OPENINGSGROET:
1 Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus
bewaard zijn:
2 barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd.
A. JUDAS’ BEDOELING VAN ZIJN SCHRIJVEN:
3 Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt
u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.
4 Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de
genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige Meester en Heer Jezus Christus verloochenen.
B. OPROEP TOT HERINNERING 1e tekst + uitleg
5 Ik wil u echter eraan herinneren, u die eens alles wist, dat de Heer, na een volk uit het land Egypte verlost te hebben, de
tweede keer hen die niet geloofden, heeft verdelgd.
6 En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de
grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard.
7 Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als dezen hoereerden en ander vlees achterna
gingen, daar liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan.
8 Evenzo inderdaad verontreinigen ook deze dromers het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden.
2e tekst + uitleg
9 De aartsengel Michael echter durfde, toen hij met de duivel redeneerde en redetwistte over het lichaam van Mozes, geen
oordeel van lastering tegen hem uitbrengen, maar zei: Moge de Heer u bestraffen!
10 Maar dezen, alles wat zij niet kennen, lasteren zij, en in alles wat zij van nature weten, zoals de redeloze levende wezens,
daarin verderven zij zich.
3e tekst + uitleg
11 Wee hun, omdat zij de weg van Kain gegaan zijn en voor loon zich aan de dwaling van Bileam overgegeven hebben en in de
tegenspreking van Korach omgekomen zijn.
12 Dezen zijn de vlekken in uw liefdemalen, als zij zonder vrees bij u brassen en zichzelf weiden; waterloze wolken, door
winden voortgedreven, bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld;
13 wilde golven van de zee, die hun eigen schandelijkheden opschuimen; dwaalsterren, voor wie de donkerheid van de
duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.
4e tekst en uitleg
14 En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, de Heer is gekomen temidden
van zijn heilige tienduizenden,
15 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos
bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
16 Dezen zijn morrenden, klagers over hun lot die naar hun begeerten wandelen, en hun mond spreekt gezwollen taal en zij
bewonderen personen ter wille van voordeel.
OPROEP TOT HERINNERING, 5e tekst + uitleg
17 Maar u, geliefden, denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus,
18 dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen.
19 Dezen zijn het die zich afscheiden, natuurlijke mensen die de Geest niet hebben.
C.

OPROEP AAN DE GELIEFDEN
20 Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de
liefde van God
21 en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven.
22 En hebt medelijden met sommigen die twijfelen,
23 redt anderen door hen uit het vuur te rukken, hebt medelijden met anderen in vrees, en haat zelfs het kleed dat door het
vlees bevlekt is.

D. AFSLUITENDE LOFPRIJZING
24 Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met
vreugdegejuich,
25 de enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen,
en nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen.

