
1 
 

Bijbelstudie over de brief van Judas 
 
Over welke Judas hebben we het?  
Er zijn in het Nieuwe Testament drie personen met de naam Judas. De eerste is 
Judas Iskariot. Dit is de discipel die de Heere Jezus heeft verraden. De tweede 
Judas de broer van Jakobus. Dit is één van de eerste volgelingen van de Heere 
Jezus (zie Luk. 6:16). Deze Judas Barsabas was degene die na het concilie in 
Jeruzalem met Paulus, Barnabas en Silas naar Antiochië ging (Hand. 15:22).  
 
De derde Judas is ook een broer van een andere Jakobus. Het is Jakobus de broer 
van de Heere Jezus. Deze Judas is dus ook een jongere broer van de Heere Jezus 
Je kunt hem vinden in Mattheüs 13:44. Het is deze Judas die de schrijver van 
onze brief is. Hij is dienaar van Christus. Er is weinig over hem bekend. Eerst 
geloofde hij niet in de Heere Jezus, maar na de opstanding veranderde dit (zie. 
Matt. 12:46-50, Joh. 7:1-5, 1 Kor. 15:1-5). Na de hemelvaart was hij in de opperzaal 
met de elf andere discipelen.  
 
Achtergrond 
Inmiddels is Judas een oude man geworden. Waarschijnlijk is de brief ergens in 
60-80 na Christus geschreven. Het is een zogenaamde ‘katholieke brief’. Dan 
moeten we niet denken aan de Rooms-Katholieke kerk. Katholiek betekent: 
algemeen. Het is niet geschreven voor één bepaalde gemeente, maar aan alle 
christenen. Toch zit er een hele concrete aanleiding of situatie achter: namelijk 
dwaalleer en wetteloos gedrag in de gemeente. Denk ook aan de brieven van 
Paulus aan e gemeente in Korinthe. Het is een korte felle brief met allerlei 
toespelingen naar het Oude Testament en twee Joodse apocriefe boeken. Deze 
brief heeft veel overeenkomsten met 2 Petrus, met name het tweede hoofdstuk, 
daarvan vers 4-17. 2 Petrus 2 en de brief van Judas lijken enorm op elkaar. 
Mogelijk hebben ze materiaal van elkaar geleend.  
 
Opbouw van de brief - preek 
Vers 1-2: Opschrift, geadresseerden en groet. 
Vers 3-4: De aanleiding tot schrijven. 
Vers 5-7: Gods oordelen in het verleden. 
Vers 8-16: Waarschuwing tegen dwaalleraren. 
Vers 17-23: Oproep tot volharding. 
Vers 24-25: Doxologie of lofprijzing.  
 
Uitleg vers na vers  
Vers 1-2 Judas is een dienaar van Jezus Christus en een broeder van Jakobus. 
Judas heeft door het geloof een nieuwe relatie met zijn broer Jezus. De relatie 
dienstknecht en Heere is primair. De familieband is nu secundair. Hij belijdt hem 
als de opgestane Heiland (Mar. 6:3, Matt. 13:55). De ontvangers worden 
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‘geroepenen’ genoemd en ‘geheiligden’ door God. Het benadrukt hun verkiezing 
en toebehoren aan God. Zij worden bewaard door Jezus Christus voor de 
wederkomst. Wederkomst zie ook vers 14, 21 en 24. 
 
Vers 3-4 Judas spreekt de christenen aan als ‘geliefden’ en begint zijn lezers te 
vertellen waarom hij de brief schrijft.  Hij zegt dat hij eigenlijk wilde schrijven 
over de redding een en vredige brief sturen. Maar blijkbaar heeft hij nieuws 
ontvangen. Hij schrijft aan de gelovigen om hen aan te sporen om het geloof vast 
te houden en om dit te verdedigen wanneer dat nodig is. Hij dringt erop aan zich 
aan de waarheid te houden. 
Er zijn lasteraars of dwaalleraars de gemeente binnengekomen. Dit veroorzaakt 
scheuring en scheiding. Deze verdediging is gericht tegen degene die loochenen 
dat Christus God is. Dit is niet nieuw. De Schrift is er vol mee. Deze mensen 
noemen zichzelf christenen. Zijn leven los van Christus als de Zoon van God en 
Zijn geboden. Vergelijkbare patronen in Korinthe. Godheid van Christus is een 
cruciaal punt. Hiermee staat of valt het christelijk geloof. Judas ziet dat deze 
verwerping niet op zichzelf staat. Zij werkt door op andere punten in het geloof. 
Bijvoorbeeld de christelijke ethiek, die afhankelijk is van de geloofsinhoud. Veelal 
gaat deze ethiek ook op de helling Als het geloof in Christus’ godheid 
prijsgegeven wordt. Van de christelijke vrijheid hebben ze losbandigheid 
gemaakt. 
 
Vers 5-7 Judas herinnert zijn lezers aan voorbeelden uit de joodse geschiedenis 
en traditie. Zij die afvallig worden of zich overgegeven hebben aan hoogmoed 
en wellust zullen Gods oordeel ondergaan. Hij roept zo op om het kwaad in de 
zonde te verstaan. In de Schrift staan tal van voorbeelden waarbij valse leraren 
en mensen die dwalen worden gestraft. Judas begint met drie voorbeelden van 
ongeloof en rebellie en zonden rondom het zevende gebod. Eerste voorbeeld: 
het volk dat gered is uit Egypte (geschiedenis van Exodus-Deuteronomium). 
Eerste gebod is hier in het geding. Tweede voorbeeld: Engelen die in opstand 
zijn gekomen. Waarschijnlijk een verklaring van Genesis 6:2 over de ‘zonen van 
God’. Er is in vroeger tijd een strijd in de hemel geweest tussen engelen die trouw 
bleven aan de Heere en degenen die zijn afgedwaald (zie ook 2 Pet. 2:4). De 
engelen die in opstand zijn gekomen waren hoogmoedig en worden bewaard 
voor het oordeel (zie het einde van Openbaring). Het derde voorbeeld van zonde 
en dwaling is de zonde rondom het zevende gebod met een verwijzing naar 
Genesis 19. Sodom en Gomorra werd gestraft door grote perversiteit. Tot zover 
de voorbeelden uit het Oude Testament.  
 
Vers 8-16 In vers 8 wordt de link gemaakt van vers 5-7 en de dwaalleraars van 
dat moment. Ze handelen exact zoals degenen die hebben gedwaald in het 
verleden. Hij actualiseert dus die oude  geschiedenissen. 
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 In vers negen wordt gerefereerd aan het apocriefe geschrift De ten hemel 
opname van Mozes. Daarin gaat het over Michaël die wordt gestuurd om Mozes 
te begraven. Maar de duivel betwist zijn recht op het lichaam omdat Mozes een 
Egyptenaar heeft vermoord. Waarom benoemt Judas dit? Kijk eens hoe de 
aartsengel met satan omging: hij geeft een behoedzaam antwoord. Hij lasterde 
die verfoeilijke duivel niet. Nee, hij liet het oordeel over aan God. Daarmee wil 
Judas zeggen: een christen moet geen lasteraar zijn, maar op z’n woorden letten 
en de tegenstand van de duivel serieus nemen. Zelfs die aartsengel Michaël zocht 
z’n hulp bij de HEERE en wacht Zijn straf af. Volgens vers 10 zijn de lasteraars, de 
dwaalleraars in de gemeente precies het tegenovergesteld. Die gaan niet 
behoedzaam met hun woorden om. Tot hun eigen eeuwige schade lasteren zij 
raak. Ze raken verstrikt met het negende gebod.  
 In vers elf worden ze gewaarschuwd. Waarom? Ze zijn de weg van Kaïn 
ingeslagen. Kaïn vermoorde zijn broer Abel (Genesis 4). De lasteraars plegen 
broedermoord door ze op de verkeerde weg te zetten. Ze zijn ook volgelingen 
van Bileam die door koning Balak werd ingehuurd om Israël te vervloeken. Voor 
geld verraadde hij zijn bevoorrechte positie als Gods profeet (Num. 31:8, 16, cf. 
2 Pet. 2:15). Ook lijken ze op Korach (Numeri 16). Korach stond op tegen het door 
de Heere God ingestelde gezag. Deze voorbeelden zijn met zorg gekozen. Het zijn 
precies de dingen waaraan deze leraren schuldig zijn. De genoemde voorbeelden 
uit het Oude Testament moeten de gelovigen eraan herinneren dat ook zij kunnen 
vallen. Judas nodigt deze uit om deze verhalen opnieuw te lezen en de zonde te 
herkennen. Er is dus permanente connectie tussen het verleden en het heden. 
 Vervolgens wordt in vers 12 de liefdemaaltijd genoemd. Dat is een 
verwijzing naar het Heilig Avondmaal. Deze werd in de Vroege Kerk gevierd in 
de context van een gezamenlijke gemeentemaaltijd. Die valse leraars horen niet 
aan het Heilig Avondmaal. Hun dwaling is inhoudsloos en vruchteloos. Ze lijken 
heel wat te zijn. Maar het zijn lege wolken, bomen zonder vrucht, schuim op de 
zee en dwaalsterren. Deze valse leraren lijken geen rekening te hebben houden 
met de wederkomst en toekomstige oordeel. Zie de overeenkomst met 2 Petrus: 
Daar gaat het ook over de zekerheid van goddelijke straf voor degenen die doet 
dwalen.  
 In vers veertien en vijftien komt er een verwijzing naar het apocriefe boek 
Henoch. We kennen de persoon van Henoch uit Genesis (5:24): hij wandelde met 
de HEERE en werd in de hemel opgenomen. Er is een boekje naar hem 
vernoemd. Daarin staat een profetie van hem vermeld over de wederkomst van 
de Heere en de vernietiging door dwaalleraars en wetteloze indringers (vers 16).  
 
Vers 17-23 De voorspellingen van de apostelen van onze Heere Jezus Christus. 
Hun destructie is voorzegd. Ze hebben een vernietigend patroon in hun gedrag. 
Ze gaan weg van het pad van de rechtvaardigheid. Dat zegt Judas om ons eigen 
gedrag te spiegelen.  
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Vervolgens komt er in vers 20-23 een oproep aan de lezers. Judas’ 
bedoeling is het verzet tegen zulke leraren te versterken. De christenen zijn niet 
weerloos maar ze moeten volop gebruik maken van hun verdedigingsmiddelen. 
Ze moeten het geloof opbouwen dat een bolwerk van de waarheid is dat ze 
hebben leren kennen. Om zichzelf bij de liefde van God en zijn genade in Jezus 
Christus te bewaren. Ze moeten bidden en de macht van de Heilige Geest 
gebruiken. Ze moeten leven in het licht van de wederkomst van Christus. De 
gelovigen zijn geroepen genadig te zijn voor hen die dwalen om hen te redden. 
Ze moeten alles doen om de zwakken en dwalende mensen te redden van de 
ondergang. 
 
Vers 24-25 Zo hoeven ze niet te vrezen of te wanhopen, want God is werkelijk in 
staat te voorkomen dat ze vallen om hen in heiligheid te bewaren. Een afsluitende 
lofprijzing.  
 
Vragen ter overdenking 

 Je merkt hier een waarschuwing om oplettend te zijn. Dat moet gepaard 
gaan met kennis van de Schriften en onderscheidingsvermogen vandaag. 
In hoeverre hebben we dat? 

 Welke dwaling die wordt genoemd in de brief herken je het meest? Welke 
het minst?  

 Houden wij er rekening mee om ons leven blijvend heilig te houden bij 
Jezus Christus en Zijn waarheid met het oog op de wederkomst? Zo ja, 
hoe? Zo nee, hoe komt dat?  

 Heb je de Deuterocanonieke of Apocriefe boeken wel eens doorgelezen?  
 Judas benoemt het oordeel heel eerlijk, maar tot die tijd roept hij op 

zwakken en dwalers te redden: hoe zouden we dat kunnen doen?  


