Preek over Judas 20-25 – Bevestiging ambtsdragers
Liturgie:
Votum en groet
Zingen: Opw. 407
De Tien Woorden
Zingen: Ps. 25:4,6
Gebed
Schriftlezing: De brief van Judas
Zingen: Ps. 23:1-3
Tekst: Judas, vers 20-25
Preek
Zingen: Gez. 164 (in canon)
Bevestiging ambtsdragers:
 Lezen van het formulier
 (Broeders naar voren roepen)
 Bevestiging + zegen
 Zingen: Ps. 134:1-3 + Gez. 10 (gemeente / ambtsdragers)
 (Aftredende broeders naar zitplaats)
 Opdracht aan ouderlingen en diakenen
 Opdracht aan de gemeente
 Zingen: Lied voor de herders van de kerk (melodie Ps. 140)
 Gebed
Collecte
Zingen: Gez. 141:1-3
Zegen
Gehouden te:

Judas vers 20-25
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Preek
Geliefde broeders en zusters,
1. Introductie
Ik was van plan een preek te maken en te houden over de dienst van de ouderlingen
en diakenen in de kerk. Maar ik ga u iets anders zeggen. Ik ga u aanspreken en u
oproepen als volgelingen van Jezus te leven. Ik ga jullie oproepen te blijven strijden
voor het enige, ware christelijke geloof dat aan jullie is doorgegeven. Want …
Een dergelijk begin van de preek lijkt veel op het begin van de brief van Judas.
Inderdaad, een bijbelgedeelte, waarin de oudsten en diakenen rechtstreeks
aangesproken worden of waarin gemeente en ambtsdragers onderwijs krijgen over
de diensten in de kerk, zou voor de hand gelegen hebben. Iets uit de brieven aan
Timoteüs en Titus bijvoorbeeld, de zogenoemde pastorale brieven. Of uit de
afscheidswoorden van Paulus voor de oudsten van Efeze in Handelingen 20.
Trouwens, zulk onderwijs krijgen we wel. In het Formulier voor de bevestiging van
ouderlingen en diakenen, dat we straks zullen lezen.
Maar het is voor vanmorgen een stukje uit de brief van Judas geworden. Het werd
mij aangereikt in het voorbereidende gesprek, dat ik had met de broeders die
vanmorgen bevestigd worden. Zij noemden ook de meeste van de psalmen en
liederen, die we in deze dienst zingen.
Judas had, zegt hij, een andere brief willen schrijven dan hij nu gedaan heeft. Over
‘hoe God ons allemaal redt’ wilde hij het hebben. Maar hij ziet zich genoodzaakt een
andere invalshoek te kiezen en een andere toon aan te slaan. Meer waarschuwend.
De actuele situatie in de gemeente maakt dat nodig. Hij heeft gehoord wat er bij de
lezers in de gemeente aan de hand is.

“Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al
lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God
misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en
Heer, Jezus Christus, verloochenen.” (vs. 4)
Toch houdt Judas in zijn brief zijn oorspronkelijke onderwerp en doel wel vast. Het
gaat wel over de redding van ons allen. Kijk maar in vers 23:
“Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken.”
En ook in de lofprijzing aan het slot van de brief komt onze redding aan de orde.
Geprezen wordt de machtige God, “die ons redt door Jezus Christus, onze Heer…”
Judas meent zijn lezers te moeten waarschuwen voor de gevaren die hen in de
gemeente bedreigen. Maar die waarschuwing staat niet haaks op aansporing en
bemoediging van de mensen.
Die eerste lezers zijn “de mensen die God, de Vader, heeft uitgekozen om bij hem te
horen.”
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Judas steekt hen dadelijk een hart onder de riem: “God houdt van jullie, en hij
beschermt jullie totdat Jezus Christus komt. Ik wens jullie toe dat God goed voor
jullie is, jullie liefheeft en jullie voor altijd vrede geeft.” (vs. 1,2 BGT)
Nog iets over de geadresseerden. Het zijn Joodse Christenen, die verspreid wonen in
Israël en omgeving. Het zijn waarschijnlijk dezelfde mensen aan wie Jakobus zijn
brief heeft geschreven: “De twaalf stammen in de diaspora.” Joden dus die in Jezus
Christus geloven als de Messias. En die daardoor verspreid geraakt zijn in het hele
land en buiten de grenzen.
Judas is, zo presenteert hij zich, de broer van Jakobus, steunpilaar van de gemeente
van Jeruzalem. En, wat belangrijker is: ‘dienaar van God en van de Heer Jezus
Christus’.
Hij had zich ook anders kunnen voorstellen. Namelijk als broer van Jezus. Dat is hij
namelijk ook, net als Jakobus. Judas is de jongste of op een na jongste zoon van
Jozef en Maria, dus ook de jongste of op een na jongste broer van Jezus.
Daar laat hij zich niet op voorstaan. Hij weet zich dienaar van zijn Heer Jezus
Christus. En als zodanig heeft hij gezag in de oude kerk. Heeft hij ook iets te zeggen
tegen de mensen.
Over de redding van ons allen. Over de situatie in de gemeenten van deze Joodse
christenen. Misschien is zijn brief ook wel een vervolg op de brief van zijn broer
Jakobus.
2. Proactief
Wat baart Judas zorgen in de gemeente van zijn lezers? Wat maakt nu dat hij een
andere opzet kiest voor zijn brief?
Judas heeft geconstateerd, dat de gemeente geïnfecteerd is met mensen die er een
goddeloze levensstijl op na houden. Ze misbruiken de genade van onze God als
voorwendsel voor losbandigheid. In de BGT staat dan: “Zij vinden verboden seks
geen probleem, en ze zeggen: ‘God zal ons wel vergeven.’”
En volgens hen is Jezus Christus niet onze Heer en onze enige Meester. Dat betekent
gewoon: Ze luisteren niet naar de geboden van Jezus; ze trekken zich daar niets van
aan en volgen hun eigen hoofd. ‘God is genadig en hij vergeeft ons wel.’
Ze lasteren de hogere machten. Spotters zijn het. Dat betekent niet dat zij cartoons
of spotprenten maken, waarmee ze God en de Heer Jezus belachelijk maken. Nee,
hun levensstijl spot met God en het gebod van Jezus. Terwijl ze wel in de kerk zitten
en meedoen aan de maaltijden van de christenen, zelfs aan het avondmaal.
Deze mensen zijn niet met veel bombarie binnengekomen in de gemeente. Maar ze
hebben zich ongemerkt onder u gemengd, zegt Judas. Ze horen dus in naam bij de
gemeente, maar in het licht van de heilige boeken kunnen ze alleen maar goddelozen
genoemd worden.
Judas geeft dan een aantal voorbeelden uit het Oude Testament en de Joodse
traditie. Hij laat zo zien hoe God daarover oordeelt.
Deze goddelozen vormen een infectie in de gemeente. En ze laten door hun gedrag
en levensstijl scheuren ontstaan in de gemeente.
De vraag is nu: Hoe herken je zo’n infectie in de gemeente? En hoe bouw je
daartegen weerstand op? Hoe ontwikkel je antistoffen tegen deze ziekmakende,
verscheurende levensstijl van mensen?
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Ik vond een treffende typering in de onlangs verschenen HSV-Studiebijbel: “De
manier om de invloed van deze spotters te beperken, is proactief leven als volgeling
van Christus (vgl. ‘strijden voor het geloof’, v.3)”
Proactief leven als volgeling van Christus. Dat is slaat volgens mij de spijker op zijn
kop.
Hoe doe je dat dan? Je kunt ook vragen: Hoe activeer je als gelovige je
afweersysteem tegen de invloed van deze vrijbuiters en dissidenten in de gemeente?
Judas geeft daarvoor in onze tekst bindende aanwijzingen aan de christenen.
Preventieve middelen om je geestelijke gezondheid te bevorderen.
De kern van zijn advies is: “Houd vast aan Gods liefde.” Of: “Bewaar jezelf in Gods
liefde.” De liefde van God is de zone, waarbinnen je als leerling van Jezus veilig bent.
In de aanhef van zijn brief heeft Judas tegen zijn lezers gezegd “dat aan hen de
liefde van God en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen / ten deel
gevallen zijn.”
God zelf bewaart en beschermt de gelovigen, hen die hij geroepen heeft. Maar dat
vraagt nu ook een actieve en proactieve houding van de christenen zelf.
Bewaar jezelf in Gods liefde, zegt Judas. Het kan heel goed zijn, dat hij hiermee
herinnert aan de woorden van de Meester zelf. Jezus heeft zijn leerlingen op het hart
gebonden:

“Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft
in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van
mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.” (Joh. 15:9,10)
‘Houd je aan mijn geboden. Dan ben je veilig in mijn liefde.’ De mensen met hun
goddeloze levensstijl in de gemeente hadden daar geen boodschap aan. Die houding
en opstelling zijn gevaarlijk voor de gemeenteleden. Het levert besmettingsgevaar
op.
Dus, activeer je afweersysteem door in Gods liefde te blijven. En houd je aan de
geboden van onze enige Heer en Meester Jezus Christus.
Wanneer je als leerlingen van Jezus binnen de veiligheidszone van Gods liefde blijft,
wordt de gemeente van Christus een “huis van bewaring waar men niet gedwongen
verblijft, maar waar men ook op zichzelf moet leren passen. Het vraagt uiterste
zelfdiscipline om zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren (Jak. 1,27)!” 1
Dat laatste heeft Judas’ broer Jakobus ook al benadrukt in zijn brief.
3. Cocktail
Blijf dus in de liefde van Jezus en van God. Bewaar jezelf daar, om veilig en gezond
te zijn in leer en leven.
Judas wijst daarvoor een geëigende combinatie van middelen aan. Een cocktail van
medicijnen om te voorkomen dat je geïnfecteerd raakt. Het cocktail van bouwen en
bidden.
Eerst het bouwen.
“Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van
uw zeer heilige geloof.” (vs. 20)
1 Dr. P.H.R. van Houwelingen, 2 Petrus Judas Testament in tweevoud, Kampen 1993, p. 157
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Met dat zeer heilige geloof bedoelt Judas de inhoud van het geloof. Heel de leer van
Jezus Christus en van de apostelen. Het ware, christelijke geloof dus. Het evangelie
van Gods Koninkrijk inclusief de geboden van de enige Heer en Meester Jezus
Christus.
Christus is het fundament van het huis van God, de hoeksteen. De apostelen van
Jezus hebben mee dat fundament gelegd. Op dat fundament bouwt Christus zelf
door zijn Geest zijn gemeente. Die gemeente is een bouwwerk van levende stenen,
een huis in aanbouw, schrijft Petrus in zijn eerste brief.

“Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar
door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.” (1 Petrus 2:4,5)
Je bewaart jezelf in de liefde van God door jezelf op te bouwen in het geloof. Actief
en proactief. Dan groei je in het geloof en in de liefde van God. Actief en intensief
met de Bijbel bezig zijn, persoonlijk en gezamenlijk, is daarvoor het geëigende
middel. Dat zal u wel duidelijk zijn.
Ik wijs op dit punt in de preek even op deze zinsnede uit het bevestigingsformulier:
“De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze Gods woord ijverig
bestuderen en zich oefenen in het dienen van God.”
Van de diakenen kun je hetzelfde zeggen. Voor hen geldt dat uiteraard ook.
Dit punt kwam ook even aan de orde in het gesprek dat we hadden ter voorbereiding
op deze bevestigingsdienst. Belangrijk punt!
Wie de Bijbel leest en zich de leer van Jezus Christus eigen maakt, die komt onder de
beademing van de Geest van God en wordt omringd door Gods liefde in Christus.
Het tweede element in de cocktail, die Judas aanbeveelt is: bidden. Hij schrijft:
“Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.”
De Heilige Geest is de luchtbrug tussen hemel en aarde. Hij brengt de schatten van
Christus vanuit de hemel naar de aarde, naar de gemeente van Christus.
De Heilige Geest onderhoudt ook de verbinding van de aarde naar de hemel, van de
gemeente naar God. Via Hem gaan de gebeden van de gelovigen en van de
gemeente naar God toe.
Judas zegt daarom: ‘Bewaar jezelf in Gods liefde door te blijven bidden in de Heilige
Geest.’ Volg bij het bidden niet je eigen hoofd, maar de Heilige Geest. Laat Hem jou
leiden. Volg Hem en volg zo Christus, je Heer.
Dat was ook kenmerkend voor de christelijke gemeente vlak na de uitstorting van de
Heilige Geest op Pinksteren.

“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het
aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het
onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het
brood en wijdden zich aan het gebed.” (Hand. 2:41,42)
Hoekstenen voor de volharding van de gemeente zijn: het onderwijs van de
apostelen en het gebed. Daar drijft de gemeente op.
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Bouw op het fundament van uw zeer heilige geloof en laat u bij het bidden leiden
door de Heilige Geest.
Blijf actief en proactief binnen het krachtenveld van de Heilige Geest. Dan blijft je
ook in de liefde van God.
4. Verwachting en redding
Judas spoort zijn lezers aan tot proactief leven als volgelingen van Christus. Gezegd
in de taal van vandaag. Dat betekent: “Houd altijd vast aan het ware christelijke
geloof. Laat je bij je bidden leiden door de Heilige Geest. En – dat is het belangrijkste
– houd vast aan Gods liefde. Bewaar jezelf in Gods liefde.
Daar hoort nog iets bij, ook een belangrijk element:
“… en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het
eeuwige leven zal schenken.”
Binnen de veiligheidszone van Gods liefde mag je en ga je uitzien naar de
barmhartigheid van Jezus Christus.
Christus zal verschijnen. Dat verwachten zijn leerlingen. Want dat heeft hij gezegd.
Hij verschijnt ook als rechter om te oordelen de levenden en de doden. Wie
geroepen en uitgekozen zijn om bij God te horen, allen aan wie de bescherming van
Jezus Christus ten deel valt, hoeven niet bevreesd te zijn voor de verschijning van
deze Rechter.
Want hij is barmhartig. Onze Heer Jezus Christus gunt zijn gelovigen van harte het
eeuwige leven en de eeuwige heerlijkheid in zijn koninkrijk. En Christus geeft hun dat
werkelijk. Hij die zelf het oordeel van Gods toorn naar zich toegetrokken heeft. Dat
treft Gods kinderen dus niet meer, allen die bij Christus horen.
Judas zegt: “Vertrouw erop dat onze Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn, en
jullie het eeuwige leven zal geven.” (BGT)
Welnu, is dat niet het uitzicht op de redding voor allen, waar Judas over wilde
schrijven? Hoe God ons allemaal redt? Allen die hij heeft uitgekozen om bij Hem te
horen en te delen in de bescherming van Jezus Christus.
Je mag de barmhartigheid van Christus verwachten. Want God heeft je lief. Jezus
Christus heeft je lief.
Dat zal dan ook merkbaar zijn in je leven vandaag en je houding tegenover je
broeders en zusters. Judas maakt duidelijk, dat wie de barmhartigheid van Christus
verwacht, ook door die barmhartigheid wordt aangestoken.
Je krijgt een barmhartige houding tegenover je broeders en zusters. Ook tegenover
hen die zich in de gevarenzone bevinden of daarin dreigen te komen, onder invloed
van de spotters met hun goddeloze leven. Je zet je ervoor in om ook hen te redden.
Die aansporing geeft Judas in vers 22 en 23:

“Als er bij jullie mensen zijn die twijfelen, steun hen dan. Als mensen verkeerde
dingen doen, probeer hen dan te redden van Gods straf. En ook als mensen
doorgaan met hun verkeerde gedrag, moet je hen goed blijven behandelen. Maar
pas op voor hun gevaarlijke invloed, want ze zijn door en door slecht.” (BGT)
Hier zit een belangrijke les in voor alle christenen, voor gemeenteleden en voor
ambtsdragers. Namelijk dat er geen standaardprocedure is voor het benaderen en
aanspreken van mensen in de gemeente.
Judas vers 20-25
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Mensen die twijfelen moet je anders benaderen, dan mensen die welbewust
verkeerde dingen doen en er een losbandig leven op na houden, die zich feitelijk
niets van God en de geboden van Jezus aantrekken.
Maar zelfs bij deze laatste groep mensen moet je je inzetten voor hun redding.
Desnoods door hen als een zwartgeblakerd stuk hout uit het vuur te rukken met
kracht en geweld.
Een verklaarder schreef hierbij: “Maar wie ontzag heeft voor de heilige God, onze
Redder (Jud. 25), beschouwt geen enkele broeders als brandhout.” 2
Dat hierbij voorzichtigheid geboden is, spreekt eigenlijk vanzelf. Maar Judas maakt
zijn lezers daar toch op attent. Het besmettingsgevaar van een goddeloos leven blijft
aanwezig. Het zit bij wijze van spreken zelfs in de kleren van die spotters.
Je bent er alleen geestelijk immuun voor als je jezelf bewaart in de liefde van God.
En wanneer de liefde van onze enige Meester en Heer Jezus Christus je omgeeft als
een scherm van water. Of als een preventief middel tegen allerlei kwade infecties.
In het begin van zijn brief wenste Judas zijn lezers toe: “Barmhartigheid zij u, vrede
en liefde, in overvloed.”
Hij besluit zijn brief, die uiteindelijk toch gaat over de redding van ons allen, op hoge
toon met een uitbundige lofprijzing van God. Wij stemmen daarmee graag in:

“De machtige God kan ervoor zorgen dat jullie niet twijfelen. Hij zal ervoor zorgen
dat jullie voor zijn troon komen te staan met een volmaakt geloof, juichend van
vreugde. Door die God worden jullie gered, dankzij onze Heer Jezus Christus. Alle
eer, kracht en macht aan de enige God, voor altijd en eeuwig!
Amen.”

2 a.w. p. 161
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