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De Brief van Jakobus
Ondanks het grote belang van Paulus' bediening en de nadruk die in het historische verslag wordt gelegd op
zijn werk, zijn er andere leiders wier werk niet over het hoofd mag worden gezien. Ten minste vier van deze
leiders zijn schrijvers van boeken die als onderdeel van het Nieuwe Testament zijn behouden. Men gelooft dat
twee van die schrijvers, Jakobus en Judas, broers van Jezus zijn. In de Evangelieverslagen vinden we
aanwijzingen dat de broers van Jezus Zijn Godheid en Zijn Heerschap oorspronkelijk afwezen, maar later zien
we in het historische verslag dat deze broers na de hemelvaart van Jezus deel uitmaken van de groep
discipelen in Jeruzalem.
Naast de twee apostelen die “Jakobus” heten (waarvan de ene de zoon is van Zebedeüs en de andere de zoon
van Alfeüs), is er nog een andere Jakobus die voor de kerk van groot belang is. In zijn brief aan de Galaten
zegt Paulus dat deze Jakobus “de broer van onze Here” en een leider in de gemeente te Jeruzalem is. Het is
daarom niet verbazingwekkend dat deze Jakobus de schrijver zou zijn van één van de door God ingegeven
brieven.
Als de traditionele datum van het overlijden van Jakobus correct is, dan moet deze brief vóór het jaar 62 na
Christus zijn geschreven. De precieze datum staat niet vast, maar het kan zelfs al tussen 50 en 60 na Christus
zijn geweest. De brief is gericht aan “de twaalf stammen die over de hele wereld verspreid zijn”: een naam voor
de Joden na de ballingschap en impliciet voor alle Christenen over de hele wereld. De brief is waarschijnlijk
bedoeld voor algemene circulatie onder de verstrooide gemeenten van Christus. In tegenstelling tot Paulus
gaat Jakobus niet diep in op doctrinaire zaken en geeft hij ook geen commentaar op specifieke problemen
binnen bepaalde gemeenten van gelovigen. In plaats daarvan concentreert hij zich op de crisis van de
vervolging waar alle gemeenten in deze tijd mee te maken hebben.
Nadat hij de aard van verleidingen bespreekt, schrijft Jakobus uitgebreid over de behoefte aan een
consequente overeenstemming tussen geloof en gedrag. Binnen de context lijkt Jakobus te zeggen dat alleen
mensen die een waar geloof aan de dag leggen bestand zijn tegen het lijden dat zij in deze periode moeten
ondergaan en dat geloof kan worden afgemeten aan gedrag. Het is ook mogelijk dat Jakobus de gelovigen
aanspoort om hun gedrag consequent te laten overeenstemmen met hun geloof omdat dit een bron van kracht
is tegen verleidingen. Jakobus sluit zijn brief af met diverse aansporingen voor de heiligen die te lijden hebben.
Ondanks het onmiddellijke belang van de brief van Jakobus in deze periode van algehele vervolging, bevat de
brief ook waardevol advies voor elke Christen in alle tijden.
Jak. 1:1

GROET. Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus;

aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn:
zaligheid.
Voorbereiding op onderdrukking
Jak. 1:2-4

BEPROEVINGEN BEVORDEREN ONTWIKKELING. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders,

wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid
werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel
oprecht, in geen ding gebrekkelijk.
Jak. 1:5-8

VRAAG OM WIJSHEID. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die

een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begere
in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven
en op- en nedergeworpen wordt. Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den
Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.
Jak. 1:9-11

RIJKDOMMEN ZULLEN VERGAAN. Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de

rijke in zijn vernedering; want hij zal als een bloem van het gras voorbijgaan. Want de zon is
opgegaan met de hitte, en heeft het gras dor gemaakt, en zijn bloem is afgevallen, en de schone
gedaante haars aanschijns is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.

Jak. 1:12-15

VERLEIDINGEN KOMEN VAN BINNENUIT. Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij

beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft
dengenen, die Hem liefhebben.
Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: “Ik word van God verzocht”; want God kan niet verzocht
worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij
van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen
hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.
Jak. 1:16-18

GOEDHEID KOMT VAN GOD. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders! Alle goede gave, en alle

volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering
is, of schaduw van omkering. Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid,
opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.
Consequente overeenstemming tussen geloof en gedrag
Jak. 1:19-21

HET WOORD BRENGT RECHTSCHAPENHEID VOORT. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk

mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn; want de toorn des mans werkt
Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid,
ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan
zaligmaken.
Jak. 1:22-25

KENNIS IS NIET GENOEG. En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse

overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is
een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; want hij heeft
zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. Maar die
inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder
geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.
Jak. 1:26,27

WARE GODSDIENST. Indien iemand onder u dunkt, dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in

toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte
godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en
zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.
Jak. 2:1-7

VOORINGENOMENHEID KOMT NIET UIT GELOOF VOORT. Mijn broeders, hebt niet het geloof van

onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aannemingen des persoons. Want
zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke
kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding; en gij zoudt aanzien dengene,
die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: “Zit gij hier op een eerlijke plaats”; en zoudt
zeggen tot den arme: “Sta gij daar”; of: “Zit hier onder mijn voetbank”; hebt gij dan niet in uzelven
een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen?
Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in
het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben?
Maar gij hebt den arme oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot
de rechterstoelen? Lasteren zij niet den goeden naam, die over u aangeroepen is?
Jak. 2:8-13

ELKE OVERTREDING IS BELEDIGING VAN GOD. Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar

de Schrift: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven”, zo doet gij wel; maar indien gij den
persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de
gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want Die
gezegd heeft: “Gij zult geen overspel doen”, Die heeft ook gezegd: “Gij zult niet doden.” Indien gij
nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.
Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een
onbarmhartig oordeel zal gaan over dengene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en de
barmhartigheid roemt tegen het oordeel.
Jak. 2:14-17

VERANDERD LEVEN BEWIJS VAN GELOOF. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand

zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken? Indien
er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel;
en iemand van u tot hen zou zeggen: “Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd”; en
gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook
het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.

Jak. 2:18-20

GELOOF ZONDER DADEN. Maar, zal iemand zeggen: “Gij hebt het geloof, en ik heb de werken.”

Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft, dat
God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
Jak. 2:21-26

VOORBEELDEN VAN GEHOORZAAM GELOOF. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken

gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel, dat het geloof
mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de
Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: “En Abraham geloofde God, en het is hem tot
rechtvaardigheid gerekend”, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu, dat
een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?
En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de
gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam
zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Jak. 3:1-5

DOE WAT JE PREDIKT. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel

zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is
een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.
Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij
leiden daarmede hun gehele lichaam om; ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en van
harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarhenen ook de
begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen.
Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.
Jak. 3:6-12

TAALGEBRUIK MOET REINHEID WEERSPIEGELEN. De tong is ook een vuur, een wereld der

ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en
ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren,
wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens
temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de
gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit
moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en
het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen?
Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.
Jak. 3:13-18

WIJSHEID KOMT TOT UITING IN GOED LEVEN. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijze uit

zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bitteren nijd en
twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet,
die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is,
aldaar is verwarring en alle boze handel.
Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden,
gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en
ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede
maken.
Jak. 4:1-4

MATERIALISME BRENGT CONFLICTEN VOORT. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u?

Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert, en
hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch
gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in
uw wellusten doorbrengen zoudt.
Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap
Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
Jak. 4:5-10

GODVREZENDHEID BRENGT VREUGDE VOORT. Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De

Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid? Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom
zegt de Schrift:
“God wederstaat de hovaardigen,
maar den nederigen geeft Hij genade.”

Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en Hij
zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!
Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en uw
blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.
Jak. 4:11,12

GEHOORZAMEN TEGENOVER VEROORDELEN. Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die

van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en
oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er
is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een anderen
oordeelt?
Aansporingen voor lijdende heiligen
Jak. 4:13-17

PERSPECTIEF EN PRIORITEITEN. Welaan nu gij, die daar zegt: “Wij zullen heden of morgen naar

zulk een stad reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen.”
Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een
damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen:
“Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.” Maar nu roemt gij in uw
hoogmoed; alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het
zonde.
Jak. 5:1-6

OORDEEL OVER ONDERDRUKKERS. Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden,

die over u komen. Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden;
uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een
vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, het loon der werklieden, die
uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst
hebben, is gekomen tot in de oren van den Heere Sebaôth. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de
aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt
veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige, en hij wederstaat u niet.
Jak. 5:7-11

STANDVASTIGHEID TIJDENS BEPROEVINGEN. Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst

des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over
dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook
lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt. Zucht niet tegen
elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur.
Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in
den Naam des Heeren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij
hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de
Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.
Jak. 5:12

ONBEZONNEN GELOFTEN. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, noch bij den hemel,

noch bij de aarde, noch enigen anderen eed; maar uw “ja”, zij “ja”, en het “neen”, “neen”; opdat
gij in geen oordeel valt.
Jak. 5:13-18

BIDDEN TIJDENS BEPROEVINGEN. Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand

goedsmoeds? Dat hij psalmzinge. Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen
der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. En
het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden
gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor
elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.
Elías was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou
regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hij bad wederom, en
de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.
Jak. 5:19,20

WEDERZIJDSE WAAKZAAMHEID. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is

afgedwaald, en hem iemand bekeert, die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns
wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.

De Brief van Judas
Judas noemt zichzelf een broer van Jakobus en net als de brief van Jakobus richt de brief van Judas zich tot
een algemeen gehoor. Hij waarschuwt de gelovigen tegen valse leraren en moedigt hen aan om sterk in het
geloof te blijven staan. Er wordt geschat dat de brief van Judas ergens tussen 60 en 80 na Christus
geschreven werd. Er is weinig bekend over Judas en zijn werk, maar sommigen geloven dat hij tot tweemaal
toe vermeld werd, niet alleen als broer van Jezus, maar ook als kerkleider en profeet in Jeruzalem. In zijn brief
probeert Judas een wijd verbreide filosofie te bestrijden die ontkent dat lichamelijke zonden de ziel kunnen
beïnvloeden; een filosofie die natuurlijk tot onbetamelijke immoraliteit heeft geleid. Om het potentiële gevaar
van een dergelijke leer te benadrukken, gebruikt Judas teksten uit het Oude Testament en uit niet-Bijbelse
boeken (zoals het boek van Henoch) om de lezers te herinneren aan Gods oordeel over de goddelozen.
Judas 1,2

GROET. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus,

aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:
Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd.
Judas 3,4

STRIJD VOOR HET GELOOF. Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de

gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt
voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.
Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren
opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den
enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.
Judas 5-7

OORDEEL OVER GODDELOZEN. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de

Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden,
verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder
de duisternis bewaard. Gelijk Sódoma en Gomórra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke
wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld
zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.
Judas 8-13

VALSE LERAREN. Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het

vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël, de archangel,
toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van
lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: “De Heere bestraffe u!” Maar dezen, hetgeen zij
niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve
verderven zij zich.
Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van
Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.
Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven
zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als
bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde
baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid
der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
Judas 14-16

PROFETIE OVER OORDEEL. En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam,

geprofeteerd, zeggende: “Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; om gericht
te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze
werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de
goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.” Deze zijn murmureerders, klagers over hun
staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen,
verwonderende zich over de personen om des voordeels wil.
Judas 17-21

AANSPORING OM TROUW TE BLIJVEN. Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd

zijn van de apostelen van onzen Heere Jezus Christus; dat zij u gezegd hebben, dat er in den
laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dezen

zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.
Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest;
bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus
Christus ten eeuwigen leven.
Judas 22,23

VERPLICHTING TEN OPZICHTE VAN TWIJFELAARS. En ontfermt u wel eniger, onderscheid

makende; maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die
van het vlees bevlekt is.
Judas 24,25

ZEGENING. Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor

Zijn heerlijkheid, in vreugde, den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en
majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.
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