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Zware tijden 
De Brief van Judas 

 

Judas 
 

 

Volgens Paulus breken er in de laatste dagen zware tijden aan (lees Rom. 1:28-32 
en 2 Tim. 3:1-9). Als we het nieuws volgen en erop letten hoe de mensen zich anno 
2022 gedragen, zal niemand die acht slaat op het profetische Woord betwijfelen 
dat we in de laatste dagen leven. Alles wijst erop dat de komst van de Heere Jezus 
nabij is. Net zoals in de dagen van Noach leven we in een wereld vol immoraliteit, 
occultisme en geweld (vgl. Gen. 6; Matt. 24:37-39). De wereld is zó verdorven dat 
het in veel grote steden niet veilig is om 's avonds alleen over straat te gaan, en in 
sommige steden ook niet overdag.  

Ook Judas spreekt in zijn brief over de laatste tijden (vs. 18). Aanvankelijk wilde hij 
de christenen schrijven over de gemeenschappelijke behoudenis, maar de Heilige 
Geest stuurde hem een andere richting op. Judas werd genoodzaakt om de 
gelovigen te schrijven met de aansporing te strijden voor het geloof dat eenmaal 
aan de heiligen is overgeleverd (vs. 3). Indringend waarschuwt hij voor mensen die 
in de gemeente zijn binnengeslopen. Deze mensen bevinden zich dus op christelijk 
erf. Toen was er nog sprake van sommigen, maar nu zijn het er velen. Het zijn 
dwaalleraars, wolven in schaapskleren die zich voordoen als christenen. God kijkt 
echter dwars door hun religieuze vermomming heen. Hij noemt hen goddelozen, 
mensen die de genade veranderen in losbandigheid. Door dit te doen verloochenen 
ze de enige Meester en Heere Jezus Christus (vs. 4).  

Met drie voorbeelden uit de geschiedenis maakt Judas duidelijk dat God niet met 
Zich laat spotten, maar oordeelt (vs. 5-7): 
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1. Het oordeel over de ongelovige Israëlieten; 

2. het oordeel over de engelen die hun oorsprong niet hebben bewaard; 

3. het oordeel over Sodom en Gomorra.  

Ongeloof (Israël), rebellie (engelen) en immorele, homoseksuele praktijken (Sodom 
en Gomorra) roepen het oordeel van God af. Wie dus meent zich te kunnen uitleven 
in losbandigheid onder het mom van Gods genade heeft het bij het verkeerde eind. 
De verzen 8 tot 16 beschrijven mistoestanden die zich in de christenheid voordoen. 
Judas wil ons nog eens eraan herinneren dat God dit soort zaken niet over zijn kant 
laat gaan.  

Na de ernstige boodschap aan het adres van de dromers en de goddelozen, richt 
Judas zich vanaf vers 17 weer tot de ‘geliefden’. Maar nog één keer herinnert hij 
hen eraan wat de apostelen van onze Heere Jezus Christus hebben gezegd over de 
laatste tijd. We doen er goed aan hiernaar te luisteren, want het gaat over de tijd 
waarin wij leven. Een tijd die gekenmerkt wordt door spotters, die naar hun eigen 
goddeloze begeerten wandelen. Mensen die scheuringen veroorzaken in de 
gemeente van God. Judas noemt hen ‘natuurlijke’ mensen, mensen die zich wel 
christen noemen, maar de Geest niet hebben en dus niet opnieuw geboren zijn (vs. 
18-19).  

In de verzen 20 en 21 worden ons vier ankers aangereikt, waarmee we de stormen 
van de laatste dagen kunnen doorstaan (vgl. Hand. 27:29): 

1. Onszelf opbouwen op het allerheiligst geloof; 

2. bidden in de Heilige Geest; 

3. onszelf in de liefde van God bewaren; 

4. de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus verwachten tot het eeuwig 
leven. 

Vervolgens worden we aangespoord om ons te ontfermen over sommigen die 
misleid zijn (vs. 22), en anderen met vrees uit het vuur te rukken (vs. 23). We zijn 
nog niet volmaakt en kunnen nog struikelen, maar God is machtig ons hiervoor te 
bewaren en ons smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid. Dit zal gepaard gaan 
met grote vreugde (vs. 24). Heerlijke woorden van bemoediging en hoop!  

Judas eindigt zijn brief niet in mineur, maar in aanbidding (vs. 25). De nacht is ver 
gevorderd, het lijkt alsof de satan aan de winnende hand is en Gods plannen 
worden verijdeld. Onmogelijk! Hij Die in de hemel woont, lacht om de koningen van 
de aarde. Hij zal hen bespotten (Ps. 2). Het wereldgebeuren voltrekt zich volgens 
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Gods raadsbesluit. Niet de satan of de mens zal het laatste woord hebben, maar 
God.  

‘De enige God, onze Heiland, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle 
eeuwen, en nu, en tot in alle eeuwigheid. Amen.’ 

 

  

 

 

 


