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Beste jongeren en ouderen, wat fijn dat u en ook jij voor het eerst of opnieuw meeluistert en meeleest. 

Gisteren hebben we samen 3 Johannes vers 1-8 gelezen.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Johannes schrijft deze brief aan het eind van zijn leven vanuit de gemeente Éfeze aan Gajus. Hij heeft hem 

in waarheid lief (vers 1). Een bekende uitspraak van de oude Johannes, toen hij niet meer kon preken en de 

gemeente werd binnengedragen, was altijd: ‘Kinderkens, hebt elkander hartelijk lief!’ Hij wordt ‘de apostel 

der liefde’ genoemd. Waarom? Omdat God de liefde in zijn hart heeft uitgestort. ‘Wij hebben Hem lief, omdat 

Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh.4:19). De liefde tot God en de liefde tot de naaste kunnen niet van elkaar 

losgemaakt worden. Dit is ook een vraag voor zelfonderzoek. Als u en jij belijdt een waar Christen te zijn, dan 

kan het niet bestaan dat je in onenigheid leeft met je naaste. De liefde is uit God en de vervulling van de Wet. 

Wat leren we nog meer over God? Johannes, gedreven door de Heilige Geest, schrijft allereerst een wens 

aan Gajus: ‘dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart’ (vers 2). Deze wens van Johannes is tegelijk 

de boodschap van God: het Woord van God tot u, jou en mij! Gajus is een kind van God. Zijn ziel is gered en 

besprengd met het bloed van de Zaligmaker. Dus zegt Johannes: zoals het met uw ziel (geestelijk) goed is, 

zo wens ik dat het ook met uw lichaam (tijdelijk leven) goed mag gaan. Dit leert mij dat God ons behoud naar 

lichaam én ziel op het oog heeft. Dat is de enige troost in leven en sterven (HC, Zondag 1). Maar het gaat 

allereerst om het behoud van onze ziel. Wij draaien het vaak om: eerst het lichaam. Reken eens uit: hoeveel 

minuten per dag ben je met zorg bezig voor je lichaam, je uiterlijk en de aardse dingen? En daartegenover: 

hoeveel minuten per dag besteed je aan het geestelijke: het behoud van je ziel? Hoe is het met uw ziel?  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In vers 3 en 4 gaat het ook over het ‘wandelen in de waarheid’ en de ‘grote blijdschap’ die Johannes heeft. 

Dit is een vrucht van het zaligmakende geloof en de liefde tot God én de liefde tot de naaste. Het wandelen 

in de waarheid is een bewijs dat het met de ziel goed is (vers 2). Waaruit blijkt dit bij Gajus? Johannes heeft 

bericht gekregen van de broeders (vers 3), die als rondtrekkende predikers of evangelisten (vers 7) onderdak 

hebben ontvangen bij Gajus. Hij was gastvrij en herbergzaam. Die broeders hebben Johannes verteld van 

de oprechtheid en de levenswandel van deze man. Vroeger zei men wel: Gods kinderen dragen het lampje 

op de rug. Ze verspreiden licht. Andere mensen hebben dat gezien bij Gajus. Hij liep er zelf niet mee te koop. 

Ook Gajus was een arme zondaar. Verloren in zichzelf, maar behouden in Christus. Daarom wandelde hij in 

de waarheid. Dat kan niet anders. En het blijkt uit de vrucht, zo zien we in vers 5 en 6: ‘trouwelijk in al hetgeen 

gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen.’ Hij heeft bijzondere liefde betoond aan deze 

rondtrekkende predikers. Gajus was geen ambtsdrager, maar een gemeentelid die wandelt in de waarheid. 

Het is veelzeggend hoe wij wandelen. Van nature wandelen wij niet in de waarheid, maar omhelzen de leugen. 

Of getuigt uw en jouw leven wel van ‘wandelen in de waarheid’? Wat zien en horen anderen van u en jou?  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Verschillende keren lezen we in dit gedeelte en ook in het evangelie en de andere brieven van Johannes over 

‘in de waarheid wandelen’ of ‘de waarheid liefhebben’. Dat wordt van Gajus gezegd. Het gaat over waarheid. 

Tegenover waarheid staat leugen. In het tweede gedeelte van dit kortste Bijbelboek en deze kortste brief uit 

het Nieuwe Testament gaat het over Diótrefes. Van deze ambtsdrager gaat helaas geen goed gerucht uit. 

Hij is eerzuchtig, weigert het gezag van Johannes te erkennen en spreekt kwaad van hem. Diótrefes weigert 

rondtrekkende predikers en wil niet dat hen onderdak verleend wordt. Kortom: hij wandelt niet in de waarheid. 

In onze tijd is het begrip ‘waarheid’ relatief geworden. Alsof er niet één absolute waarheid meer zou bestaan. 

Iedereen heeft zo zijn ‘eigen’ waarheid. En er kunnen dan verschillende ‘waarheden’ naast elkaar bestaan. 

Maar zo spreekt de Bijbel niet. Zo spreekt Johannes ook niet. Waarheid staat tegenover leugen. Er kunnen 

wel duizend dwalingen zijn, halve waarheden of hele leugens. Maar daar tegenover is er maar één waarheid. 

Jongeren, dit geldt ook voor de prediking van de Bijbelse boodschap. Als de zaligheid van jouw ziel je lief is, 

dan blijf je bij deze waarheid: naar Schrift en belijdenis. Onderzoek God Woord, de kanttekeningen en de 

belijdenisgeschriften. Lees ook de oude schrijvers. Er worden heel veel boeken opnieuw hertaald  uitgegeven. 



Het is een goudmijn waarin je nooit raakt uitgeleerd. Juist in onze oppervlakkige tijd is meer dan ooit nodig 

ons te laten onderwijzen. Opdat we God in Christus leren kennen, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Juist bij Johannes kunnen we heel duidelijk zien wat de kracht van déze waarheid van het Evangelie uitwerkt! 

Toen deze Johannes nog jong was, kon hij het niet verdragen dat Jezus geen onderdak, geen herberg kreeg 

bij de Samaritanen. De Zaligmaker werd door de Samaritanen verworpen (Lukas 9:51-56). Dan vragen de 

twee broers Jakobus en Johannes: ‘Heere, wilt Gij dat wij zeggen dat vuur van den hemel nederdale en dezen 

(Samaritanen) verslinde, gelijk ook Elía gedaan heeft?’ En dan bestraft de Heere hen en geeft ook onderwijs: 

‘Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden.’  

Dat mocht Johannes ook leren. Hij nam later de moeder van de Heere Jezus in zijn huis (Joh.19:26-27).  

En nu prijst deze apostel der liefde Gajus (vers 5-6) voor zijn herbergzaamheid (gastvrijheid). Juist omdat hij 

aan rondtrekkende predikers van het Evangelie onderdak geeft (vers 7-8). Gajus is geen ambtsdrager, maar 

wordt vanwege zijn daden tóch een ‘medearbeider der waarheid’ genoemd. Kan dit van u en jou ook gezegd 

worden? De oproep klinkt: ‘Vergeet de herbergzaamheid niet’ (Hebr.13:2) en ’laat ons goeddoen aan allen, 

maar meest aan de huisgenoten des geloofs’ (Gal.6:10). Gajus werkt op die manier mee aan de verkondiging 

van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Diótrefes niet. Die doet juist het tegenovergestelde. 

Op wie lijkt u? En waaruit blijkt dat in uw en jouw leven?  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Het gaat in dit gedeelte over het wandelen in de waarheid en het betonen van liefde tot God en onze naaste. 

Dat is ‘de praktijk der godzaligheid’: Liefde blijkt in de praktijk. Het was heel duidelijk in het leven van Gajus. 

Twee andere apostelen houden u, jou en mij ook een spiegel voor. Paulus noemt het voorbeeld van een brief. 

Een leesbare ‘brief van Christus’ die ‘bekend is en gelezen van alle mensen’ (2 Kor.3:2-3) is de roeping van 

de Kerk. U en jij moet niet bekeerd worden, maar bekeerd zijn: geborgen in Christus, verlost door Zijn bloed. 

De kanttekening wijst op het hart, ‘door Gods Geest bekwaam gemaakt en vernieuwd om het Woord des 

Evangelies met geloof aan te nemen.’ En Petrus gebruikt een ander beeld met dezelfde betekenis: ‘Hebbende 

dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke 

liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart’ (1 Petr.1:22). Dat is de praktijk van wat het doopformulier 

noemt ‘in een nieuw, godzalig leven wandelen.’ Kinderen, jongeren, je bent gedoopt! Is dit jouw leven? Liefde 

tot God en liefde tot je naaste? En wordt er bij jullie thuis over het geestelijke leven gesproken? Spreek jij 

hierover met anderen? Of blijft het dan stil? Wat gaat er van u en jou uit? 

John Bunyan (1628-1688) beschrijft in zijn boek De Christinnereis ook heel uitgebreid over een herberg, 

waar de vermoeide pelgrims mogen rusten. De eigenaar van deze herberg heet Gajus. Hij heeft pelgrims lief. 

Ze worden gastvrij ontvangen. Christinne, haar kinderen en Barmhartigheid ervaren dit verblijf als een heel 

goede en aangename tijd. Ze krijgen niet alleen onderdak, maar voeren ook goede, geestelijke gesprekken. 

Hun gastheer Gajus kent dit geestelijke leven ook en wil er graag met anderen over spreken. Als de vrouwen 

en kinderen vertrekken, wil hij geen geld of beloning aannemen. Gajus verwacht zijn betaling alléén van de 

Barmhartige Samaritaan (Christus), Die hem had beloofd dat Hij hem bij Zijn terugkeer alles wat hij aan kosten 

voor hen gemaakt had, tot op de laatste cent, zou vergoeden, zo schrijft Bunyan.     

Herkent u zichzelf in het leven van Gajus en Johannes? Of niet? En jij..? Niet? Dan is dat geen goed teken. 

Er is geen mens in de gehele wereld die kan beschrijven hoe groot het gevaar is als uw ziel niet gered is en 

als jij nog voortleeft buiten God en zonder Christus. Een leven buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig 

zielsverderf. Uw en jouw leven hangt aan een dunne draad en als die draad breekt, valt je arme ziel in de hel. 

Wij vragen soms aan elkaar: ‘Hoe is het met u, met jou?’ Kun je dan het antwoord geven uit het 2e vers? 

Spreek je hier openhartig met elkaar over? Weet je dit van elkaar? Zodat je zoals Johannes ook die goede 

wens uit vers 2 kunt uitspreken? Dan is het antwoord niet oppervlakkig ‘Het gaat goed’, maar dan mag u, 

dan mag jij zeggen: ‘Het is goed’ en ‘Het gaat goed’. Wat is de oorzaak? ‘Looft den HEERE, want Hij is goed; 

want Zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid’ (Psalm 106:1).     

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer! 


