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De derde brief van Johannes
1 De présbuter aan den geliefden Cajus, dien

ik waarachtig liefheb. 2 Geliefde, ik bid, dat
ge het in ieder opzicht goed moogt stellen en
een goede gezondheid moogt genieten, evenals
het u wèl gaat naar de ziel. 3 Want ik heb me
buitengewoon verheugd, wanneer er broeders
kwamen en een goede getuigenis aflegden van
uw waarheid, en van uw gedrag overeenkomstig
de waarheid. 4 Ik ken toch geen groter vreugde,
dan wanneer ik hoor, dat mijn kinderen in de
waarheid wandelen. 5 Geliefde, ge handelt ook
overeenkomstig uw geloof bij al wat ge doet voor
de broeders, zelfs wanneer het vreemden zijn;
6 ze hebben dan ook in de Kerk uw liefde met lof
vermeld. Ge zult goed doen, met hen ook verder
voort te helpen, zoals het God behaagt; 7 want
ze zijn op reis gegaan terwille van zijn Naam,
en ze nemen niets van de heidenen aan. 8 We
zijn dus verplicht, voor zulke mannen zorg te
dragen, opdat we medewerkers mogen worden
voor de Waarheid. 9 Ik heb hierover aan de
gemeente geschreven. Maar Diótrefes, die zo
gaarne onder hen de eerste wil zijn, stoort zich
niet aan ons. 10 Daarom zal ik bij mijn komst
hem zijn daden onder het oog brengen. Want hij
strooit boze praatjes over ons rond; en hiermee
niet tevreden, neemt hij zelf de broeders niet
op, en verhindert anderen, die het wèl willen
doen, en werpt ze uit de kerk. 11 Geliefde, volgt
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het kwade niet na, maar wèl het goede! Wie
goed doet, is uit God; wie kwaad doet, heeft God
nooit gezien. 12Over Demétrius is door allen een
goede getuigenis afgelegd, ook door de Waarheid
zelf; ook wij zelf getuigen het, en ge weet, dat
onze getuigenis waarachtig is. 13 Ik had u nog
veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven
met inkt en met pen; 14 ik hoop u echter spoedig
te zien, en dan zullen we spreken van mond tot
mond. Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet
de vrienden één voor één!
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Eerste uitgave: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
De Petrus Canisiusvertaling is een Nederlandse rooms-katholieke bij-
belvertaling, waarvan de eerste complete uitgave verscheen in 1939. De
volledige naam luidt: "De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst
met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus
Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige biss-
choppen van Nederland". De Petrus Canisiusvertaling is de eerste
Nederlandse katholieke vertaling die gebaseerd is op de grondteksten
in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de
Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen
licht archaïsch te noemen, maar nog steeds vlot verstaanbaar.
Verantwoording in verband met de auteursrechten
In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de
oorspronkelijke uitgever (1), de Katholieke Vereniging voor Oecume (2)
en de Katholieke Bijbelstichting (3) en werden geen bezwaren gevonden
tegen deze publicatie. Rekening houdend met de wettelijke termijnen,
kan deze uitgave beschouwd worden als vrij van auteursrechten.
First publication: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
The translation "Petrus Canisius" is a dutch roman catholic bible transla-
tion, that was first published in 1939. Its full title is "The Holy Scripture,
translation of the original texts with annotations, commissioned by the
Apologetical Society 'Petrus Canisius' and executed with the approval of
the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus
Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the
scripture texts in their original language. Other translations were based
on the Vulgate. The language of this edition is to current standards
moderately archaic, but still easily understood.
Accountability in relation to copyright
Concerning the copyright contacts have been made with the original
publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible
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Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
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