
 
 
Judas  
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In de serie Licht en Waarheid kijken we naar de genadevolle en heiligende kracht van het Licht dat 

schijnt in ons leven en naar de Waarheid die naar deze wereld is gekomen om leven in overvloed te 

geven. 

Introductie 
Het Bijbelboek Judas is een beetje een vergeten Bijbelboek. Helemaal achteraan de Bijbel, kort en 

bovendien is heeft de naam van het boek een negatieve bijklank door Judas Iskariot die Jezus 

verraadde. Toch is het Bijbelboek Judas het zeer waard om te lezen, om de indringende boodschap. 

De naam Judas verdient overigens niet een negatieve bijklank, omdat het een gangbare naam was in 

die tijd. Judas is de vergrieksing van de naam die Christus ook zelf kreeg: de Leeuw van Juda. 

Het Bijbelboek Judas bevat een heftige boodschap, die ook nu actueel is. Judas waarschuwt voor 

mensen die weliswaar zich christelijk voordoen, maar die niet werkelijk leven vanuit geloof en Jezus 

willen navolgen. In plaats daarvan zaaien deze mensen verdeeldheid en besmetten anderen met hun 

gedrag. 

Suggestie voor invulling van de avond 
Lees met elkaar het Bijbelboek Judas in stukken. Leg het zwaartepunt op Judas 20-23 

Begeleidende discussievragen: 

Judas vers 3-4 

1. Herkent u deze verzen in de kerk vandaag de dag, in het algemeen? 



2. Hoe ziet u deze Bijbeltekst in relatie tot de Evangeliegemeente Ermelo of christenen om u 

heen? 

3. Judas waarschuwt voor vrijzinnigheid, voor het afwijken van wat de Bijbel leert. Judas roept 

ons op om te strijden voor het geloof. Hoe kunt u dit in praktijk brengen? 

Judas 5-19 

4. Wat doet dit blok met u? 

5. Dit blok spreekt over de kracht van de geestelijke wereld en de rol van de mens hierin. 

Herkent u dit tekst gedeeltes in situaties die u heeft meegemaakt? 

Judas 20-23 

Focus op dit blok. Judas geeft een aantal handvatten: 

6. Judas roept op tot het bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Hoe zou u dit 

praktisch kunnen maken? 

7. Hoe kunt u zich laten leiden door de Heilig Geest bij het bidden? 

8. Hoe kunt u zichzelf bewaren in de liefde van God? 

9. Judas moedigt aan om uit te zien naar Gods barmhartigheid voor het eeuwige leven. Ziet u 

uit naar wat komen gaat? Wat helpt u om deze focus te hebben op het eeuwige leven? 

10. Begrijpt u de ernstige benadering van Judas in vers 22 en 23? Wat zou dit praktisch 

betekenen in het leven vandaag de dag? 

Judas 24-25 

11. Lees langzaam deze verzen en laat rijkdom van deze zegen op u inwerken. Bid deze verzen 

over elkaar uit. 


