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Overzicht
Auteur en tijd
• Judas, broer van Jakobus (Judas 1)
• De brief van Judas wordt geciteerd in de tweede Petrusbrief (hoofdstuk 2).
• Jakobus, leider van de Jeruzalemse gemeente (Handelingen 12:17; Galaten 1:9).
Op zijn naam staat ‘de brief van Jakobus’. De brief zou dan ergens geschreven
moeten zijn tussen de jaren 62-80.
• Er zijn ook uitleggers die twijfelen of Judas de werkelijke schrijver van de brief is.
De reden: de toestanden in de gemeente waarop de brief ingaat, kunnen moeilijk
in de allereerste periode van de kerk geplaatst worden. De brief zou van later
datum moeten zijn, tussen het jaar 80 en begin tweede eeuw.
• De lezers zijn leden van de gemeente van Christus (Judas 3,17,20). Meer staat er
niet over.
• In de oude kerk heeft de brief van Judas snel gezag gekregen. De brief gold tegen
het einde van de tweede eeuw als canoniek.

Doel
Sinds het begin van de kerk moesten christenen
oppassen voor dwaalleraren. Judas waarschuwde dat
een dwaalleer tot droevige resultaten kan leiden.
Judas was een broer van Jakobus en halfbroer van
Jezus. Evenals zijn broer geloofde hij eerst niet in
Jezus. Toen Hij opstond uit de dood kwam Judas tot
geloof. Dwaalleraren vormden de grootste zorg voor
Judas. Ze zeiden dat christenen konden doen wat ze
wilden dankzij Gods gave van liefde. Christenen
hoefden het gezag niet te gehoorzamen. Hij droeg
op om dicht bij Christus te blijven en Hem lief te
hebben en te gehoorzamen. Gelovigen moesten
anderen helpen Gods waarheid te begrijpen, zodat
ook zij gered konden worden.
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DEEL 1

Begroeting, aanleiding en doel
Inleiding
Judas groet zijn christelijke lezers. De groet, waarmee de schrijver zich tot zijn lezers
richt, herinnert aan de joodse groetformules en bestaat uit drie delen. Hij wenst hun
barmhartigheid, vrede en liefde.
De barmhartigheid is de trouw waarmee God zich aan zijn schepselen verbindt,
ondanks hun zonden. De vrede geeft de inhoud van het Hebreeuwse woord uit het
Oude Testament: ‘sjaloom’ weer. Dat is het heil dat God aan de mensen wil schenken.
God heeft door Jezus Christus het heil geschonken. In de liefde buigt God zich naar
mensen toe, waarin Hij zichzelf aan hen geeft. God is liefde. Barmhartigheid, vrede en
liefde zijn genadegaven van God. Judas spreekt de wens uit dat deze drie gaven aan de
gemeente mogen worden vermenigvuldigd, dus dat ze steeds meer hun uitwerking in
het midden van de gemeente mogen hebben. Judas schrijft de brief met de bedoeling
om de gemeente te waarschuwen en te wapenen tegen dwaalleraren.
Lezen: Judas 1-4
Bijbelstudievragen
1. Hoe groeten wij onze naaste als we hem of haar ontmoeten? Op welke manier
zouden we aan onze groet meer waarde en inhoud kunnen geven?
2. De kerkelijke, protestantse eredienst wordt traditioneel geopend met een ‘Votum’
en ‘Groet’. Lees voor het ‘Votum’ Psalm 124:8. Je kunt hier nog aan toevoegen Psalm
138:8. Lees voor de ‘Groet’ 1 Korintiërs 1:3. Varianten hierop zijn: 1 Timoteüs 1:2b
of Openbaring 1:4. Wat is het verschil wat betreft inhoud tussen ‘Votum’ en ‘Groet’?
3. Bespreek met elkaar waarom dit bij de traditionele inrichting van de liturgie
behoort. Wat vind je ervan dat men hiervoor vanouds gekozen heeft als begin van
de eredienst?
4. Vind je het belangrijk dat de ‘Votum’ en ‘Groet’ door een predikant of ambtsdrager
wordt uitgesproken? Waarom wel of niet?
5. Op welke manier draag jij in jouw gemeente en daarbuiten de barmhartigheid,
vrede en liefde van God uit?
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DEEL 2

De bestrijding van de dwaalleraren
A

Inleiding
De dwaalleraren behoorden waarschijnlijk tot de groep van de libertijnen. Libertijnen
zijn vrijdenkers die staan voor absolute individuele vrijheid. Maar toch blijft de pastorale
toon de boventoon voeren. Het gaat Judas uiteindelijk om het heil van de gemeente.
Het woord ‘vermanen’ kan ook ‘troosten’ betekenen. Zo is het een sterke, pastorale brief.
Judas roept zijn lezers op te strijden voor het geloof. De dwaalleraars zijn waarschijnlijk zwervende predikers van buitenaf die eerst gewoon hebben deelgenomen aan het
gemeenteleven en later pas hun afwijkende prediking hebben laten horen. In hun
dwaalleer maken ze evangelie en wet los van elkaar. Ze maken de heerschappij van
Jezus Christus los van zijn genade. Enkelen hebben naar de dwaalleraars willen
luisteren en hun woorden willen aannemen.
Lezen: Judas 5-19
Bijbelstudievragen
1. In vers 5-11 haalt Judas citaten aan uit het Oude Testament om bijbelgetrouw de
dwaalleraars te kunnen tegenspreken. Ga deze citaten na; uit welke gedeelten van
het Oude Testament haalt Judas ze vandaan?
2. De citaten zijn voorbeelden van zonden, waarop Gods oordeel volgt.
Om welke zonden gaat het hier? Waarom haalt Judas juist deze citaten aan uit het
Oude Testament?
Lees hierbij ook 2 Petrus 2:4-10. Hierin wordt dit gedeelte van Judas aangehaald.
3. Ben je in je eigen leven weleens tegengekomen dat iemand zoals deze dwaalleraars
sprak, geloofde en ernaar leefde? Geef een voorbeeld.
4. Heb je op een bepaald moment iemand te woord moeten staan die Gods Woord
verdraaide? Hoe heb je daar toen op geantwoord?
5. Heb je weleens met je mond vol tanden gestaan toen iemand je een vraag over de Here
God stelde? Welke wapenen heeft God ons gegeven om stevig te staan in ons geloof?
Lees hierbij Efeziërs 6:10-18.
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DEEL 2

B

DEEL 3

De roeping van de gemeente en slot
De profeet Henoch is een groot voorbeeld voor Judas. In zijn brief gebruikt hij teksten
uit het boek Henoch, zoals de val van de engelen, en hij haalt een gedeelte aan uit het
boek Henoch. De profeet Henoch voorspelt hierin de komst van de zondvloed en de
dag van het oordeel, waarbij de goddelozen, die niet naar God willen luisteren, als straf
de dood ontvangen. Ze misbruikten de gegeven vrijheid om losbandig te leven en zetten anderen daartoe aan. Wandel, zoals Henoch deed, met God. Joodse rabbi’s leerden
dat Henochs profetie uitkwam in de geboorte van Metuselach (zoon van Henoch, vader
van Lamech, voorvader van Abraham - Genesis 5:21-27). 970 jaar na zijn profetie stierf
Metuselach¹ 970 jaar na Henochs profetie over de zondvloed. Het boek Henoch wordt
in de Midrasj (rabbijnse methode van bijbelexegese) gebruikt bij de Joden. Het eerste
boek van Henoch bestaat uit zeven boeken, geschreven in de tijd van ca. 300-65 jaar vóór
Christus, behorend tot de Oud-Israëlitische literatuur. Door de oude kerkvaders werd
Henoch regelmatig geciteerd. Van het boek Henoch zijn grote delen gevonden bij de
vondst van de Qumranrollen in 1947. Henoch behoort tot de apocriefe boeken. In de oude
Ethiopische kerk had het zo’n groot gezag dat het daar aan de canon is toegevoegd.
1. De dwaalleraren namen deel aan de liefdemaaltijden. Zij ontheiligden daarmee de
maaltijden van de Heer. Bespreek met elkaar waarom Jezus het avondmaal heeft
ingesteld, waarom en hoe jij het in jouw gemeente viert.
2. Sta je achter deze manier van vieren of zou je het avondmaal op een andere manier
willen vieren? Hoe dan?
3. Lees Lucas 22:14-20 en 1 Korintiërs 11:17-34. Wat zegt Paulus over de deelname
aan de maaltijd van de Heer? Hoe worden deze woorden toegepast in jouw kerke
lijke gemeente?
4. Lees over de komst van de Here Jezus, de Mensenzoon: Matteüs 24 als geheel en
Openbaring 22:12-17. Dit lezen we ter voorbereiding op vraag 5.
5. In vers 14 lezen we een laatste waarschuwing. Judas citeert hier waarschijnlijk uit
het boek van Henoch (de zevende van Adam - Henoch 60:8; 93:3). Het citaat
(Henoch 1:9) waarschuwt dat Gods oordeel komt. Kijk jij uit naar de wederkomst van
de Heer, of denk je er niet zoveel over na, of ben je er juist bang voor?
Bespreek dit met elkaar.

Judas moedigt christenen aan om altijd vast te blijven houden aan wat goed is.
Ze moeten zich vasthouden aan het woord van de apostelen, dat is grondleggend en
richtinggevend. De dwaalleraars hebben een groep om zich heen verzameld die een
splijtzwam in de gemeente kan vormen en daarmee een scheuring kan veroorzaken.
Maar de gemeente is het lichaam van Christus. Scheuringen mogen er in haar midden
niet zijn (Titus 3:10). Zo zijn partijmakers, zoals de dwaalleraars, een gevaar voor de
gemeente van Christus. De gemeente moet zich bewaren in de liefde van God.
Lezen: Judas: 17-25
Bijbelstudievragen
1. Hoe kun je je als kerkelijke gemeente bewaren in de liefde van God? Hiervoor
noemt Judas drie voorwaarden, welke? (vers 20)
2. Wat zegt Judas tegen zijn lezers over hoe ze om moeten gaan met twijfelaars?
(vers 22,23)
3. Hoe doen jullie dat concreet in jullie kerkelijke gemeente? Welke gereedschappen
zetten jullie in om twijfelaars en mensen die van de gemeente afdwalen bij God en
bij de gemeente te betrekken?
4. Hoe gaan jullie in je gemeente om met gemeenteleden die tegen Gods Woord in
spreken en leven?
5. Judas eindigt deze ernstige, waarschuwende brief met een belijdenis en grote eer aan
God, de Heer! Prachtig! Ondanks alles weten we dat ‘Hem, de luister, de majesteit en
de kracht en de macht toebehoren, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.’ Sluit deze bijbelstudie af met een prachtig loflied ter ere van onze
machtige God in de hemel!
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¹M
 eerdere mogelijke betekenissen voor Methusalach: ‘speerwerper’, maar volgens de Joodse leer: Methusalach betekent:
‘Hij sterft en de vloed komt’. De rabbijnen zeggen dat Methusalach vijf dagen voor de vloed stierf.
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