Het beïnvloeden
van Gods volk
Een studie van de derde brief van Johannes
Jaren geleden dacht ik dat de eerste christelijke kerken ideaal, zelfs bijna perfect,
waren en dat deze door de jaren heen meer en meer corrupt werden. Het is waar dat
er verval is gekomen. De hechte band tussen kerk en staat, die begon met de
overwinning van Constantijn, in 312 na Christus, maakte het christendom meer
gerespecteerd, voorspoedig en politiek krachtig, maar deed concessie aan het ware,
christelijke karakter. De opeenvolging van christelijke concilies getuigt van de strijd
tegen de ketterij. Maar ook in de eerste christelijke kerken deden zich serieuze
problemen voor. Het boek Handelingen en de corrigerende elementen in de
apostolische brieven laten zien dat deze kerken ook hun moeilijke momenten
beleefden, zij hun deel aan gecompliceerde broeders en zusters hadden, verhitte
leerstellige tegenstellingen, scheiding makende mensen, geïnfiltreerde ongelovigen
en ontmoedigde afvalligen. De vroege plaatselijke kerken waren verre van ideaal! In
feite is de christelijke kerk ontworpen om te functioneren, te groeien en te bloeien in
een gevallen wereld. In deze korte brief probeert de apostel Johannes een goede
vriend van hem, geliefde Gajus, te bemoedigen, die frustrerende en pijnlijke tijden
beleeft in zijn plaatselijke kerk.
Drie personen worden met name genoemd in deze brief: Gajus, Diotrefes en
Demetrius. De houding van deze drie mannen beïnvloedt degenen rondom hen. Hun
gedrag is van invloed op de verspreiding van Gods woord en het welbevinden van
hun medegelovigen. Welke invloed heb jij op anderen? Moedigt jouw voorbeeld een
wereldse of een Goddelijke versie van het christendom aan? Word jij gezien als een
moeilijk persoon, een probleemmaker, of als iemand die bemoedigt, problemen
oplost? Ben jij alleen een ontvanger of ook een gever? Versterken of ontmoedigen
jouw opmerkingen hen die proberen de Heer te dienen? Jouw houding en gedrag zijn
van invloed op de levens van jouw medegelovigen. Net zoals de mijne.
1.

Gajus – een vrijgevig helper bemoedigt Gods mensen
(vers 1-8)
Buiten deze brief vinden we vier andere verwijzingen naar Gajus. We weten dat de
apostel Paulus een Gajus heeft gedoopt (1 Kor. 1:14), dat Gajus één van Paulus'
reisgenoten was (Handelingen 19:29; 20:4) en we lezen van een gulle Gajus “wiens
gastvrijheid ik en de hele gemeente hier genieten” (Rom. 16:23 – NBG). Deze
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verwijzingen naar Gajus zouden over dezelfde persoon kunnen gaan maar
aangezien Gajus een veelvoorkomende naam was, lijkt dat onwaarschijnlijk. Maar de
derde brief van Johannes vertelt ons enkele interessante dingen over een zekere
Gajus.
(a) Zijn ziel floreerde: “Geliefde, ik wens (NBG: bid) dat het u in alles goed gaat en
dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat”. De apostel Johannes had geluisterd
naar de getuigenissen van het goede dat Gajus deed, en zijn trouw aan de waarheid
(v. 3-6). Voor Johannes was dit een bewijs dat de ziel van Gajus in een goede
conditie was. Zijn lichamelijke gezondheid daarentegen was een punt van zorg en
Johannes zei dat hij daarvoor bad. Deze Schriftplaats corrigeert hen die leren dat
ziekte altijd het resultaat is van zonde en gebrek aan geloof. In Gajus zien we een
man wiens geestelijke conditie goed was, en toch was zijn lichamelijke gezondheid
niet goed.
(b) Hij wandelde in de waarheid: “Want ik was zeer verblijd, toen er broeders
kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt” (v.3-4). Om
de waarheid in praktijk te kunnen brengen, moet je haar eerst kennen. Het bewijs
van wedergeboorte is niet Bijbelkennis maar een nieuw leven, een andere manier
van leven. Deze wandel wordt zichtbaar in de manier waarop we onze partner
behandelen, hoe we onze financiën beheren, wat we doen met onze vrije tijd, hoe we
praten over anderen, enzovoorts.
(c) Hij diende zijn broeders: “Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de
broeders en voor de vreemdelingen (NBG: en dat nog wel aan vreemdelingen), die
getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente...” (v.5-8). Er is
geen aanwijzing in deze brief die suggereert dat Gajus een prediker was of een
Bijbelleraar of een getalenteerd musicus. En toch bemoedigde hij Gods mensen. We
zien dat hij gul is in het dienen van anderen. Hij stelde hij zijn huis open voor
medegelovigen, hij voorzag in de noden van reizende evangelisten. Door anderen te
steunen werd hij “medearbeider van de waarheid” (v.8).
Veel schade wordt toegebracht aan de zaak van Christus wanneer heiligen
aanspraak maken op een gave die zij niet bezitten. Natuurlijk is het waar dat we
nieuwe gebieden van bedieningen moeten proberen en dat elke gave ontwikkeling
nodig heeft, maar het lichaam van Christus werkt het beste wanneer ieder van ons
goed en trouw doet waarvoor we een gave hebben ontvangen. Ofschoon Gajus een
gulle man was, geeft Johannes er de voorkeur aan hem trouw te noemen. Hij was
trouw aan God, zich realiserend dat hij slechts een rentmeester van zijn aardse
goederen was. Ook was hij trouw aan Gods dienaars, leraren en evangelisten,
wetende dat “de Heer aan hen die het evangelie verkondigen, opgedragen heeft te
leven van het evangelie” (1 Kor. 9:14).

2.

Diotrefes – een egocentrisch gelovige polariseert Gods mensen
(vers 9-10)

We vinden Diotrefes nergens anders in de Schrift. Misschien maar goed ook!
Christelijke vergaderingen lijden wanneer zij een broeder of zuster in hun midden
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hebben met enkele van Diotrefes' eigenschappen. Alles wat we over deze man
weten, staat in de verzen 9 en 10 en het lezen stemt ons droevig. Misschien kende
Diotrefes de Schrift. Misschien was hij een goede leraar. Hij was zeker niet losbandig
of lui want hij nam de activiteiten van zijn plaatselijke gemeente serieus. Maar in zijn
hart heeft hij een serieus probleem: hij “wil steeds de eerste zijn” (v.9) Denk jij af en
toe dat je minder belangrijk bent dan je mede-broeders en zusters? … dat jouw
suggesties of uitleg opgelegd zouden moeten worden aan iedereen? De theologie
van een persoon als Diotrefes zou conservatief kunnen zijn of liberaal. Ofschoon
dergelijke mensen de Bijbel gebruiken om hun eigen gedrag te verdedigen, ligt het
probleem in hun hart. Degenen die ervan houden de eersten te zijn, vinden het
moeilijk om zich te verheugen over de gaven en diensten van anderen, tenzij zij zelf
de controle hebben over een project of gebeurtenis. Zij beschouwen de bediening
van anderen als een bedreiging voor hun eigen positie, meer als competitie dan als
een zegen.
Als het op het nemen van beslissingen aankomt, vragen mensen als Diotrefes “hoe
zal dit mij beïnvloeden?” in plaats van hoe het van invloed is op de Naam van
Christus of het werk van God. Onder het mom van bezorgd zijn, belasteren ze hun
medegelovigen (v.10). Ze promoten exclusieve, kleine netwerken, weigeren omgang
met sommigen en dreigen hen die het moeilijk vinden om het met hen eens te zijn,
uit de gemeente te zetten (v.10). Hoe behandelt u uw mede-broeders en zusters?
Wanneer u een onvolkomen lering of liefdeloos gedrag wantrouwt, praat je er dan
over met de betreffende persoon of met anderen over die persoon? Kun je de
mogelijkheid accepteren dat jij het wellicht bij het verkeerde eind hebt of dat er twee
gelijkwaardige manieren zijn om naar de Schrift te kijken? Onthoud dat zelfs wanneer
je het bij het rechte eind hebt, je nog verkeerd kunt wandelen – als je je vlees laat
spreken. Net als Johannes de Doper moeten we onszelf constant voorhouden dat
“Hij groter moet worden en ik kleiner” (Joh. 3:30).

3.

Demetrius – een goed voorbeeld inspireert mensen van God
(vers 11-14)

We lezen van een Demetrius die in Efeze leefde. Hij was een zilversmid “die zilveren
tempeltjes maakte van Artemis, en een niet gering inkomen verschafte aan zijn
vakgenoten”. In feite was hij zoiets als de vakbondsvoorzitter. (Hand. 19:24,38). Zou
het kunnen zijn dat deze Demetrius een Christen was geworden en nu de brief van
Johannes naar Gajus bracht? Als deze Demetrius, een persoon met creatiefzakelijke leiderschapskwaliteiten, werkelijk deel uitmaakte van de gemeente waar
Diotrefes heerste, moet hij het erg moeilijk hebben gevonden! Misschien steunt
Johannes Demetrius in deze brief omdat hij een goede man was en in diskrediet
gebracht door Diotrefes. Dit zijn interessante mogelijkheden maar het blijven
speculaties. De feiten over deze man zijn samengebracht in één vers, en wat een
fijne beschrijving: “Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door
de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis van hem en u weet dat ons
getuigenis waar is” (v.12).
De manier waarop Demetrius leefde, verschafte een goed model voor anderen om
na te volgen. Niet alleen bewonderden anderen hem en spraken goed van hem,
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maar zijn gedrag was in overeenstemming met de waarheid. Soms, in sommige
situaties, kunnen we geroepen worden om te kiezen tussen in harmonie met de
mensen zijn en handelen in harmonie met Gods geopenbaarde waarheid. Maar
normaal wordt een leven dat gewijd is aan de Heer en aan het dienen van Zijn
mensen een inspiratie voor Gods mensen. Natuurlijk is het ons doel te kijken naar
Jezus en Hem te volgen. Maar op deze weg kunnen we ook profiteren van de
Goddelijke voorbeelden van andere mannen en vrouwen, zij die nog steeds leven en
zij die ons zijn voorgegaan. Zij zullen niet volmaakt zijn, maar God kan hun
toegewijde leven gebruiken om ons uit ons egocentrisch religieus bestaan te breken.
Hun voorbeeld kan ons inspireren om een volgende stap in geloof te zetten. Denkend
aan voorbeelden, heb je al bedacht welk voorbeeld jijzelf geeft? Als iedereen net zo
Bijbels, geestelijk, toegewijd en enthousiast over Jezus was als jij, hoe zou jouw
gemeente eruit zien? Dat de Heer ons helpt ons Christelijk leven op zo'n manier te
leven dat het degenen die ons kennen, motiveert en inspireert.

Conclusie
We hebben gezien dat de levens van Gajus, Diotrefes en Demetrius van invloed
waren op hen die hen kenden, ontmoetten en over hen hoorden. U en ik beïnvloeden
anderen. Ben je erop gericht om anderen te bemoedigen, ondersteunen en dienen?
Spreekt Gods waarheid goed van jou? In welke richting motiveert mijn leven
anderen? De apostel Paulus kon schrijven: “Wees met elkaar mijn navolgers en houd
het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt” (Fil.
3:17). Wat zijn uw plannen voor vandaag en morgen? Geve de Heer ons de genade
om ernaar te leven!
Philip Nunn
Eindhoven, NL
Januari 2009
Vertaald door:
Anja Vis
Bron: www.philipnunn.com

- Het beïnvloeden van Gods volk - 4 -

