
22 Maart 3 Johannes 1:8 
 (Teks: vers 2) 

Gesondheid 
Sê ons nie veelal die omgekeerde nie? Ek hoop dit gaan geestelik met 
my kind goed soos dit in alle opsigte (stoflik en die gesondheid) met hom 
gaan. Trouens, met wie gaan dit geestelik só goed dat dit die maatstaf is 
vir tydelike voorspoed en welvaart? 

Wel, met Gaius. 

Maar wat beteken geestelik goedgaan? 

Vers 3 gee die antwoord: Gaius is trou aan die waarheid. En die 
waarheid is 'n Persoon, Jesus Christus wat gesterf en opgestaan het om 
Gaius en alle gelowiges te red. Aan Hom, soos Hy in die Evangelie 
verkondig word, was Gaius getrou; hy het die Evangelie omhels in die 
geloof, dit bely en hom nie geskaam daarvoor nie. 

Dog dis nie al nie! 

Gaius - so vervolg vers 3 - lewe in die waarheid. 

Ons weet wat dit beteken om die waarheid te praat, maar daarin lewe, 
daarin wandel? Verse 5 en 6 werp lig hierop. 

Gaius het - onbekende! - medegelowiges, reisende predikers in sy huis 
opgeneem en hulle versorg - só het hy liefgehad. 

'In die waarheid lewe' beteken dus om vanuit die trou aan en die 
geloofsverbondenheid met die waarheid, Christus, die medegelowiges 
lief te hê en te dien. 

Nou hoop die skrywer, dit is 'n heilige wens, dat dit met Gaius se 
gesondheid en in alle opsigte (stoflik) goed mag gaan met hom. Die 
stoflike en die geestelike is nie teenstellings nie. Êrens sê die apostel 
Paulus hy weet wat dit is om oorvloed te hê. En hoe belangrik is 
gesondheid nie! Dit word eerste genoem in vers 2. Bowendien, as Gaius 
dit materieel goed het, kan hy sy liefdesdiens aan die gelowiges voortsit. 

Omdat dit egter geestelik met hom goed gaan, daarom wens die oud-ste 
hom die ander dinge toe! 

U mag bid vir gesondheid, vir stoflike vooruitgang en seën op u 
onderneming sodat u daarvan mag geniet en ander kan help, maar gaan 
dit met u geestelik goed? 

Sing Skrifberyming 49:1,2 Ds. H.M. Grobler (Potchefstroom-Oos) 


