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Een belangrijke broer   
Er is een vraag: ‘Waarom worden Jakobus en Joses genoemd en niet alle vier de jongens van 

Maria die in een eerder verband wel werden genoemd?’ Inderdaad Maria heeft meer kinderen 

dan deze twee. Mattheus 13:55 Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder 

niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? Het is opvallend dat de jongste 

twee er niet bij zijn. Waren die nog te jong of is er een andere reden? Het kan zijn dat maar 

twee van zijn broers hun broer Jezus op dat moment volgden. Het is waar, in het begin 

stonden de broers gereserveerd tegenover hun broer Jezus. Johannes 7:2-5 En het feest van de 

Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek 

vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien. 

Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over 

hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld. Want ook Zijn 

broers geloofden niet in Hem. Het is niet bekend waarom de jongste broers Simeon en Judas 

niet in het gevolg van Jezus te vinden zijn. Wel is het bekend dat – voor zover wij weten – 

uiteindelijk alle broers van Jezus in Hem geloofden. Handelingen 1:14 Dezen bleven allen 

eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van 

Jezus, en met Zijn broers.  

 

Geadopteerd  
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Judas, de jongste broer van Jezus is ook een volgeling van Jezus geworden. Dat weten we 

omdat hij ons een brief heeft nagelaten in de Bijbel. De brief is maar één bladzijde lang. Hij 

heet Judas. Ook weer zo’n bescheiden jongen. In zijn brief stelt hij zich voor als ‘de broer van 

Jakobus.’ Judas 1:1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus. De Heere 

Jezus is toch van een andere categorie, moet Judas overwogen hebben. En terecht. De Heere 

Jezus heeft buitenaardse proporties. Ook is Hij een halfbroer van Judas, niet de broer, zoals 

Jakobus. Het is waar dat Christus er alles voor over had om gelijk te worden aan een mens. 

Filippenzen 2:6,7 Hij is aan ons gelijk geworden – met uitzondering van de zonde – maar het is 

en blijft de vraag of wij helemaal gelijk worden aan Hem? Sommigen mensen kunnen net doen 

alsof dit zo is. Zeker, wij worden ook ‘kinderen van God’ genoemd en we zijn het ook. Paulus  

gebruikt de intieme naam Abba (Pappa) waarmee ook wij God aanspreken. Romeinen 8:15 De 

Heere heeft ons Zelf het ‘onze Vader’ leren bidden. Wij komen natuurlijk heel dicht bij de 

Heere Jezus. Niet alleen worden onze zonden bedekt door het bloed van Christus maar Hij 

stort ook de Heilige Geest uit in het hart van ieder gelovig mens. Het is door de Heilige Geest 

dat wij ervan overtuigd worden dat we ‘Gods kinderen’ zijn. Maar er is een blijft een verschil. 

Wij zijn ‘geadopteerde kinderen’ van God. Galaten 4:4-7 Maar toen de volheid van de tijd 

gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen 

die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. 

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die 

roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan 

bent u ook erfgenaam van God door Christus. We waren het eerst niet, maar dankzij de 

goedheid van de hemelse Vader zijn we aangenomen tot kinderen, gekocht en betaald met het 

bloed van Christus. Daar komt nog iets bij. Onze Heere Jezus Christus is met de Vader en de 

Geest ‘de drie-enige God Die leeft en regeert tot in eeuwigheid.’ Jezus is de Zoon van God. Hij 

is God. Wij zijn en we blijven mens.  

  

De broer van Jakobus  

Wanneer we het boek Openbaring lezen krijgen we een kijkje in de hemel. Openbaring 4:12 En 

meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat 

Iemand. Na Zijn opstanding uit de doden kunnen de discipelen de littekens van Zijn lijden nog  

zien in Jezus’ handen en Zijn zijde. In de hemel is dat niet anders. Daar wordt Christus verbeeld 

met de metafoor van het Lam. ‘Het Lam dat staat als geslacht’ herinnert aan de dood en 

opstanding van onze Heere Jezus Christus. Het herinnert ons tegelijkertijd aan het offer wat Hij 

bracht om onze zonden te verzoenen. Openbaring 5:6 En ik zag, en zie: te midden van de troon 

en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht. Wie zou 

niet op zijn knieën vallen en Hem aanbidden? Wie zou Hem niet bezingen om Zijn liefde en Zijn 

macht? Ik begrijp wel dat Judas zich voorstelt als de broer van Jakobus en niet als de broer van 

Jezus. Jezus is van een andere categorie. Openbaring 5:9,10 En zij zongen een nieuw lied en 

zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent 

geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 



En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen 

regeren over de aarde. Dat lied is alleen voor de Heere Jezus weggelegd. Dit gaat ons niet 

gebeuren. Hij is en blijft onze Verlosser en Heere, Jezus de Zoon van God.  

 
 

 


