Dit is een klein briefje geschreven door een broer van Jezus, welke later na de
kruisdood van Jezus, tot levend geloof is gekomen, en zich eenvoudig, geen apostel
noemt, maar zich een dienstknecht, slaaf, van de Heer noemt. Vermoedelijk tot geloof
gekomen door zijn broer Jacobus, in de laatste jaren dat de tempel er in Jeruzalem nog
stond. Het volk zal hem zeker goed hebben gekend. Een geschiedschrijver vermeld dat
zijn twee kleinkinderen werden ontboden bij Keizer Domitianus in 81 na Chr. Ze waren
tenslotte toch familie van koning David.
Hij hoopt dat de vrede die ze nu kennen met God, en de liefde onder hen zou mogen
groeien, en dit uit Gods genade. Hier proeven wij al dat er problemen zijn, die de vrede
en de liefde onder de christenen wil wegnemen. De duivel was al sluw actief om valse
doctrine te zaaien. Judas komt snel tot de bedoeling van zijn krachtig en vermanend
schrijven aan alle christenen van zijn generatie.

HET GEVAAR VAN SCHIJNHEILIGEN
(3,4) Judas zette zich in opdat de mensen welke wel in Jezus geloofden, en ook deel
hadden aan hun behoud, te beschermen met liefdevolle waarschuwende woorden. Hij
wijst hen erop dat ze dienen te strijden voor hun geloof, en te blijven vertrouwen op het
evangelie welke zijn broer Jezus, leerde.
Deze strijd was toen al begonnen en is vandaag nog steeds dezelfde. God leert ons te
volharden in alle omstandigheden, deze strijd speelt zich af in en buiten de gemeente.
Paulus kende ook deze goede strijd tot hij werd onthoofd.

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten
einde gebracht, ik heb het geloof behouden. 2 Tim.4:7
Paulus schrijft naar Timotheüs, niet verder een woordenstrijd te
voeren tegenover allen die afwijken van de waarheid.(2 Tim.2:14).
Paulus noemde deze valse evangelisten bij name, als
Hymeneus en Filetus, hun woorden zouden werken als de
kanker! Vandaag hebben wij, Benny Hinn, Tod Bentley, David
Sorensen enz. (2 Petr.2:3). (Ps.1:1).
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De duivel gebruikt mensen, goddelozen welke zich onder de Bijbelgetrouwe gelovigen
mengen. Ze kwamen, in de gemeenten niet op de gebruikelijke normale wijze, na een
geestelijke wedergeboorte, het ontvangen van de H. Geest, en de waterdoop.
Het is zinloos een kind te dopen of een volwassene zonder wedergeboorte! Er komen
geen vruchten van God te zien in hun leven!

MISBRUIK VAN GENADE
Deze onbekeerde religieuzen hadden een andere en een gevaarlijke overtuiging, de
genade van God werd misbruikt, en een andere uitleg gegeven. Ze zagen in deze
genade, een middel tot het behoud van hun vrijheid in hun wereldse handel en wandel.
Ze willen functioneren in de gemeente als in onze wereld van ongerechtigheid. Een
christen is een hemelburger, en heeft een ander toekomstperspectief! ( Fil.3:20), hij
verwacht Christus!
Ze brengen wereldse principes en doelstellingen in de gemeente. Marketingpraktijken,
on-Bijbelse structuren en organisatie wil men invoeren. Ook de hedendaagse
“preteristen” zijn blind, voor de eindtijd. Zij merken de eindtijd niet op! Dit is niets
nieuws onder de zon. Ook ten tijde van Noach, merkte men het niet, en geloofde men
de woorden van Noach niet! Men wilde het niet inzien! (2 Petr.3:3).
Matteüs 24:38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende

en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag,
waarop Noach in de ark ging,39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam
en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
EGYPTE SYMBOOL VAN WERELDS GEDRAG
(5,6) Judas verwijst terecht naar de
verlossing uit Egypte. Egypte het symbool
van de goddeloze wereld, met slavernij aan
machtige afgodendienaars, zoals de Farao.
Onder de verlosten waren er die ook niet
geloofden, ongehoorzaam waren, en
kwamen om in de woestijn; door slangen en
dergelijke. Hun bevrijding werd niet
openbaar, hun levenswijze was als
gebonden aan aards genot en streven,
meer dan aan God. Opgelet zulke mensen
werken als een virus!
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot
dan voor God,5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend
hebben; houd ook dezen op een afstand.
2 Timoteüs 3:4
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Judas maakt een verwijzing naar de “gevallen engelen” welke zich bezondigden door
misbruik van hun vrijheid. Judas, gaat hier niet verder op in, daar de meesten van zijn
lezers al weten over dit soort gebeuren en de gebruiken van deze afgevallen engelen,
door de profeet Henoch! Henoch de overgrootvader van Noach.
Deze gebonden engelen, demonen, wachten op hun oordeel! Ze hadden hun hemelse
natuur, hun hemelse woning in heerlijkheid, zoals God ze
schiep, verlaten, en de “orde” waarin God ze had geschapen
verlaten. Onder deze woning kunnen wij ook hun geestelijk
lichaam bedenken.
Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der
hemelse
is anders dan die der aardse. (1 Cor.15:40)
Er was een hiërarchie in de hemel onder engelen.
Judas legt uit wat hun bedoelingen waren, namelijk een
zedeloos gedrag als in Sodom en Gomorra! Een onnatuurlijk
seksueel gedrag. Oordeel, doch Lot werd behouden. Zo
kwamen er volgens Henoch de reuzen, na seks met aardse
vrouwen. Ook met dieren, half mens half dier. Centaurs.

DE MACHT VAN ENGELEN
(8,10) Deze mensen leven in hun fantasie,
denken dat alles kan en mag met hun aards
lichaam, ze nemen geen hemels of aards gezag
aan, en spotten. Hun levensdromen zijn de basis
hun denken en daar geven ze alle aandacht aan,
eigenwijsheid en filosofie. De profeet Jeremia
schrijft ook over de aard van zulke mensen:
Jer 23:25 Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen
profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. 26 Hoe lang? Is er
dan een droom in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn
profeten van huns harten bedriegerij.

Dromen zijn uitzonderlijk, en werden toch door God gebruikt.
Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen
zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:18 ja, zelfs op mijn
dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en
zij zullen profeteren.
Daartegenover lezen wij over de eerbied welke er was tegenover het lijk van Mozes! De
aartsengel Michael riep het gezag van God in tot bestraffing van dit kwaad gedrag van
de duivel. Deze mensen leven als dieren, zonder geestelijke Bijbelkennis, en zullen ook
op deze wijze sterven, als redeloze wezens. “Comme les animaux” Vert. Osty Bijbel.
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DE LEVENSWEG VAN DE RELIGIEUZE MENS.
(11) Judas schrijft hier over de verdere levenswijze
van dit soort kerkmensen. Het is de levenswijze van
Kaïn! (Gen.4:5), de tradionele kerkganger. Wee
hun….kinderen der vervloeking. (2 Petr.2:14)
God dienen op een eigenzinnige manier! (1 Joh.3:12)
God wil dat men Hem dient op Zijn voorgeschreven
wijzen, anders is dit, enkel een nutteloze
ceremoniële religie! Hij wijst waarom ze zich lieten
misleiden tot een Bileamsloon, of opstandigheid van
een Korach.
Bileam kende geldzuchtigheid als zonde, zoals
velen. Hij was een profeet van de Heer, doch wilde
hij op de wijze van waarzeggers handelen en geld
verdienen! Hij wist, zonder de Heer niets te kunnen!
(Num.22:18). Omwille van loon zou hij eens Israël
vervloeken! Hij ging onderhandelen, en Gods toorn
kwam! Welk land zou daarvoor vandaag geen geld geven?

Korach verzette zich openlijk tegenover Gods wil, aan
Mozes bekend gemaakt. Korachieten waren later ook
muzikanten in de tempeldienst. Was Mozes te wettisch? Ze
hadden nu toch vrijheid in de woestijn? Men aanvaarde het
gezag van Mozes niet verder. Men wilde blijkbaar terug naar
Egypte.
Geldzuchtigheid en ongehoorzaamheid aan Gods
wetten, zijn twee elementen, welke wegen van Kaïn zijn en
werden de wegen naar een Babels, Rooms, christendom.
Kaïn was een moordenaar, en dit bewees de geschiedenis
van het Vaticaanse christendom! Daarom gaat uit Babel, de
groeiende wereldkerk, weg roept Jezus vandaag!
Verloochen Mij niet omwille van geld of ander een voordeel.
Geloof enkele het Woord van God, de Bijbelboeken.
Openbaring 3:11 Ik

kom spoedig; houd vast wat gij hebt,
opdat niemand uw
kroon neme

4

Babel wordt een verzameling van alle valse godsdiensten, een V.N. voor alle kerken.
Daarna komt vandaag heimelijk de antichristelijke politiek.
(12,13) Deze mensen beschrijft Judas als een schande bij hun liefdemalen, ze
profiteren bij het feesten, uit eigenbelangen. Ze komen als het hen past, windzotten.
Ze zijn niet vruchtbaar, niemand komt tot geloof door hen. (Spr.25:14) Ze maken het
evangelie ten schande ter wille van hun eer tegenover een groot publiek! Wolken
zonder water, het zijn mensen met veel woorden zonder zegen! (1 Cor.11:17-34).

HENOCH

(14,15) Judas wijst naar de profeet Henoch welke ook heeft geprofeteerd over dit soort
van gevaarlijke mensen, welke hun oordeel al vast staat. Henoch profeteerde ook over
de zondvloed, zijn eigen zoon Methusalah stierf vijf dagen voor de watervloed, en sprak
ook over een latere wereld welke zou vergaan in vuur. Dit is het einde, het laatste
oordeel, na het duizendjarige rijk op aarde, over alle goddelozen en alle
ongerechtigheid. Ook andere schrijvers in de Bijbel verwezen naar Henoch! Judas
erkent Henoch als een profeet! Ook de apostel Petrus herhaalt de woorden van
Henoch, zonder hem te noemen.
Tertullian, de zoon van een centurio, schreef dat de oude boeken van Henoch werden
bewaard bij Noach in de ark! Deze welstellende man kwam tot geloof rond jet jaar 190.

Joodse
godsdienstleiders
hebben dit boek niet
opgenomen in hun
canon, omwille van
de beschreven
nephilim, verwekt
door de gevallen
engelen bij mooie
aardse vrouwen, hun
ongeloof was de
reden. Deze reuzen waren oorzaak van Gods oordeel met
de zondvloed.
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Zo staat ook het oordeel vast voor alle ongelovigen, en bijzonder hen die kwade taal
tegenover Jezus spraken. Ook Henoch wist van de heiligen welke betrokken zijn bij het
uitspreken van al deze oordelen en beoordelingen. (Hen.1:9)

OPGELET!
(14) De Here “zal” komen en niet is gekomen! (Peshitta vertaling)(GNB) Hij, Henoch, zag
de Here komende met myriaden van engelen.(Oxford vertaling) Henoch 1:16-18.
De valse apostelen leerden dat niemand nu meer in het oordeel zou komen, want dit is
voorbij! Dit leek goed nieuws, doch vals!
Hier is het einde van alle ongerechtigheid welke wij kennen op deze wereld
gekomen. Judas kende blijkbaar goed de boeken van Henoch, welke na allerlei Joodse
en andere invloeden, uiteindelijk als “verloren” werd verklaard. Waarom zou dit boek
niet goddelijk zijn geïnspireerd? Gelukkig is het boek teruggevonden in Ethiopië, en wij
laten ons niet beïnvloeden door allerlei theologische overtuigingen, dat deed Judas ook
niet!
(16) Deze goddeloze misleiders hebben altijd veel kritiek, spreken eigenzinnig en
wandelen op wereldse wijze. Anderen hebben een grote mond, komen graag in de
media, en spreken vleiend naar de mond van hun luisteraars, omwille van de
inkomsten en giften! Dit laatste is hun stilzwijgende bedoeling.

EEN ERNSTIGE OPROEP TOEN EN NU
(17,23) Judas wijst naar de gesproken woorden van de apostelen. Wat wij nu lezen
past duidelijk in onze tijd. Spotters, scheuringmakers, kerkleiders die de Geest niet
hebben, zijn sterk actief vandaag!
Spreuken 3:34 Wanneer

Hij met spotters te doen heeft, spot Hij zelf,
maar de nederigen geeft Hij genade.
DE TWIJFELAAR.

Hij doet een oproep om “uzelf” op te bouwen in geloof,
met gebed. Dus hier is sprake van een persoonlijke
verantwoordelijkheid van ieder Bijbelgetrouw christen,
persoonlijk. Dus is persoonlijke Bijbelstudie in onze dagen
sterk aangeraden.
Dit kan met een verlangend hart, verwachtende de Heer.

Doe nog een inspanning en breng de liefde op voor allen die twijfelen aan
de waarheid!
Biblespace, 22 april 2017
https://biblespace.org
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