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●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. Belder

Schaap en bok in één hok
3 Johannes

H
Briefkaart

et derde briefje van Johannes past op 
een briefkaart. Qua inhoud is het een 

pastorale brief. Niet aan een gemeente ge-
richt, maar aan een persoon. Door de con-
trasten levendig en boeiend. 
Het eerste briefje benadrukt de gemeen-
schap met God. De tweede waarschuwt voor 
dwaalleraren die infiltreren. En brief num-
mer drie roept op de gemeenschap met allen 
die Jezus in waarheid liefhebben, hoog te 
houden. Johannes spitst dat toe op gastvrij-
heid. Drie thema’s die niet los staan van el-
kaar. Het een haakt in het ander. Het gaat in 
de derde brief niet expliciet over ‘waarheid’ 
en ‘liefde’, al doet dat thema op de achter-
grond blijvend mee.

Wie is Gajus?
De geadresseerde is Gajus, ‘de geliefde, die ík 
in waarheid liefheb’. ‘Geliefde’ was destijds 
een algemene aanspreektitel. 
Op verschillende plaatsen in het Nieuwe 
Testament komen we de naam Gajus tegen 
(Rom. 16:23, 1 Kor. 1:14, Hand. 19:29). 
Het zal om verschillende personen gaan. Er 
zijn ook meerdere Jannen en Pieten.
We krijgen niet een gezicht bij deze Gajus, 
wel een indruk van hem. Hij is een gerespec-
teerde broeder, met goed getuigenis. Johan-
nes heeft hem lief in, of in ‘de’ waarheid. 
Sommige vertalingen lezen: ‘die ik oprecht’, 
of ‘echt liefheb’, maar dat bedoelt Johannes 
niet. Een gemeenschappelijke waarheid 

verenigt hen, nl. Jezus Christus. Zijn naam 
blijft weliswaar achterwege, maar dat Hij de 
drijfveer en motivatie van leven en werk van 
Johannes en Gajus is, daarover geen twijfel. 
Gajus moet een gezaghebbend man zijn 
geweest in de jonge christengemeenten. Mis-
schien was hij ambtsdrager. Dat hij er een 
taak had, lijkt duidelijk, gezien vers 5 en 6.

Afzender
De afzender volstaat met de aanduiding: ‘de 
ouderling’, of ‘de oudste’. Het gaat niet om 
hem, maar om Jezus Christus.
Dan volgt een groet in de vorm van een 
wens (vs. 2). Het gebruikte werkwoord (eu-
chomai) betekent zowel wensen als bidden. 
Bidden, lijkt dichter bij de bedoeling van 
Johannes te komen dan ‘wensen’ of ‘hopen’. 
Waarom zou hij niet bidden dat het Gajus 
‘in alle opzichten goed gaat’? Dat hij ‘het 
goed maakt’ en gezond is? Is er reden aan dat 
laatste te twijfelen? Het kan als we letten op 
de spanningen in de gemeente.  
Gelukkig lijkt zijn ‘geestelijk leven’ er niet 
onder te lijden (vs. 3). Er zijn broeders bij 
Johannes gekomen die rapporteerden over 
Gajus en over de zorgen en spanningen in de 
gemeente. Behoorden zij tot diezelfde ge-
meente, met Gajus en Diotrefes? Of moeten 
we denken aan rondreizende evangelisten? 
Dit vanwege het ontbreken van het lid-
woord, dus niet: ‘de’, maar ‘broeders’ in het 
algemeen. Dat past ook goed bij het vervolg 
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van de brief (vs. 7 en 8). Telkens kloppen 
weer anderen bij Johannes aan en wat zij 
hem vertellen over Gajus maakt blij. Let-
terlijk staat er dat zij ‘getuigden’ van wat ze 
gezien en gehoord hebben. Er ging een goed 
gerucht van Gajus uit.

Waarheid en liefde
Waarheid, trouw en liefde. Drie woordjes 
typeren het leven van Gajus als echte volge-
ling van Jezus Christus. Let op de herhaling 
van die woordjes.
Voor liefde schrijft Johannes het hoge woord 
‘agapè’. Gajus heeft maximaal lief (vs. 6). 
De broeders hebben gezien hoe trouw en 
betrouwbaar hij is. Zijn christen-zijn is een 
zaak van hoofd, hart en handen. Het is aan 
hem af te lezen dat Christus zijn hart heeft 
en zijn leven beheerst. Hij wandelt evenals 
Henoch en Abraham met de Heere.
In vers 4 schrijft Johannes ‘geen grotere blijd-
schap te hebben, dan dat ik hoor dat mijn 
kinderen in de waarheid wandelen’. De blijd-
schap betreft het gemeenteleven, de door- en 
uitwerking van het Evangelie.
Die ‘kinderen’ zijn ‘geestelijke kinderen’. 
Vrucht van Johannes’ arbeid. ‘Oudste’ en 
‘kinderen’ kan ook verschil in jaren en positie 
aanduiden. Was Johannes als een vader voor 
hen …?

Gastvrijheid
In vers 5 steekt Johannes echt van wal. Gajus 
ontvangt een compliment voor zijn omgang  
met medegelovigen, inclusief vreemdelingen. 
Een bewijs dat hij in de waarheid wandelt. 
‘Broeders’ en ‘vreemdelingen’ zullen eenzelf-
de categorie vormen. 
In de voorgaande brief drong Johannes er op 
aan dwaalleraars geen onderdak te bieden. Je 
zou hun werk alleen maar steunen. Met de 

rondtrekkende evangelisten ligt dat anders. 
Gajus heeft hen gastvrij ontvangen en ge-
steund, eten, drinken en onderdak gegeven. 
Daar werd over gesproken. Ondermeer in de 
gemeentevergadering (vs. 6), letterlijk: ‘ten 
overstaan van’, ‘voor het front van’, ‘voor het 
aangezicht van’, of ‘voor het oor en oog van 
de gemeente’. 
Wat is bedoeld met ‘hen verder op weg hel-
pen op een voor God waardige wijze’? Doe 
alsof je Christus Zelf helpt (Matth. 25:35v). 
Ook die rondtrekkende broeders krijgen 
een compliment. Ze zijn voor Zijn Naam 
uitgegaan, synoniem met Jezus (Hnd. 4:17; 
5:28,41; Rom. 1:5). Zij lieten alle zekerhe-
den achter zich en hebben zich grote moei-
ten en ontberingen getroost omwille van het 
Evangelie. Ze zijn gered om te redden. 
Onderweg hebben de evangelisten niets 
aangenomen van ‘de heidenen’, wellicht de 
niet-christenen. Vermoedelijk om voor hun 
levensonderhoud niet afhankelijk te worden 
van mensen buiten de broederkring. Men 
zou hen zomaar kunnen vereenzelvigen met 
rondtrekkende broodprofeten, ‘waarheidsle-
raren’, die graag op andermans portemonnee 
teren (Mark. 6:8; 2 Kor. 12:17; 1 Thess. 2:5-
9). Een nog sterker argument: zij hebben het 
‘om niet’, gratis dus, gekregen. 
Maar dan mogen deze broeders toch zeker 
op de onvoorwaardelijke steun van geloofs-
genoten rekenen! Dat is de conclusie. Het is 
hoge roeping en dure plicht – ‘verplichting’ 
volgens het werkwoord! – van de andere ge-
lovigen de werkers in de wijngaard te onder-
houden. Het gaat om de voortgang van het 
Evangelie, om de komst van Gods Konink-
rijk. Wie zijn roeping en taak verstaat heet 
medewerker van ‘de waarheid’. De waarheid 
is uiteindelijk Jezus Christus, maar hier gaat 
het vooral om de verbreiding van ‘de waar-
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heid’, het Evangelie. Thuisblijvers worden 
niet uit-, maar ingeschakeld in zendings- en 
evangelisatiewerk. 

Diotrefes berispt
Na al het positieve volgt een wending. Johan-
nes komt tot zijn punt. Het zal de directe 
aanleiding zijn voor dit schrijven.
Er zijn spanningen in de gemeente. Onder-
linge verhoudingen staan op scherp. Een ze-
kere Diótrefes wil de voornaamste zijn (vs. 9). 
Letterlijk: de eerste. Kennelijk een bazig type. 
Een machtsstrijd is het gevolg. Door zijn 
houding en optreden doet hij meer kwaad 
dan goed.
Schreef Johannes eerder al een brief aan hem 
(vs. 9)? Alles wijst erop dat die brief de ge-
meente onthouden is. Erkent Diótrofes het 
apostolisch gezag van Johannes wel? Nee, ‘hij 
neemt ons niet aan’. Letterlijk: hij is niet be-
reid ons te ontvangen. 
Wat Diótrefes wel doet: ‘ons belasteren met 
kwaadaardige praatjes’. Zijn inspiratiebron 
is ‘de boze’. Ook weigert hij rondtrekkende 
evangelisten te ontvangen. Wie hem tegen-
spreekt wordt geëxcommuniceerd.
‘Ik zal hem te zijner tijd confronteren met dit 
ergerlijke gedrag’, belooft Johannes. ‘Hij moet 
weten wat hij aanricht’. De werkwoordsvorm 
(tegenwoordige tijd) geeft aan dat hij niet van 
ophouden weet. Johannes zal hem persoonlijk 
op zijn ergerlijk gedrag komen aanspreken. 
En dan de toepassing (vs. 11): ‘Geliefden, 
volg het kwaad niet na, maar het goede’, want 
… ‘die goed doet is uit God, maar die kwaad 
doet heeft God niet gezien’.
Duidelijk. Het gaat om de navolging van 
Christus.

Demetrius
Nu volgt nog een compliment voor Deme-

trius. Zonder enige inleiding wordt hij geïn-
troduceerd. Gajus moet hem dus kennen. Is 
hij een van de rondtrekkende evangelisten? 
Heeft hij dit briefje bezorgd bij Gajus? Of – is 
hij een van de slachtoffers van Diótrefes?
Ook over Demetrius wordt lovend gesproken. 
Hij is een man op wie je aan kunt, integer, 
betrouwbaar. 
Dat ‘de waarheid zelf ’ eveneens een goed ge-
tuigenis geeft van Demetrius, betekent: ‘kon 
de waarheid spreken, ze zou haar mond open-
doen, in ‘zijn voordeel’.

Samenvattend
Diotrefes kan heel goed een rechtzinnig man 
zijn geweest. Maar hij wandelde niet in het 
licht met Jezus! In tegenstelling tot Gajus en 
Demetrius, die de weg achter Christus gin-
gen. 
Johannes rondt af. Er is nog meer te vermel-
den, maar het papier is bijna vol. De rest 
komt als hij in eigen persoon verschijnt.
De laatste regels zijn een gebruikelijke af-
scheidsgroet. Allereerst bestemd voor Gajus, 
maar de broeders worden niet vergeten, ze 
heten plotseling ‘vrienden’. Dat is geen re-
ductie op ‘broeders’, aangezien ook Jezus Zijn 
discipelen ‘vrienden’ noemde (Joh. 15:13,14, 
cf. Hnd. 27:3).

Vragen en opdrachten
1. Is het een verlies dat we vandaag elkaar 

niet of nauwelijks nog ‘echte’ brieven stu-
ren?

2. Johannes verklaart geen grotere blijdschap 
te kennen dan te mogen merken (horen) 
dat ‘zijn kinderen in de waarheid wande-
len’? Herkennen we die blijdschap?

3. Wat moeten we verstaan onder wandelen 
in de waarheid? Wat is waarheid?

4. Wat betekenen Jezus’ woorden uit Mat-
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theüs 10:10, dat een arbeider zijn voedsel 
waard is?

5. Lijden wij nog aan de kerk? Aan misstan-
den en zonden? Zo ja, wat doet dat met 
ons?

6. Ga na wat geschreven is over het ‘toerus-
ten van de werkers in het Woord’? Zie 
o.a.1 Korinthe 16:6,11; 2 Korinthe 1:16; 

Titus 3:13. Wat heeft dat ons (nog) te 
zeggen?

7. Delen wij vandaag te veel, of juist te wei-
nig complimenten uit?

Mijn boekje ‘De brieven van Johannes’ was 
uitverkocht, maar verschijnt deze maand 
in herdruk bij Groen, Heerenveen.


