, en we de Heer 

ontmoeten in de ander.  

In dit spoor past bescheidenheid. Daarom, en in aansluiting op een pleidooi voor 

gastvrijheid, laat Marcus Jezus zeggen dat iemand die in zijn naam een wonder 

verricht niet moet worden tegengehouden, ook al is hij geen volgeling. ‘Wie niet 

tegen ons is, is voor ons.’ (Mc 9,40) Ontvankelijkheid als openstaan voor wat de 

ander meebrengt, kan een mooi tegenwicht bieden tegen de al te grote zekerheid des 

geloofs waar een beweging aan ten prooi kan vallen. De bevlogenheid van het doen 

wordt aangevuld met het vertrouwen dat ieder er mag zijn zoals die is. Dat kan 

ontaarden in serviliteit, waardoor de gastheer ophoudt gastheer te zijn, en de gast gast. 

Dan is het gedaan met de gastvrijheid. Gastvrij beweging-zijn betekent: oog hebben 

voor wat zich elders voordoet aan op het evangelie geïnspireerde initiatieven, of 

andere waardevolle activiteiten (of dat nu praise-bijeenkomsten zijn, een ecologische 

actiegroep, of een leesclub van ‘heilige boeken’). Een parochie kan helpen om dat 

‘andere’ mogelijk te maken (faciliteren). Organiseer het niet dood, laat het ook niet 

afgeremd worden door de parochiegemeenschap, maar zie rustig toe, inspireer en 

modereer (ofwel: temper de ijver) waar nodig en mogelijk. En vooral: leg 

verbindingen tussen groepjes, bouw aan de beleving van gemeenschap in brede kring.  

‘Kom erbij’, ‘Maak van ons gebruik’, of ‘Je bent een bondgenoot’: de oproep tot 

gastvrijheid kan op uiteenlopende wijzen worden verstaan en in handelen vertaald. 

Misschien is het begrip wel juist zo populair omdat er heel verschillende zaken in 

worden gehoord. Wie echter werk wil maken van gastvrijheid zal erbij gebaat zijn 

onderscheid te maken tussen het bevorderen van betrokkenheid, toegankelijkheid en 

ontvankelijkheid. 

 

 

Meer dan vitaal en aantrekkelijk 

 

Mijn boodschap is dus deze: vereng in de praktijk gastvrijheid niet tot ‘kom erbij’ 

maar wees ook uitnodigend met goede, toegankelijke dienstverlening en verkondig, 

onbekommerd om eigen vitaliteit en voortbestaan, de blijde boodschap. Ga, ontdek en 

neem mensen mee op de Weg. Een ‘gastvrije parochie’ is niet, of in ieder geval niet 

alleen, een geloofsgemeenschap waar je graag bij wilt horen. Het is ook een instantie 

waar je gemakkelijk kunt aankloppen wanneer je zoekt naar een waar woord, een 

goede daad, of een ervaring van schoonheid. En zo’n parochie is ook knooppunt in de 
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beweging die mensen oproept om gast en gastheer of -vrouw te zijn naar het 

voorbeeld van Jezus. 
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