
Vragen over 3 Johannes  Startzondag     Het ga u (en onze gemeente) goed! 

 

Voor ouderen 

1  Is het informeren naar elkaars welstand ‘ongeestelijk’? Hoe kunnen we ervoor waken -op 

huisbezoek bijvoorbeeld- dat het gesprek niet verder komt dan de materiële welstand en onze 

gezondheid? 

2  Kunt u zich iets voorstellen bij ‘een wandel in de waarheid’. Wat betekent hier: waarheid? 

3  Bent u zelf een ‘medearbeider van de waarheid’  in onze gemeente? 

4   Waarom is hoogmoed zo funest? Bespeurt u bij uzelf wel eens hoogmoed? Om de eerste, de beste 

te willen zijn… Of de beste gelovige? 

5  Voor de kerkvader Augustinus (400) was hoogmoed de oerzonde. De  Amerikaanse Rosaria 

Butterfield (1963) zegt dat ook: ‘Het wezen van de zonde ligt in menselijke hoogmoed en verzet 

tegen Gods genade. De christen, die door de knieën gaat, mag leven uit Gods vergeving. Tegelijk 

heeft hij/zij levenslang een strijd te voeren tegen zondige verlangens.’ 

Hoe kijkt u daar zelf tegen aan? Herkent u dat in uw eigen leven? 

6  Hoe gastvrij zijn wij. Persoonlijk? Als gemeente? 

7   Wat is het voordeel van het elkaar ‘fysiek’ ontmoeten en spreken? En niet met inkt en pen (vs. 13) 

of via de digitale middelen (zoals die vanwege corona nodig waren)? 

8 En… de laatste, onvermijdelijke vraag: gaat het goed met u? Stoffelijk? Geestelijk? 

 

                                                                                      ------ 

 

Voor de kinderen/jongeren 

1 De apostel Johannes, één van de discipelen van de Heere Jezus, wordt wel ‘de apostel der liefde’ 

genoemd. Tel eens hoevaak in deze kleine brief woorden als liefhebben, liefde of geliefde 

voorkomen. Welk woord komt ook heel vaak in deze brief voor? 

2 Er worden in deze brief twee personen genoemd die nogal verschillend zijn: Gajus en Diotrefes. 

Wat is het verschil? Hoe komt het dat Diotrefes zich zo ‘vreemd’ gedraagt?  

Sommigen willen altijd de eerste zijn. Jij misschien wel… Op school of onder vrienden. Is dat altijd 

verkeerd…? 

3  In de preek werd gezegd dat Diotrefes moet ophouden met snateren. Snotteren, stotteren en 

schateren (lachen om je domheid) mag wel. Wat zou daarmee bedoeld zijn?  

4  Vind je het ook fijn om weer ‘gewoon’ naar de kerk te kunnen gaan?  

5 En… de laatste, onvermijdelijke vraag: gaat het goed met jou? Op school, in de kerk…? 


