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Wangedrag onder christelijke vlag
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Stelt u zich het volgende voor. U schrijft een brief, zet uw eigen adres op de achterkant van de envelop en op de voorkant
noteert u enkel deze woorden: Aan mijn familie. Als u die brief op de post doet, weet u zeker dat hij nooit op de plaats van
bestemming komt.
Daar moest ik aan denken, toen ik het opschrift van de brief van Judas bekeek. Wie zijn de geadresseerden, waar wonen
ze, waar moet de brief heen? We lezen enkel van 'de geroepenen' met een nadere toevoeging, maar erg concreet is het
niet. U hoeft overigens niet bang te zijn dat de brief niet aangekomen is. Want dat ging in die tijd natuurlijk niet via de post.
Er zal wel een bode of vriend van Judas geweest zijn, die de brief heeft overgebracht. En die wist natuurlijk precies welke
groep mensen Judas op het oog had.
Intussen merken we hier een duidelijk verschil met de brieven van Paulus. Die richten zich tot een concrete gemeente of een
bekend persoon. Dat is bij de brieven tussen Hebreeën en Openbaring anders. Die zeven brieven hebben meestal een veel
bredere aanduiding van de geadresseerden. Daarom worden ze wel katholieke of algemene brieven genoemd.

Judas, Jakobus en Jezus
Aan wie moeten we denken, als we in vers 1 van deze brief de naam Judas lezen? Het zal duidelijk zijn dat het niet om de
discípel Judas gaat. Die was immers verrader geworden van Jezus en had zichzelf vervolgens van het leven beroofd. Maar
de schrijver van deze brief noemt zich een broer van Jakobus. Blijkbaar was die Jakobus algemeen bekend in de kerk,
omdat voor de lezers enkel zijn naam voldoende is. Dan moet het wel Jakobus uit Jeruzalem geweest zijn, een broer van de
Here Jezus. Dus is ook deze Judas een van de zonen van Jozef en Maria. Zijn naam staat dan ook vermeld in het rijtje van
zonen in Matteüs 13:55.
Maar het is opvallend hoe Judas hier zijn relatie tot z'n oudste broer ziet. Hij noemt zichzelf een 'dienaar' van Jezus Christus
(net als Jakobus doet in zijn brief). Hij heeft zijn broer leren accepteren als de Heiland der wereld. Hij geeft hoog van Hem
op en noemt Hem in vers 4 bijvoorbeeld 'onze enige Heerser en Here'. U moet zich eens proberen voor te stellen wat dat
voor hemzelf en voor zijn broers en zussen betekend heeft. Een profeet is in zijn eigen vaderstad niet geëerd, moest Jezus
eens constateren. Laat staan in zijn eigen gezin, zou je eraan toevoegen. Er was ook inderdaad eerst ongeloof bij Jezus'
broers. Maar op den duur is dat ten goede veranderd. En Judas doet hier zelfs al z'n best om zijn hemelse broer te
verdedigen tegen mensen die Hem met de mond belijden, maar metterdaad verloochenen (vers 4).

Doelgroep en tijdstip
Zoals gezegd is de adressering rijkelijk algemeen. Toch kunnen we vanuit de brief zelf nog wel wat meer over de lezers te
weten komen. Judas moet zeker een concrete groep van mensen in gedachten gehad hebben. Want hij is terdege op de
hoogte van de situatie van zijn lezersgroep. Hij weet precies welk gevaar er voor hen dreigt. Opvallend is dat Judas veel
voorbeelden opsomt uit het Oude Testament en de joodse traditie (i.v.m. Michaël en Henoch). Dat maakt het
waarschijnlijk dat hij vooral voor christenen uit de Jóden schrijft.
Vanuit vers 17 wordt dat nog aannemelijker. Want daar blijkt dat de lezers destijds nog de apostelen zelf hebben horen
spreken. Dat moet dan wel in Palestina of directe omgeving zijn geweest. Het lijkt er dus op dat deze mensen geboren en
getogen waren in het heilige land. Het is de vraag of ze daar nu nog wonen. Het is ook best mogelijk dat ze vanwege de
vervolgingen nu in de verstrooiing verblijven, net als de lezers van Jakobus' brief. Dan hebben ze zich misschien
georganiseerd in voorlopige vluchtelingengemeenten. In elk geval leven ze in een periode niet lang na de apostolische tijd.
Een precieze datering is moeilijk te geven. Het beste is te denken aan de jaren zestig of zeventig van de eerste eeuw.

Een brandbrief in de vermanende wijs
Wat is nu eigenlijk de bedoeling van Judas met deze korte, maar krachtige brief? We lezen dat direct al in vers 3, waar hij
meldt wat hem bewogen heeft om dit briefje te schrijven in de vorm waarin dat is gebeurd. De situatie van zijn eerste lezers
dwong hem om hen inderhaast op te roepen te blijven vechten voor de waarheid van hun geloof. Want dat overgeleverde
erfgoed wordt bedreigd door dwaling die van buitenaf kwam, maar zich nu binnen in de kerk sterk maakt.
In vers 4 wordt die dwaling omschreven en in vers 5-16 verder toegelicht, vooral met voorbeelden uit het Oude Testament.
Pas in vers 17 wordt de doelgroep van echte christenen opnieuw aangesproken. Daar begint in feite de tweede helft van de



brief. In die kleinere helft wordt de vermaning van vers 3 verder uitgewerkt en krijgen de lezers duidelijk te horen wat er
van hen verwacht wordt. De brief eindigt met een blijde lofverheffing op de Vader en de Zoon.
De oproep in vers 3 blijft ook voor onze tijd actueel, al zijn de omstandigheden van toen en nu heel verschillend. Maar ook
vandaag is de inhoud van de Bijbel, samengevat in de leer van de kerk, hevig aangevochten. Daarom zullen we al ons best
moeten doen om vast te houden wat vorige generaties ons doorgaven. En dan doel ik niet op gewoonten en tradities van
mensen, want die zijn niet heilig. Maar het gaat om ons 'allerheiligst geloof', zoals vers 20 het nadrukkelijk zegt. Dat is de
waarheid, die ons via apostelen en profeten is overgeleverd van de kant van de Hoogheilige en Drie-enige God zelf. Dus
het eeuwig Evangelie, dat niet cultuurgebonden is, maar voor alle tijden geldig. Daar moeten we werkelijk voor vechten.

Vrijheid wordt vrijbrief
Het wordt nu tijd om iets meer te zeggen over de stroming die de lezers van deze brief in gevaar bracht. In vers 4 worden
de infiltranten in hun wangedrag raak getypeerd. Het zijn mensen die als christenen de kerk binnenkwamen, maar intussen
bepaald niet volgens de Bijbel leven. Ze worden 'goddelozen' genoemd. Dat is iets anders dan 'godloos' of atheïstisch.
Want het gaat hier om kerkleden die wel de christennaam dragen, maar in de praktijk helemaal tegen God en zijn gebod
ingaan. In het Oude Testament lezen we ook al dat je zulke mensen soms in de kerk kunt tegenkomen. Denk aan het boek
Spreuken en aan een psalm als Psalm 1.
Het lijkt erop dat de mensen die Judas op het oog heeft, hun levensstijl nog verdedigen ook. Met een beroep op de Bijbel
zelfs. Want ze veranderen de genade van God in losbandigheid, aldus vers 4. Ik hoor daarin dat ze met een beroep op
Gods genade zich allerlei uitspattingen veroorloven. De vrijheid in Christus wordt een vrijbrief tot allerlei zonde. Ook de
Galaten moesten daar destijds al voor gewaarschuwd worden (zie Gal. 5:1,13).
Door die levenswijze verloochenen ze met de daad hun enige Verlosser, ook al roemen ze met de mond in Hem. Zo
kunnen we het slot van vers 4 met de woorden van zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus weergeven. Helaas is ook
dit verschijnsel heel herkenbaar in onze tijd. Hoeveel zondigheid vaart er niet onder christelijke vlag! Zeker als het gaat om
zaken rond het zevende gebod. Dan kun je als vereniging of partij nog wel een C (van Christelijk) in je naam hebben, maar
dat is geen garantie meer voor een bijbelse levensstijl. Denk ook aan de gepraktiseerde homoseksualiteit, die soms met een
beroep op de bijbelse Liefde wordt goedgepraat.

Ten dode opgeschreven
Vaak gaat het bij zogenaamde christenen eerst in het leven mis, en wordt vervolgens de leer daarbij aangepast. Dat lijkt
ook bij de tegenstanders van Judas' lezers zo te zijn. In vers 13 worden ze 'dwaalsterren' genoemd. Dat is een betere naam
dan 'dwaalleraars' in het opschrift dat de Nieuwe Vertaling boven deze perikoop zet. Het gaat om dwaallichten die door
hun losse zeden anderen kunnen meeslepen. Die kans is des te groter, als ze er in de kerk en bij het avondmaal gewoon
bijzitten. Want het zijn de 'schandvlekken bij uw liefdemalen', zegt vers 12. De zonde zit in levenden lijve aan de kerktafel
aan. Men vindt zelf dat men er helemaal bij hoort. De echte christenen moeten zich daardoor niet de ogen dicht laten
smeren!
In vers 4 staat nog een tussenzin die voor het vervolg heel belangrijk is. Ik bedoel deze woorden: reeds lang tevoren tot dit
oordeel opgeschreven. Dat moet betekenen dat in de oude boeken van God (het Oude Testament) al eeuwen geleden is
geschreven dat zulke mensen zich rijp maken voor Gods oordeel. Vanaf vers 5 laat Judas dat ook met allerlei voorbeelden
van vroeger zien. Hij herinnert zijn lezers o.a. aan de Israëlieten in de woestijntijd (vers 5), aan de engelen die tot duivelen
werden (vers 6) en aan het lot van Sodom en Gomorra, waar de Dode Zee met zijn zwaveldampen nog altijd een sinister
aandenken van is (vers 7). In al die gevallen stond de doodstraf op ongeloof of ontrouw of ontucht, of die straf nu direct
uitgevoerd werd of op termijn nog te verwachten is. Want God neemt het niet als mensen, of zelfs engelen, Hem terzijde
willen stellen en zijn geboden in hun tegendeel veranderen. Dat is tegelijk een bemoediging voor de ware broederschap:
God zal ook nu zijn vijanden weten te vinden.

Buitenbijbelse bronnen
Opvallend is bij Judas, dat hij twee keer een geschiedenis of profetie aanhaalt, die niet regelrecht uit het Oude Testament
afkomstig is.
Ik denk allereerst aan wat hij in vers 9 schrijft over een twist tussen de aartsengel Michaël en de duivel over het lichaam
van Mozes, toen hij overleden was op de berg Nebo. In Deuteronomium 34 staat wel dat niemand ooit Mozes' graf heeft
weten te vinden, maar over die twist wordt niets vermeld. Maar zinspelingen op dat gebeuren zijn wel te lezen in joodse
geschriften. Via de traditie zal er dus wel wat meer over de begrafenis van Mozes' lichaam bewaard gebleven zijn dan in
het slot van Deuteronomium. Kortom: waar Judas deze gegevens ook vandaan heeft, wat hij in vers 9 daarover schrijft,
kunnen we als betrouwbaar aanvaarden, omdat heel zijn brief is genspireerd. In dit voorbeeld gaat het dan vooral om het



respect dat zelfs die hoogste engel Michaël opbracht voor de almachtige God.
In vers 14-15 haalt Judas een profetie aan van Henoch, de bekende nakomeling van Adam, die wandelde met God.
Henoch spreekt hier over een verschijning van God ten oordeel voor de mensen die in woord en daad van goddeloosheid
vol waren. Ook hiervan weten we uit de Bijbel zelf niets af. Maar er is wel een joods geschrift onder de naam 1 Henoch
bewaard gebleven, waaruit deze profetie afkomstig moet zijn. Geleid door de Geest heeft Judas juist deze profetie
gebruikt, om te laten zien hoe lang van tevoren de dwaallichten uit zijn dagen al voorzien waren. Al vóór de zondvloed
werd op de situatie in het midden van de geschiedenis vooruitgeblikt. Deze mensen zijn ten dode opgeschreven, hun lot is
bezegeld.

Judas en Petrus
Het is al veel bijbellezers opgevallen dat de brief van Judas zoveel lijkt op de tweede brief van Petrus. Niet alleen wat de
inhoud betreft, maar geregeld ook in woordkeuze. Hoe moet je dat nu verklaren? Is Judas afhankelijk van Petrus, of
andersom? Waarschijnlijker is dat ze allebei geput hebben uit een reservoir van mondelinge traditie, zoals die in de begintijd
van de christelijke kerk was gegroeid. De apostelen en anderen hadden een vast bestand aan leervoorbeelden gekweekt,
ook vanuit het Oude Testament, als ze gemeenten moesten onderwijzen en waarschuwen. Je zou dat een beetje kunnen
vergelijken met onze catechese en citaten uit de Catechismus.
De verschillen tussen beide brieven hebben minstens met twee dingen te maken. Allereerst had Petrus een andere
lezerskring dan Judas, en vervolgens schreef Judas waarschijnlijk iets later dan Petrus. Want dwaling die Petrus voorziet
(zie 2 Petr. 2:1), is bij Judas' doelgroep actueel. Om die redenen was het voor Judas niet overbodig om zijn brief te
schrijven. En ook voor ons vandaag heeft deze brief haar eigen waarde naast de tweede van Petrus. In onze bijbels beslaat
de brief maar ongeveer één bladzij. Maar we doen onszelf tekort als we hem systematisch zouden voorbijzien. De inhoud
heeft ons vandaag genoeg te zeggen.


