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Blijf in de zon lopen
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In de eerste bijdrage over Judas gaf ik een beknopte inleiding tot dit bijbelboek. In dit tweede artikel gaan we ons vooral
richten op de tweede helft van de brief, waar de lezers meer concreet worden aangesproken op wat van hen verwacht
wordt. De schrijver geeft daar een uitwerking van de algemene oproep waarmee hij in vers 3 al begonnen was. Met name
de verzen 20-23 zullen voor het voetlicht gehaald worden. In de vorm van een bijbelstudie zullen we nagaan wat Judas zijn
lezers hier op het hart drukt en wat dat ook ons vandaag te zeggen heeft. Hopelijk kunnen we erdoor opgescherpt en
opgemonterd worden.

Bewaart uzelf
Vers 20-21 is één uitgebreide zin. De kern daarvan is de oproep: bewaart uzelf! Ik zou me kunnen voorstellen dat u dat
een merkwaardige opdracht vindt. Worden we immers in die woorden niet op onszelf teruggeworpen? Moeten we op
onszelf passen in plaats dat God ons bewaart, zoals Psalm 121 zo mooi zegt. Het behoud kan toch niet van onszelf komen?
Of is de boodschap van de Bijbel soms: red uzelf, of: help uzelf! Gelukkig niet, het is juist de Heiland die ons te hulp komt
en redding geeft. We moeten ons behoud buiten onszelf zoeken.
Dat weet Judas natuurlijk ook wel. Met deze oproep gaat hij daar ook niet tegen in. Want we moeten niet vergeten wat
erachter staat: bewaart uzelf in de liefde van God. Dat is de liefde die van God komt en die we zelf niet kunnen verdienen.
Maar we hebben wel de roeping om in de sfeer van die liefde te leven. Je zou die liefde kunnen vergelijken met het licht.
God trok ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat was zijn reddingsactie voor ons. Maar nu moeten wij ook al
ons best doen om in dat licht van Hem te blijven.
Ik wil het nog even met een dagelijks voorbeeld toelichten en tegelijk de titel van dit artikel verklaren. Als het nogal fris is,
maar de zon schijnt wel, dan kan een vader tegen z'n kind zeggen: blijf aan de zonkant van de straat lopen. Anders ben je
morgen weer verkouden. Zo zegt Judas als het ware: blijf in de zon van Gods liefde lopen. Zorg dat je niet in de schaduw
terecht komt, want dan wordt het weer kil en donker in je leven en dan loert de dood op je.
Dan kan iemand natuurlijk de vraag stellen hoe dat precies moet. Hoe blijf je in de zonnestralen van Gods liefde lopen?
Wanneer mag je die hemelse zonneschijn verwachten? Daarvoor kunnen we terugdenken aan wat de Heiland in zijn
afscheidswoorden tegen de discipelen zei. Het staat opgetekend in Johannes 15. Blijft in mijn liefde, zei Hij volgens vers 9.
En in het volgende vers legde Hij uit hoe dat mogelijk was. Als jullie mijn geboden bewaren, blijven jullie in mijn liefde. Met
andere woorden: die geboden palen het gebied af, waarbinnen de heilzon van God schijnt. Buiten dat gebied beland je in
de schaduw van de dood.
Wat Judas hier over die 'zelfbewaring' zegt, is dus in feite hetzelfde als wat z'n broer Jakobus schrijft in hoofdstuk 1 van zijn
brief. Want die omschrijft de echte godsdienst als de oproep om onszelf onbesmet van de wereld te bewaren. Dan gaat het
ook weer over het leven naar Gods normen en vormen: niet wereldgelijkvormig, maar steeds meer gelijkvormig aan
Christus. Zo blijf je in de koesterende straling van Gods liefde en genade.

Opbouwwerk
Het blijven in Gods liefde kan op verschillende manieren ondersteund worden. Judas zegt in vers 20 allereerst, dat we
onszelf daarvoor moeten opbouwen in het allerheiligst geloof. Daar gaat het dus over gemeenteopbouw, maar die
gezamenlijke opbouw moet altijd in het persoonlijk geloofsleven beginnen. Want in de kerk kunnen we ons niet verschuilen
achter wat 'men' doet of wat de kerkenraad of een commissie onderneemt. We blijven persoonlijk verantwoordelijk, ook
als de totaliteit van de gemeente aangesproken wordt.
Bij de bijbelse term 'opbouw' staat de gedachte aan een huis of tempel op de achtergrond. De kerk van Christus is als een
huis in aanbouw, een gebouw dat in de steigers staat. Het is dus de bedoeling dat zo'n huis 'hogerop' komt, dat het tenslotte
klaar komt en af is. Dezelfde gedachte wordt ook wel in beeld gebracht met een 'lichaam in de groei'. Als gemeente van de
Heiland groei je steeds meer naar elkaar toe, en samen groei je omhoog, naar de Here Christus toe.
Dat bouwen is alleen goed mogelijk op basis van het 'allerheiligst geloof', zoals Judas het hier noemt. Het gaat daarbij om
de waarheid van het geloof dat de kerk als erfgoed heeft meegekregen. Dat geloof is geen menselijk stelsel of een pakket
theorieën van hier beneden, maar het is het eeuwig Evangelie oftewel de boodschap van de Hoogheilige en Drie-enige
God. Vandaar die toevoeging 'allerheiligst'. De inhoud van de Bijbel is zo heilig als de God van de Bijbel, want het is zijn



hoogsteigen woord, de rechtstreekse boodschap uit de hemel. Daar kun je als mens op bouwen, op dat hechte fundament
wordt ook Christus' kerk opgetrokken.
De bedoeling van alle opbouwwerk in de kerk is dat we met elkaar 'hogerop' komen. Oftewel, dat we sterker komen te
staan in dat christelijke geloof. Dat betekent tegelijk dat het kerkhuis des te steviger in het fundament verankerd moet
worden. Anders gezegd: opbouw gaat samen op met diepgang. Dat kun je vergelijken met een boom, zoals die van Psalm
1. Hoe hoger een boom groeit, hoe dieper hij met z'n wortels de grond in moet. Zo is het ook met ons christen-zijn. Als we
daarin willen groeien, moeten we tegelijk de diepte in, moet dus ons geloof steeds dieper wortelen in de bodem van het
Evangelie.
Dat laatste wijst tegelijk op het belang van 'geestelijke vorming'. En dan niet alleen via gezamenlijke bijbelstudie, waar je je
misschien moreel verplicht voelt te komen. Maar eerst en vooral als een opdracht, waartoe je je persoonlijk van Gods kant
geroepen weet. Het gaat ook niet alleen om het lezen en bestuderen van de Bijbel. Er is immers zoveel opbouwende
lectuur vandaag, waar je sterker van kunt worden. Boeken rond de Bijbel, een christelijke roman, gedichten die vanuit het
geloof geschreven zijn enz. Een goed boek kan heel verrijkend zijn en ons helpen om dankbaar in de zon van Gods liefde
te willen leven.

Gebedsleven
De geestelijke opbouw verdiept ook ons genieten van Gods zonneschijn, van zijn liefde in Christus. Hoe meer je naar God
toegroeit, hoe wonderlijker het wordt om in zijn liefde te delen. Hoe meer je er ook door overweldigd en bevangen wordt.
Hoe meer je er ook om gaat bidden. Want je beseft dat je helemaal afhankelijk bent, dat je God telkens weer eerbiedig
om zijn gunst moet vragen. Judas noemt dat 'bidden in de heilige Geest'.
Misschien vraagt u zich nu af: kun je dan ook on-Geestelijk bidden? Vast wel, kijk maar naar die dwaallichten waar deze
brief het over heeft. Zij stelden zich aan als kerkmensen, en zullen dus zeker ook gebeden opgezonden hebben. Maar
intussen hadden zij de Geest niet, zegt het slot van vers 19. Dat wreekt zich natuurlijk bij het bidden. Want wie kan nu
buiten de Geest om serieus bidden zoals het hoort (verg. Rom. 8:26)? Het lijkt er dan ook op, dat deze mensen een grote
mond opzetten, geen eerbied meer kennen (vers 8), en telkens aan het mopperen zijn (vers 16).
Maar met een ontevreden gezicht kun je niet echt bidden. En een brutale mond spreekt niet met God, maar spreekt God
alleen maar tegen. Dat is niet bepaald Geestelijk. Het is niet best met ons gesteld als we gevoelens van onbehagen op God
afreageren. God is wel onze Vader, en Hij kan heel wat van ons hebben, maar Hij is wel een heilige Vader. Hij wil dat we
onze plaats kennen, en eerlijk en eerbiedig zijn. Dan zal Hij zeker luisteren, ook als het bij ons allemaal tegenzit. Dan mag je
ook ervaren dat Hij liefde is en liefde geeft. Als je 'bidt in de Geest', dan heb je contact met de hemel. Want de Geest is de
grote Contactpersoon en Luchtbrug tussen de Vader en de Zoon boven en ons hier beneden. Door die Geest worden we
in de liefde van God bewaard en blijven we onder zijn hoogtezon leven.

Toekomstverwachting
Denk je eens in, dat je via de post telkens weer een pakje toegestuurd krijgt van een persoon uit een ander land. In die
pakjes zitten altijd mooie of nuttige dingen. De afzender noemt wel z'n naam, maar je kent hem niet persoonlijk, want hij
woont heel ver weg. Elke keer schrijf je weer een bedankbriefje, en er komen ook steeds weer nieuwe cadeaus. Als ik zelf
zoiets meemaakte, zou ik met die weldoener wel eens persoonlijk kennis willen maken. Want al die goede gaven maken
nieuwsgierig naar de persoon van de weldoener zelf. Of niet soms?
Zo is het eigenlijk ook in het geloof. Wij leven elke dag van Gods liefde. De blijken van Gods gunst blijven maar komen, en
zijn genadebetoon houdt niet op. We danken Hem er ook dagelijks voor, maar hebt u ook niet het verlangen om Hem zelf
eens te mogen ontmoeten? Gelukkig heeft de Here God die ontmoeting ook beloofd. De Here Jezus komt terug en op de
nieuwe wereld van straks zijn we bij God letterlijk kind aan huis. We zullen Hem zien zoals Hij is en we kunnen Hem
persoonlijk voor alles wat Hij gaf, bedanken.
De belofte van die toekomst maakt bij ons de verwachting wakker en levend. Judas schrijft daarover in vers 21. In de kerk
mogen we met elkaar uitzien naar de ontferming van onze Here Jezus Christus in het eeuwige leven. Ons perspectief is
Christusverwachting. Ons geloven mag op den duur aanschouwen worden.
Als christenen leven we daarom ook toekomstgericht. Met een vooruitziende blik. Daarin ligt ook een groot verschil met al
die mensen die zonder God leven. Zonder God is tegelijk ook zonder hoop. Er is geen levende verwachting. Dood is
dood, volgens veel mensen vandaag. Of je ondergaat bij de dood misschien een reïncarnatie. Of men heeft nog weer
andere theorieën over het hiernamaals. Maar dat zijn dan enkel menselijke gedachtespinsels, zonder een solide basis. Je
gaat dan uit van eigen behoeften en begeerten, die naar de toekomst worden geprojecteerd. Maar als christenen gaan we
uit van Gods beloften. En daarom leven we in een blijde en gespannen verwachting.
Daarom is er voor een kind van God ook geen reden om zich aan de wereld van nu te verslingeren. Er zijn veel mooie



dingen, waarvan we mogen genieten. Tegelijk weten we dat deze wereld tijdelijk is en bestemd om te verdwijnen. Daarom
moeten we ons er ook niet op blindstaren. Vooral niet, omdat deze wereld ook nog altijd strijdtoneel is, en vol met
gevaren. Door de overste van deze wereld, de duivel, kun je zomaar 'ingepakt' worden. Dus moeten we niet alles
verwachten van het hier en het nu. De harten omhoog en de blik op de toekomst!
U moet er trouwens ook eens op letten hoe Judas het hier precies zegt. Vers 21 luidt niet dat wij Christus verwachten,
maar de ontferming van Christus. Je zou ook kunnen zeggen dat we uitzien naar Christus met de volheid van zijn genade.
Dat betekent dus dat het op de jongste dag niet met de genade gedaan is. Zijn ontferming is op die dag niet overbodig of
achterhaald, maar schittert dan pas ten volle. Het leven van straks zal dus voor de volle 100% en ook altijddurend een
leven zijn 'uit genade alleen'. Er komt nooit een tijd dat we een woonrecht hebben op de nieuwe aarde. Er komt nooit een
tijd dat Gods barmhartigheid is uitgewerkt of niet meer nodig is. Nee, het leven in de toekomst is in principe niet anders dan
het leven van vandaag: een genadig geschenk van de Drie-enige God.

Reddingswerk
Als je nu al bij de gratie van God leeft, dan wil je daar ook anderen bij trekken. Gods barmhartigheid maakt ook ons
barmhartig. In vers 22-23 maakt Judas duidelijk wat dat in de gemeente kan betekenen. In de Griekse handschriften zijn
deze verzen verschillend overgeleverd. Daarom is er onder de geleerden verschil van mening over de precieze tekst en
bedoeling. Het gaat in elk geval om mensen in de gemeente, die meer of minder door de dwaling zijn aangetast. Judas roept
de lezers op om die mensen niet op te geven, maar zo mogelijk te redden.
De vraag is nu even, of Judas twee of drie groepen van dwalenden op het oog heeft. Ik ga ervan uit, dat hij twee
doelgroepen aanwijst, maar dan op een andere manier dan de Nieuwe Vertaling suggereert. Deze vertaling noemt allereerst
twijfelaars die uit het vuur gerukt moeten worden (vs 22 en 23a), en vervolgens mensen die 'besmettingsgevaar' opleveren
(vs 23b). Dat is echter een merkwaardig onderscheid. Want je vraagt je dan af, of die laatste groep nu wel echt gered
moet worden. En is die eerste groep dan niet besmettelijk?
Het zal beter zijn om bij die eerste groep te blijven en daarin twee fasen van afdwaling te ontdekken. Het gaat om mensen
die nog in dubio staan of ze met de dwaling moeten meegaan, én om mensen die er al bijna helemaal door 'ingepakt' zijn.
Voor de hulp aan beide groepen geldt de waarschuwing, dat men voor besmetting met hun zonde moet uitkijken. De
woorden 'wees jegens anderen barmhartig' in vers 23 (gelijk aan het begin van vers 22) zijn waarschijnlijk per abuis voor
de tweede keer in de tekst terecht gekomen.
De gelovigen aan wie Judas schrijft, moeten hun dwalende broeders en zusters dus niet in hun sop gaar laten koken. Doe
alles wat je kunt om hen voor God terug te winnen, bedoelt de auteur. En pas je aanpak aan bij de mate waarin ze zijn
weggezakt. Want als mensen twijfelen, is een andere benadering nodig dan wanneer ze al helemaal omgezwaaid zijn. Je zou
het kunnen vergelijken met mensen die op het randje lopen én mensen die al in het water gevallen zijn. De eerste groep
probeer je al pratende, met veel geduld, te overtuigen dat ze verkeerd bezig zijn. Misschien zijn ze door goede gesprekken,
met een zacht lijntje als het ware, nog van hun denkbeelden af te helpen. Maar bij die tweede groep is een harde aanpak
nodig. Zij moeten hardhandig geconfronteerd worden met hun wangedrag en goddeloos leven. Want ze zijn als brandhout
dat al in het vuur ligt. Redding is alleen mogelijk als ze zich zonder uitstel uit het vuur laten rukken. Dus als ze schrikken van
wat er bezig is te gebeuren, en als ze zich ijlings door de gemeente tot de Here laten terugroepen.
In de tweede helft van vers 23 wijst Judas daarbij wel op het risico, dat je als 'hulpverlener' je door het kwaad van die
ander kunt laten besmetten. Hij heeft het over de kleren van die ander, die door het vlees bezoedeld kunnen zijn. Het beeld
is niet helemaal doorzichtig, maar hij zal bedoelen dat ook iemands kleding zijn zondig leven kan uitstralen. Je moet dus
altijd op je tellen passen, als je in de kerk een twijfelaar of zondaar wilt terug halen. Die ander kan zo op jou inpraten, dat
je zelf overstag gaat. En het zondig leven van een ander, hoe Godonterend ook, kan toch aantrekkelijk worden als je niet
op je hoede bent.
Daarom is het ook in het pastoraat (zielszorg) belangrijk om zelf in de zon van Gods liefde te blijven lopen. Van onszelf zijn
we allemaal kwetsbaar, en zijn we vatbaar voor de verleiding van een losbandig leven. Maar Gods liefde maakt ons sterk
en weerbaar. Als je God vasthoudt, krijgt het kwaad geen vat op je. Door zijn genade raak je steeds verder immuun voor
het gevaar van andermans zondigheid. En zodoende kun je in de kerk en daarbuiten die mensen te hulp komen, die in
geestelijke verblinding verstrikt zijn geraakt.

Handreiking voor de voorbereiding/bespreking
1. Zoals gezegd is er veel overeenkomst tussen 2 Petrus en Judas. In de voorstudie zou u dat wat systematischer na kunnen

gaan en tegelijk kunnen proberen daar een verklaring voor te vinden. Voor deze benadering is ook het proefschrift van
dr. Van Houwelingen te raadplegen, met name p. 35-45 (zie literatuuropgave).



2. Het is ook mogelijk, in een inleiding bijvoorbeeld, speciaal aandacht te geven aan de voorbeelden uit het Oude
Testament (ook via de joodse traditie), en aan de vraag waar telkens de parallel te zien is tussen dat voorbeeld van
vroeger en de dwaling van Judas' dagen.

3. Een invalshoek is ook om in de kerkgeschiedenis na te gaan hoe de waarschuwing tegen deze categorie van dwaallichten
telkens nodig bleef. Denk bijvoorbeeld aan de wederdopers in Münster en andere libertijnse groepen uit die tijd.
Bedenk ook dat 'vrijgemaakt' soms tot 'vrijgevochten' is geworden!

4.U kunt u ook richten op de praktische vraag n.a.v. vers 22-23: hoe kan ik in onze gemeente (ons kerkverband) mensen
aanspreken als ze van de bijbelse boodschap afwijken, terwijl ze tegelijk denken dat ze nog steeds op de lijn van Gods
Woord zitten? En neem dan gelijk de vraag mee, of u zelf voldoende 'tegengif' tegen dwaling in leer of leven hebt.

5.De achtergrond van alle verleiding is het werk van de duivel. Het kan leerzaam zijn om dat eens naar voren te halen bij de
overweging van deze brief. De duivel kan rondgaan als een brullende leeuw, maar ook verschijnen als een engel des
lichts. U zou kunnen onderzoeken hoe dat in deze brief ligt en of hier van verleiding van binnenuit of van buitenaf sprake
is.

Gespreksvragen die in de bespreking aan de orde kunnen komen:
1. Waarom zou in deze brief helemaal niet over de tucht (van kerkenraad/gemeente) gerept worden? Is dat een bewijs dat

kerkelijk vermaan een latere ontwikkeling in de christelijke kerk is en niet hoort tot het onderwijspakket van de
apostelen?

2. Ga met elkaar na of u in uw leven bezig en bereid bent om 'tot het uiterste te strijden' (zie vers 3) voor het overgeleverde
geloof. Is de strijd voor de leer in onze kerken nog wel actueel en acuut?

3. Zouden 'vroomheid' en 'vrolijkheid' in ons christelijk leven goed gecombineerd kunnen worden? Of moeten we toch
eigenlijk kiezen vóór het ene en tegen het andere?

4. De 'dwaalsterren' in Judas' tijd dachten christen te zijn, terwijl ze tegelijk de Heiland verloochenden. Want vrijbuiterij in
de levensstijl kwam in plaats van de echte vrijheid in Christus. Is die houding ook herkenbaar in onze tijd?

5. Er lijkt een tegenstelling te zijn tussen Johannes 15 en Johannes 17. In het eerste hoofdstuk klinkt de opdracht om in
Gods liefde te blijven (vers 9); in het tweede lezen we de bede of God de zijnen wil bewaren (vs 11,15). Moeten we nu
onszelf bij Gods liefde bewaren, of draagt God daar zorg voor? Of ligt het nog weer anders?

6. Bespreek met elkaar de vraag of de zondagse erediensten (niet de preek alleen!) u voldoende stof geven tot verdieping
van uw eigen geloof en tot opbouw van heel de gemeente.

7. In vers 18 gaat het over 'spotters', niet buiten maar binnen de kerk (verg. de spotters in Psalm 1). Val je onder deze
groep, als je spotprenten maakt van hoogleraren in Kampen of als je in een cabaret onze kerkelijke cultuur op de hak
neemt?
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