Judas, de algemene brief
1. Judas, een slaaf van Jezus Christus en broer van
Jakobus aan hen die door God de Vader geheiligd
zijn, en Jezus Christus bewaard hebben, de
uitgenodigden.
2. Moge uw barmhartigheid, vrede en liefde
toegenomen zijn.
3. Geliefden, in alle haast maak ik deze brief over de
gemeenschappelijke redding aan u, uit noodzaak
schrijf ik u, aansporend om ernstig te strijden voor
het enige geloof dat aan de heiligen in handen is
gegeven.
4. Want sommige mensen zijn binnengeslopen, die al
lang geleden tot dit oordeel waren opgeschreven,
goddelozen, die de genade van deze God voor
bandeloosheid verruilen, en God, de enige absolute
Heerser,
en
onze
Heer
Jezus
Christus
verloochenen.
5. Maar ik wil u eraan herinneren, dat u dit eens en
voor altijd inzag, dat deze Heer, het volk uit het
land Egypte verlost hebbende, in tweede instantie
wie niet overtuigd geweest zijn vernietigd heeft.
6. En ook de engelen, degenen die hun oorsprong niet
bewaard hebben, maar hun eigen woonplaats
verlaten hebben, houdt Hij tot in het oordeel op de
grote dag met blijvende boeien onder in de
duisternis gevangen.
7. Zoals Sodom en Gomorra, en de vergelijkbare
steden eromheen, die op dezelfde manier als deze
(bandelozen) hun seksuele lusten uitgeleefd
hebben, en achter het lichaam van een ander aan
zijn gerend, een vooraf begraven voorbeeld, het
eeuwige vuur rechtvaardig ondergaand.
8. Dat geldt toch zeker ook voor wie van lichamelijke
onreinheid
dromen,
gezagsverhoudingen
verachten, en het oordeel bespotten.
9. Maar deze Michaël, een leidende engel, toen hij
met de duivel over het lichaam van Mozes aan het
twisten was, waagde het niet om een beschamend
oordeel in te brengen, maar heeft gezegd: ‘De Heer
zal het u toerekenen!’
10. En echt, hoeveel keer spreken zij zonder inzicht
wat beschamend is! Daarbij betreft het zo vaak het
natuurlijke bestaan, zij focussen zich alsof het
stomme dieren zijn, daarom vergaan zij.
11. Wee hen! Omdat ze de weg van Kaïn zijn
ingeslagen, en de dwaling van Bileam over zich
heen gekregen hebben, ook het tegenspreken van
Korach is hun ondergang geworden.
12. Ze zijn als rotskliffen in uw (zee van)
broederliefde, samen met u meebiddend,
onbeschaamd voor zichzelf zorgend. Wolken
zonder water die met alle winden meewaaien.
Bomen die in de herfst geen vrucht dragen,
opnieuw gestorven, ontworteld geraakt.
13. Wilde golven op zee, de schande van henzelf
opschuimend, dwaalsterren, voor wie de diepste
duisternis al eeuwen bewaard werd.
14. En ook Henoch profeteerde over hen, de zevende
vanaf Adam, sprekend: ‘Kijk, de Heer is gekomen
met Zijn ontelbare heiligen,
15. om een vonnis te vellen over iedereen, en om alle
goddelozen onder hen streng tot verantwoording te

roepen voor al de goddeloze daden die zij
goddeloos bedreven hebben, en met alle hardheid
die goddeloos zondigend tegen Hem gesproken is.’
16. Het zijn mopperaars, klagers, die hun lichamelijke
lusten volgen en hun mond hoogdravend gebruiken,
het uiterlijke als hoogste winst beschouwend.
17. Maar u geliefden, herinner de woorden die vooraf
door de apostelen van onze Heer Jezus Christus
voorzegd zijn.
18. Omdat zij u vertelden dat er in de laatste tijd
bedriegers zullen zijn, de goddeloosheid volgend,
hun eigen lusten achterna.
19. Dat zijn degenen die hun eigen grenzen loslaten,
die van hun ziel, de Geest niet behoudend.
20. Maar u bouwt zelf uw allerheiligste geloof op,
geliefden, biddend in de Heilige Geest,
21. uzelf met de liefde van God bewarend, de genade
van onze Heer Jezus Christus tot in het eeuwige
leven aangrijpend.
22. Wie werkelijk barmhartig is onderscheidend,
23. en wie diep ontzag heeft reddend, als uit het vuur
weggrissend, maar het ondergoed van een vuil
lichaam verafschuwend.
24. En Hij Die in staat is om u zonder struikelen te
beschermen, en u onbesmet voor Zijn majestueuze
aanblik te plaatsen, met grote blijdschap,
25. God, onze enige wijze Redder, heeft een heerlijke
mening en mega-grootsheid, kracht en macht,
zowel nu als in alle tijdperken. Amen.
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