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1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de GEROEPENEN*, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus
worden bewaard. 2. mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. 3. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de
gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de
heiligen overgeleverd is. 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van
onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser (despotes), God en onze Heere (kurios) Jezus Christus, verloochenen. 5. Maar
ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde
heeft gericht. 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote
dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. 7. Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij
hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. 8.
Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. 9. Michaël, de aartsengel, echter
durfde, toen hij met de duivel (diabolos) redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar
zei: Moge de Heere u bestraffen! 10. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature
wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. 11. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door
het tegenspreken als van Korach omgekomen. 12. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf
onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal
gestorven en ontworteld. 13. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis de diepste duisternis
tot in eeuwigheid bewaard wordt. 14. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden
heiligen, 15. om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven
hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. 16. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar
hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. 17.
Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, 18. dat zij u gezegd hebben dat er in de
laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. 19. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet
hebben. 20. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. 21. bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de
barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. 22. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. 23. Red anderen echter
met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. 24. Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u
smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, 25. de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle
eeuwigheid. Amen.
* GEROEPENEN: individueel en collectief aspect! Unieke karaktertrek van deze brief.
22/23: Voorhoeve: En bestraft hen die tegenspreken; redt anderen met vrees door het uit het vuur te rukken; en haat zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is. JND: And
of some have compassion, making a difference, but others save with fear, snatching (them) out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh. HLH/Kelly: De
tegenstanders metzachtmoedigheid terechtwijzen; misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen en weer te ontwaken uit de strik van de duivel door
wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen.
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Indeling van Judas (cfm Sondez les écritures): De zilveren bazuin met de alarmkreten van Judas
Verzen 1-4: adressering
1

Verzen 1 en 2

Geadresseerden (alle gelovigen! Maar wellicht vooral de Joodse christenen vanwege de vele OT verwijzingen?)

2

Verzen 3 en 4

Doel van de brief (hoog urgenda karakter) cfm 2 Petrus 2

Verzen 5 tot 7: God oordeelt en straft de afvalligen (zij die hun oorsprong verlaten)
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Vers 5

Het volk Israël in de woestijn

4

Vers 6

De gevallen engelen

5

Vers 7

Sodom en Gomorra

Verzen 8 tot 16: de onechte christenen ontmaskerd (NB het zijn geen kinderen, maar volwassenen in een christelijke hoedanigheid)
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Verzen 8 tot en met 10

Dromers die niet weten wat ze zeggen, elk gezag verwerpend
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Verzen 11 tot en met 13

Hun karakteristieke eigenschappen: weg van Kaïn, geldzuchtig, opstandig, brassers, onvruchtbaar enz.
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Verzen 14 en 15

Profetie van Henoch: de Heer is gekomen IN zijn heilige tienduizenden om gericht te houden…
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Vers 16

Over de ontevredenen…: wandelende naar “de begeerlijkheden van de goddeloosheden”

Verzen 17 tot en met 23: Plichten voor de ware christenen
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Verzen 17 tot en met 19

Zich de waarschuwende woorden herinneren

11

Vers 20a

Bouwen

12

Vers 20b

Bidden

13

Vers 21a

ZICH BEWAREN IN DE LIEFDE VAN GOD

14

Vers 21b

De komst van de Heer verbeiden

15

Verzen 22 en 23

Houding ten opzichte van zwakken (degenen die zich niet bewaren) en tegenstanders (degenen die
het bewaren tegenstreven)

Verzen 24 en 25: Lofprijs aan de Heer Jezus Christus
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Welke Judas?
Alleen te bepalen via de “Schriftzeef”
Judas was de “broer van Jacobus”*, wel bekend in alle gemeenten waar hij werd beschouwd Gal. 2:9
als een pilaar, evenals Petrus en Johannes
Verder zegt de apostel Paulus dat Jacobus “de broer van de Heer” is

Gal. 1:19

Judas is derhalve ook een broer van de Heer, wellicht de jongste

Matt. 13:55,56

Tijdens de dienst van de Heer, geloofde hij niet in Hem

Joh. 7:5

Maar na de opstanding van de Heer, is hij te zamen met de discipelen in de bovenkamer,
volhardend in het gebed

Hand. 1:14

In de apostellijst vindt men nog een andere Judas, broeder van Jacobus. Deze Judas wordt
vaak verwisseld met de auteur van deze brief, omdat het onduidelijk is of het ‘broeder’ of
‘zoon’ van Jacobus moet zijn. In de grondtekst wordt gesproken over: Judas van Jacobus,
wat 2 kanten op zou kunnen gaan: zoon van of broeder van. Eigenlijk is idiomatisch beter:
zoon van. Bovendien is de schrijver van deze brief zelf geen apostel: vers 17.

Luk. 6:16; Hand.
1:13

* NB: Het gaat hier dan niet niet om Jacobus maior (zoon van Zebedeus en terechtgesteld in 44 n. Chr.) of Jacobus minor (zoon van Alfeus).
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Geadresseerden (vs 1)
• Geroepenen
• Tegelijkertijd collectief en individueel
• Want God roept ieder bij name vanaf Abraham die destijds uit een gecorrumpeerd en afgodisch milieu
werd geroepen
• Wij zijn geroepen:
• Om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8:29)
• Tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer (1 Kor. 1:9)
• Tot zijn eigen koninkrijk en zijn eigen heerlijkheid (1 Thess. 2:12)

• Geliefden in God de Vader
• Dezelfde liefde als tussen de Vader en de Zoon heerst tussen de gelovigen:
• …en hen liefgehad hebt, zoals Gij mij liefgehad hebt. (Joh. 17:23)
• Het smaken van deze liefde is een kwestie van gemeenschap oefenen met God de Vader.

• In Jezus Christus bewaard
• De Heer Jezus zegt van Zijn schapen dat niemand hen kan roven uit Zijn hand (Joh. 10:28, 29)
NB: diverse tekstvarianten in de volgorde tussen: geroepen, geliefden, bewaarden (geheiligden).
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OPENINGSGEBED (vs 2)
• Tot alle gelovigen richt Judas een groet in de vorm van een gebed dat drie wensen bevat:
• BARMHARTIGHEID
• Een opvallende wens in dit verband, dat de brief accentueert in de richting van individuele behoeften te
midden van een corrumptief en reeds geoordeeld collectief (zie ook Openb. 2 en 3)
•

•
•

Psalm 11:3:
• SV: Zekerlijk de fondamenten worden omgestoten; wat heeft de rechtvaardige bedreven?
• JND: If the foundation be destroyed, what shall the righteous do?
Spreuken 10:25: …, maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest (SV)
Jesaja 59:19: …als de vijand zal komen als een stroom, dan zal de Geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. (SV)

• Paulus refereert hieraan in omgekeerde volgorde in 1 Tim. 1:13:
• …mij, die vroeger een lasteraar, vervolger en een verdrukker was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het
onwetend heb gedaan, in ongeloof; en de genade van onze Heere is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde,
die in Christus Jezus is.

• VREDE
• De vrede van God laat ons genieten in een tijd vol zorgen en vertroebelingen

• LIEFDE
• Liefde in een tijd waarin de onverschilligheid en het egoïsme hoogtij vieren, en waarin sprake is van smaad
(waar) en laster (niet waar). Trial by social media!

• ONDANKS DE BOZE TIJD: VERMENIGVULDIGING HIERVAN!!!
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Thema brief van Judas (vs 3-6)
• De enige ‘wee’-brief in NT
• Strijden voor het geloof
• Hier: h e t geloof, d.w.z.: niet zozeer ons persoonlijk geloof
maar de geloofswaarheid die aan christenen is meegedeeld door
de apostelen.
• Het geloof: verzen 3 en 20.

• Van ‘Acts of apostles’ to ‘acts of apostates’. ‘Professors not possessors’.

• Binnensluipers in de gemeente die eigenlijk geen gelovigen zijn
• Numeri 11:4
• En het gemene volk, dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen; daarom zo weenden ook de
kinderen Israëls wederoim, en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? (SV)

• 2 Kronieken 23:19
• En hij stelde de poortwachters aan de poorten van het huis des HEEREN, opdat niemand, in enig ding onrein
zijnde, inkwam.
• KWAAD dat met de binnensluipers in de gemeente komt: Heidendom, Judaïsme en gnosticisme*.

• Gevolg: Genade wordt veranderd in losbandigheid

• Persoonlijk aspect: bewaren in de liefde van God!
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Judas in het licht van de eindtijdbrieven
Gerechtigheid, ongerechtigheid en zonde. Alleen loochenen van de meester (despotès). Engelen hebben gezondigd.

2 Petrus

Afval van de levende God: goddelozen zijn nog binnen de gemeente. Barmhartigheid voor de gelovigen die dit meemaken!
Loochenen van Heer en Meester: gaat dieper in verval dan in Petrus.

Judas
Antichrist: goddelozen zijn al weggegaan uit de gemeente. Loochening Vader en Zoon.*
Eerste trits:
1. Exodus
2. Engelen zijn
afgevallen
3. Sodom en
Gomorra

1 Johannes
Afval na de opname van de gemeente
Tweede trits
4. Kaïns weg
5. Korach
6. Bileam

2 Thessalonicensen
2 gevaren:
RATIONALISME (Dathan en Abiram) en RITUALISME
(Korach: grijpen naar godsdienstige macht)
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Tijdboog Judas is heel groot
OPNAME
Genesis 1:1 samenvatting van 1:2 tot en met 2:4 of zelfstandige opening over vroegere tijd??
Let op de caesuur tussen de verzen 1 en 2 door de ‘wav’ (niet bij Gen. 5:1,2), en door het idiomatische verschil in
was/werd en zgn. Gaptheory (of Ruin-Restitution theory)
Heer Jezus Christus
vóór G1? *
Apostelen

14: Adam

?
zondvloed

11:Bileam

11: Kaïn
14: Henoch

15: Gericht
En het Vrederijk
1000 jaren

11: Korach

7: Sodom
En Gomorra

Vs 6: Val van engelen
omlaag?; 2 Pe 2:4
(bewaard in de
tartarus; afgrond)
NB:
Er is ook de val van engelen
omhoog!

5: Egypte

9: Begrafenis
Mozes
9: Michaël
Duivel

33 n.Chr.

Straf van eeuwig
vuur

18: Spotters
8: Dezen…(dromers)
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Judas vanuit “de eerste stap” logica (vs 5-14)
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Afval (verzen 11 en 12, morele volgorde)
Kaïn

• Natuurlijke afval: beest uit de zee (Openb. 13:1)?
• (moord en vlucht)

• Kerkelijk kwaad: beest uit de aarde (Openb. 13:11)?
Bileam • (tegen Gods Woord ingaan)
• Openlijke tegenstand: draak (Openb. 13:2)?
Korach • (zoon van Ruben verbindt zich met priesterschap in Num. 16)
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Spotters en afscheidingen (vs 18 e.v.)
• Spotten: empaidzoo = spelen met
• Psalm 1; 2 Pe. 3:3; 2 Kon. 2:23-24
b

• Onderscheid:

B

• A. afscheiden (farizeeër), van binnen naar buiten
• Apo-di-orizontes=vanaf-door-grens (horos)
• Over de horizon…?

• B. sekte (hairesis: is het ergste); buiten
• C. Scheuring (schisma); binnen
• D. Tweespalt (dichostasia); binnen

C

D
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Dezen (vs 8-19)
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Bidden in (is niet: tot) de Heilige Geest (vs 20)
Bidden vanuit het vlees(?)

Christelijk gebed

Bidden in de Heilige Geest

Bijbelles aan God en de
broeders/zusters

Paulus in 2 Korinthe 12: 7-10

Naar Zijn wil

Eigen stokpaardjes berijden;
“politieke” gebeden

Laat in alles – door gebed en
smeking met dankzegging – uw
begeerten bekend worden bij God
Filippenzen 4:5

Naar Zijn gedachten

Anderen de les lezen via gebed
Gebedsverhinderingen zoals: toorn,
bitterheid, ongerechtigheid,
verkeerde gezindheid

Niet altijd verhoring, maar wel:
vrede van God die alle verstand te
boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten bewaren in Christus
Jezus. Filippenzen 4:7:

Gebedsverhoring!

Ellenlange gebeden

Kort en krachtig? Here help mij.

Kort en krachtig?

Bidden tot de Heilige Geest

Mag worden gebeden!

Alle gebeden van onze Heer?
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De ene, de andere en nog weer een andere (vs 22-23)
Kelly: En sommigen die twisten (woordenstrijd voeren) overtuigt (van schuld);
redt anderen (hen) uit (het) vuur rukkende; en hebt met anderen medelijden met vrees,
Hatende zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is.

Groep I

Groep II

De verleiders

De verleiden

• twisters
• woordenstrijders (vs 9)
• Actie: Overtuigen met
de gedachte van straf
hierin

• eenvoudige zielen
• de bedrogenen
(evolutietheorie,
gelijkheidsbeginsel,
emancipatie enz.)
• Actie: Ruk hen uit het
vuur!

Groep III
De verleidenen die zijn
doorgegaan
• Eigenwil en verderf
• Sterk verbonden met het
kwaad (1 Kor. 15:33)
• Actie: poging tot redden,
maar let op: ons
medelijden is vermengd
met vrees zelf
verontreinigd te worden
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Gered om te redden (wat er is), vs 22, 23
NB: Verzen 22 en 23: veel tekstverschillen in de compilaties
• De een is de ander niet!

• Er is geestelijk onderscheidingsvermogen nodig om de een van de ander te kunnen
onderscheiden
• Niet allen zijn afvalligen, maar er zijn zwakken in het geloof die op sleeptouw worden genomen
door afvalligen of filosofieën uit de wereld

• Ieder geval staat op zich:
• Speciale wijsheid
• Met liefde, waarachtigheid, nederigheid, in de vreze Gods

• Strengheid t.o.v. de afvalligen (tegenstanders), maar toch ook met een bepaalde zachtmoedigheid
(2 Tim. 2:25)
• 22,23: De tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzen; misschien geeft God hun bekering om de waarheid te
erkennen en weer te ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen.
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Tekstcompilaties en – verschillen (vs 22-23)
Deze verzen zijn één van de weinige plaatsen in het NT waar nagenoeg alle belangrijke
handschriften van elkaar afwijken. JND is teruggekeerd tot de Textus Receptus (SV en HSV; zie dia 1).
De in de vorige dia gekozen tekst is gebaseerd op A.C. Vulgata en talrijke andere getuigen. Hieronder een
Kopie uit de NA-1930 om de tekstverschillen enigszins te duiden. Daarnaast een verkort overzicht uit de NA-1930 van de lettercodering.
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Lofprijs (vs 24,25)
• Dit sombere portret van de christenheid eindigt met een lofprijs, die
overeenkomst vertoont met de bede aan het begin van het ontstaan van de
christenheid:
• Aan het begin:
• De God nu van de vrede zelf heilige u geheel en al; en geheel uw geest en ziel en lichaam
worde onberispelijk bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is
getrouw; Hij zal het ook doen (1 Thess. 5:23, 24)

• Aan het einde:
• Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat gij struikelt en [u] onberispelijk voor zijn
heerlijkheid te stellen, met grote vreugde, de enige God, onze Heiland, door Jezus Christus,
onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle eeuwen, èn nu, èn tot in alle
eeuwigheid! (Judas 25).
• Zie ook: Rom. 16:25; Fil. 1:10 en Daniël 3:17 (… onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende
vuur, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! Verlossen.
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SLOT: Hoe bewaart onze Heiland?
• Antwoord:
• Combinatie van Zijn zorg en onze zorg
• Hij is Heer en (absolute) Meester*. Vergelijk Johannes 13: 13,14
• Gij noemt mij Meester en Heer; en gij zegt het terecht, want Ik ben het. Als dan ik, de Heer en de Meester, uw
voeten gewassen heb,…

• Onderbouwing antwoord:
• Lukas 6:14-16: de Heer stuurt Judas Iskarioth samen met Judas de broer van Jacobus op stap.
• Judas vs 2 in combinatie met vers 21
• 2: geliefden “in God de Vader”: ègapèmenois (voltooid deelwoord, dus actie vanuit God de Vader)
• NB enige andere “in de Vader” tekst vinden we in 1 Thessalonicenzen 1:1, dus aan het begin en hier aan het einde van
de rit.

• 21: bewaart u zelf in de liefde van God: tèrasète (aoristus: zoek en behoudt zelf deze toestand)

• Joh. 15: 9,10: Als gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven
• Maar ook: niets kan ons scheiden van de Liefde van God (Rom. 8:39).
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Vragen over 2 Petrus 3 (van vorige keer)
• 13. Is er alleen bij de dag van God echt sprake van een totale
vernieuwing van de hemelen en de aarde?
• 14. Zijn de brieven van Paulus voor spotters echt moeilijk te
begrijpen? Hoe is dat voor ons?
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Vragen over de brief van Judas
1.

Waarom is deze brief niet gericht aan de gelovigen van een bepaalde plaats?

2.

Waarom heeft de brief in de begroeting ook het woord barmhartigheid, waar dit woord eigenlijk is
bedoeld voor individuele gelovigen?

3.

Kan je barmhartigheid, vrede en liefde vermenigvuldigen?

4.

Is de functie van poortwachter een essentiële functie in de gemeente?

5.

Waarom citeert Judas vooral uit Genesis en Numeri

6.

Wat is de weg van Kaïn?

7.

Wat voor man was Bileam? Hoe liep het met hem af?

8.

Wat kenmerkt de goddelozen in deze brief?

9.

Wat zijn de grote gevaren voor de christenheid?

10. Wat is voor de individuele gelovige in een verdorven en reeds geoordeelde christenheid nog te doen?

11. Waar spotten de spotters mee?
12. Wat is bidden in de Heilige Geest? Mag je alleen bidden als het uit de Heilige Geest is?
13. Wat bedoelt Judas (waarschijnlijk) de uitdrukking: en haat zelfs het kleed dat door het vlees bedekt is?
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