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De brief van Judas
1a Judas, een dienstknecht van
Jezus Christus en broer van Jakobus,
Judas is de halfbroer van Jezus,
geboren in het gezin van Jozef
en Maria. 1 Hij is tevens de
broer van Jakobus, die in de eerste christengemeente oudste was
in de gemeente te Jeruzalem.
1b Aan de geroepenen, die door
God de Vader zijn geheiligd en
die door Jezus Christus worden
bewaard:
Wij mogen ons ook tot deze geroepenen rekenen.
2 Mogen barmhartigheid en
vrede en liefde voor u vermeerderd worden.

te schrijven met de aansporing
om te strijden voor het geloof
dat eenmaal aan de heiligen
overgeleverd is.
Judas blaakt van ijver en spoort
ons aan om te strijden voor het
geloof dat eenmaal aan de heiligen werd overgeleverd.
4 Want er zijn sommige mensen
binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen
in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere
Jezus Christus, verloochenen.
Ze waren binnengeslopen, deze
mensen en veranderden de genade in losbandigheid, waardoor
Judas hen goddelozen noemt.

De wens van Judas voor ons is,
dat deze vruchten van de Geest
in ons moge toenemen.

Ze veranderen deze genade in
een verkeerd gebruik ervan. Dat
doen ze omdat zij hun begeerten
lief hebben boven God.

3 Geliefden, toen ik mij er met
alle inzet toe zette u te schrijven
over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u

Ze willen naar die begeerten leven en vragen dan toch God om
genade en vergeving, en zo gaan
ze maar door. Zo veranderen ze

1

Marcus 6:3

- 2 -

de genade van God in losbandigheid.
En zonder van deze toestand af
te willen, troost men zich ermee
dat God barmhartig en genadig
is.
Maar als het mijn begeerte is en
mijn groot verlangen, om uit
mijn slechte toestand vandaan
geholpen te worden, dan kan ik
toegaan met vrijmoedigheid tot
de troon der genade 2, hoe het er
ook met mij voorstaat, hoe donker het er ook uitziet.
5 Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat Hij
het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet
geloofden, te gronde heeft gericht.
Judas herinnert hen er aan, dat
de Heere Zijn volk Israël uit
Egypte verlost heeft maar dat
het ongelovige en morrende deel
van de Israëlieten niet in het beloofde land kwam.

2

Hebr. 4:19

6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben
bewaard, maar hun eigen
woonplaats verlaten hebben,
heeft Hij voor het oordeel van
de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde
bewaring gesteld.
Hierover staat ook in 2 Petrus
2:4 het volgende:
Want als God de engelen, die
gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel
geworpen en overgegeven
heeft aan de ketenen van de
duisternis.
Het Griekse woord voor hel is:
Tartarus (de afgrond). In deze
speciale plaats worden deze gevallen engelen bewaard gehouden.
Voordat Jezus de boze geesten
uit de bezeten man in het land
der Gerasenen uitwierp, smeekten deze geesten aan Jezus, dat
Hij hun niet zou gelasten om in
de afgrond te varen. (Lucas
8:31) Dus die geesten wisten
van die plaats.
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7 Evenzo is het met Sodom en
Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als
zij hoererij bedreven hebben en
ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een
waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige
vuur ondergaan.
Ook in Sodom en Gomorra werd
tegen natuurlijk geleefd en God
heeft als een waarschuwend
voorbeeld vuur en zwavel op
deze steden laten neerkomen en
daarvan getuigd heden nog de
Dode Zee.
Ook in onze tijd willen dwaalleraars een kerkelijke inzegening
over huwelijken van mensen
met hetzelfde geslacht. Zowel
Petrus als Judas spreken onomwonden hun afschuw uit over
het nalopen van ander vlees.
8 Niettemin bezoedelen deze
dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen
het gezag en lasteren al wat eer
toekomt.
Deze dwaalleraars die binnen
geslopen waren (Judas noemt ze

dromers) bezoedelen op dezelfde wijze hun lichaam.
9 Michaël, de aartsengel, echter
durfde, toen hij met de duivel
redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van
Mozes, geen lasterlijk oordeel
tegen hem uit te brengen, maar
zei: Moge de Heere u bestraffen!
Michaël is volgens de Joodse
engelenleer één van de zeven
aartsengelen.
Hij wordt beschouwd als de beschermengel
van Israël en kampvechter tegen
de duivel.
Het verhaal over de berging van
het lichaam van Mozes staat in
het apocriefe boek "De Hemelvaart van Mozes".
Michaël durfde geen smadelijk
oordeel over de satan uit te
spreken en daarmee wordt bedoeld het verdoemend oordeel.
Zo'n oordeel komt alleen God
toe.
10 Maar deze mensen lasteren
alles waarvan zij geen kennis
hebben, en met de dingen die zij,
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net als de redeloze dieren, van
nature wel begrijpen, richten zij
zichzelf te gronde.
De dwaalleraars komen, wat hun
levenswijze betreft, niet boven
de dieren uit. Ongeremd volgen
zij hun zinnelijke lusten.
11 Wee hun, want zij zijn de weg
van Kaïn ingeslagen en hebben
zich om loon in de dwaling van
Bileam gestort en zijn door het
tegenspreken als van Korach
omgekomen.
Drie personen uit het oude testament worden genoemd en die
wegen worden ook door de
dwaalleraars bewandeld:
Kaïn : egoïst en broedermoorder
Bileam: geldzuchtig en tot ontucht verleidend. Korach: de
man (met zijn aanhang) die zich
verzette tegen de leiding van
Mozes.
12 Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden.
Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de

winden heen en weer gedreven
worden. Zij zijn als bomen in de
late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld.
De dwaalleraars zijn als bomen,
die tweemaal gestorven zijn dat
wil zeggen: (1) zij dragen geen
vrucht en (2) zijn ontwortelde
bomen.
13 Zij zijn wilde golven van de
zee, die hun eigen schanddaden
opschuimen, dwaalsterren, voor
wie de diepste duisternis tot in
eeuwigheid bewaard wordt.
Judas vergelijkt de dwaalleraars
als dwaalsterren, die hun vaste
baan verlaten hebben.
14 Ook over hen heeft Henoch,
de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,
15 om over allen het oordeel te
vellen en alle goddelozen onder
hen terecht te wijzen voor al hun
goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben,
en voor al de harde woorden
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die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
Deze profetie staat in het apocrieve boek Henoch (1:9 5:4)
Het grote gericht, dat de goddelozen wacht.
16 Zij zijn het die morren, die
klagen over hun lot, die naar
hun eigen begeerten wandelen.
Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen
naar de ogen zien mensen naar
de ogen zien. ter wille van voordeel.
De dwaalleraars zijn van binnen
ontevreden mopperaars, maar
gebruiken naar buiten toe vleitaal als dat hen voordelig uitkomt.
17 Maar u, geliefden, herinnert
u zich de woorden die voorzegd
zijn door de apostelen van onze
Heere Jezus Christus,
18 dat zij u gezegd hebben dat
er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen
goddeloze begeerten wandelen.

19 Zij zijn het die scheuringen
veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.
Hoewel deze dwaalleraars mogen aangeven dat zij geestelijke
mensen zijn, is Judas hier duidelijk over: het zijn natuurlijke
mensen, die de Geest niet hebben.
20 Maar u, geliefden, bouw
uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,
En dat is ook een belangrijke
vermaning voor ons. Bouw jezelf op !
21 Bewaar uzelf in de liefde van
God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus
Christus, tot het eeuwige leven.
Er is namelijk een wezenlijk
verschil tussen de liefde van
God en de menselijke liefde.
In de liefde van God is geen
verandering of zweem van ommekeer. Maar menselijke liefde
verandert en wordt beïnvloed
door het gedrag van anderen.
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Liefhebben, die ons liefhebben,
dat is menselijke liefde. Alleen
mensen groeten, die je liggen,
dat is menselijk. Maar Jezus wil
ons de goddelijke, volmaakte
liefde geven.
22 En ontferm u over sommigen,
en ga daarbij met onderscheid
te werk.
23 Red anderen echter met
vrees, en ruk hen uit het vuur. U
moet ook het onderkleed haten
dat door het vlees bevlekt is.
Barmhartigheid betonen jegens
dwalenden dient behoedzaam te
gebeuren, om niet zelf meegesleept te worden in hun dwaling.
Het prachtige slot van de brief
van Judas:
24 Aan Hem nu Die bij machte
is u voor struikelen te bewaren,
en u smetteloos te stellen voor
Zijn heerlijkheid, in grote
vreugde,
Hij is bij machte om ons te bewaren voor struikelen! Zodat
wij het einddoel bereiken: smetteloos voor Hem gesteld te wor-

den. Wat een grote vreugde zal
dat zijn!
25 De alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in
alle eeuwigheid. Amen.
De alleenwijze God wordt net
als bij Jezus, ook onze Zaligmaker genoemd.
Geprezen zij
Hem tot in alle eeuwigheid.
Amen.

