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Hoofdstuk 43       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Jullie weten dat jullie omie en ik vroeger een pleeggezin hadden. Eén van onze 

verstandelijk gehandicapte pleegzoons luisterde zo nu en dan stiekem via zijn 

koptelefoon naar ‘Dark music’. Hoe hij aan die muziek kwam wist ik niet. 

Misschien via vriendjes van school?  

Ook  wist ik toen niet wat ‘dark music’ was. Om eerlijk te zijn, weet ik dat nu 

nog niet zo goed. Maar toen ik zopas op internet zocht naar ‘devil music’ schrok 

ik. Wat bestaat er veel muziek van de duivel. Muziek waarin de duivel 

verheerlijkt wordt.  

‘The devil in Music’  of  ‘Sympathy for the Devil’ of ‘Running with the Devil’ en 

nog veel meer. 

 

Weten jullie wel hoe omie en ik ontdekten, dat die pleegzoon stiekem naar 

‘verboden muziek van de duivel’ luisterde? 

Nu, zijn gedrag was niet leuk meer, hij was dan onhandelbaar.  Ja, hij was 

dwars en verkeerd en wilde niet luisteren. Hij deed dan stoer en wilde heel groot 

zijn. Maar in werkelijkheid was hij een heel zielig, ongelukkig  jongetje, dat in 

de macht van de boze was, zoals omie en ik dan later tegen elkaar zeiden. 

Nam ik die muziekbandjes, waar die duivelsmuziek opstond, in beslag, dan 

veranderde het gedrag van die pleegzoon weer ten goede. 

 

Ben je, zonder het zelf goed te beseffen, verslaafd aan, ja in de macht van het 

verkeerde, (de boze) dan word je heel ongelukkig, om reden dat je dan niet meer 

goed weet wat je doet…. 

Je hebt dan geen eigen wil, geen eigen mening meer. Je luistert, ja je moet zelfs 

de boze gehoorzamen!  

Het is heel erg, wanneer je in de macht van de boze bent. 

 

 

 

Hoofdstuk 43      -    Kinderen van de boze      -  Johannes  8  :  30 – 59 

 

Het was de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Weer stond Jezus op het 

tempelplein. Deze keer luisterden veel mensen naar Jezus, die hem voor een 

goed en groot profeet hielden. Maar dat Jezus de Zoon van God, Israëls Messias 

was, nee, dat konden ze niet geloven. Als hij nu eens een machtig teken deed of 

dat hij hen opriep tot de strijd tegen de Romeinen, dan zouden ze hem volgen. 

Maar jammer genoeg deed Jezus dat niet.  

Het ging Jezus niet om de gunst en de eer van de mensen. Hij zei hen de 

waarheid, terwijl zij die niet konden verdragen. 
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Jezus wees de mensen er met veel nadruk op dat zij in hem moesten geloven. 

Want alleen bij hem was de waarheid die hen echt vrij kon maken. 

Over dat laatste woord ‘vrij’ wilden deze mensen wel meer van Jezus weten. Ze 

waren toch vrij! Zij waren kinderen van Abraham en dat waren vrije mensen!  

Hoe kon Jezus dan zeggen, dat zij nog ‘vrij’ gemaakt moesten worden? 

Jezus antwoordde: ‘Ik bedoel niet dat jullie slaven zijn, het eigendom van een  

ander mens, maar jullie zijn niet ‘vrij’ omdat jullie verslaafd zijn aan verkeerde 

dingen.  

Jullie kennen het verhaal van Ismaël, de zoon van Abraham. Hij mocht niet bij 

zijn vader blijven wonen omdat hij de zoon van een slavin was. De echte zoon 

Izaäk mocht wel thuis bij zijn vader Abraham en moeder Sara blijven wonen. 

Zo ben ook ik de Zoon van God en ik moet jullie ‘vrij’ maken, zodat jullie hier 

mogen blijven wonen. 

Ik weet wel,’ zei Jezus, ‘dat jullie het nageslacht van Abraham zijn, maar jullie 

gedragen jullie er niet naar. Jullie willen mij doden. 

Ik vertel jullie over wat ik bij mijn Vader gezien heb. Op dezelfde manier doen 

jullie dingen die jullie bij  jullie vader gezien hebben.’ 

 

En weer zeiden de mensen trots: ‘Abraham is onze vader!’ 

Maar Jezus antwoordde scherp: ‘Jullie willen mij doden, omdat ik jullie de 

waarheid zeg. Dat deed Abraham niet. Dit is voldoende bewijs dat Abraham 

jullie vader niet is.’ 

Natuurlijk wilde Jezus met deze woorden niet zeggen dat zij geen echte Joden 

waren. Hij bedoelde dat zij in het geloof geen kinderen (navolgers) van 

Abraham waren. Deze mensen geloofden niet zoals Abraham wel geloofd had.   

 

De mensen om Jezus heen begrepen zijn woorden niet. 

Ze werden kwaad op Jezus en honend zeiden ze: ‘Wij hebben tenminste één 

Vader, namelijk God en Abraham is onze voorvader. Maar wie is uw vader? Wij 

weten dat Jozef uw vader niet is!’ 

Om dit van deze mensen te horen, deed Jezus veel pijn. Toch wilde hij verder 

met hen praten ook al wist hij dat ze hem niet zouden geloven. 

Streng zei Jezus: ‘Jullie denken dat jullie uit het geslacht van Abraham zijn, dat 

God jullie vader is. Maar als dat waar zou zijn dan zouden jullie Mij geloven, 

want God heeft Mij gestuurd. 

Maar jullie geloven niet in Mij want jullie hebben de duivel als vader. En de 

duivel is een leugenaar, ja hij is de vader van de leugen.’ 

De Joden wisten niet wat ze hoorden. Zij, kinderen van de duivel? En daarom 

begonnen ze heel kwaad te schelden: ‘U bent een Samaritaan die bezeten is door 

een boze geest!’ 

Jezus antwoordde: ‘Nee, ik heb geen kwade geest in mij. Jullie beseffen niet 

eens wat jullie schreeuwen. Ik ga niet mij zelf bewijzen omdat ik niet mijn eigen 
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eer zoek, maar de eer van God! God zelf zal voor mij opkomen en jullie 

oordelen.  

Ik zal jullie niet straffen. Nee, aan iedereen die in Mij gelooft zal ik eeuwig 

leven geven. 

Wees er zeker van, geloof Mij, dat ieder mens die mijn woorden aanneemt en 

gelooft, die zal in der eeuwigheid niet sterven!’ 

‘Nu weten we helemaal zeker dat u bezeten bent,’ schreeuwden ze. ‘Abraham en 

alle profeten zijn gestorven en u zegt dat iedereen die in u gelooft, niet dood 

gaat, maar in eeuwigheid zal blijven leven. Wie denkt u wel dat u bent! Denkt u 

dat u meer bent dan Abraham en de profeten?’ 

Jezus antwoordde: ‘Ja, ik ben meer dan Abraham en alle profeten. En dat zeg ik 

niet uit mijzelf, maar mijn Vader in de hemel, waarvan jullie zeggen dat hij 

jullie God is, Die getuigt van Mij. Ook staat in de oude boeken: Abraham, jullie 

vader was blij omdat hij Mij mocht zien.’ 

 

De Joden keken Jezus verbaasd aan. Ze begrepen Jezus niet. Maar Jezus wilde 

met deze woorden zeggen dat toen Izaäk geboren werd, ook voor deze baby de 

belofte gold dat uit zijn nageslacht eens de Messias geboren zou worden. 

 

Spottend zeiden de Joden tegen Jezus: ‘U bent nog geen vijftig jaar oud en u zou 

Abraham gezien hebben?’ 

De Here Jezus antwoordde heel ernstig: ‘Wees er zeker van, geloof mij, voordat 

Abraham geboren werd, was Ik er.’ 

En toen konden deze Joden zich niet langer inhouden. 

‘Voor Abraham was Ik er!’ zei Jezus.  Dat betekende maar één ding. Deze man, 

deze Jezus, dacht dat hij zelf God was! 

Ze keken om zich heen om wapens te vinden waarmee ze Jezus, deze 

godslasteraar, konden doden. 

Op een paar meter afstand lag een hele stapel stenen die gebruikt werden om de 

tempel verder af te bouwen. Vlug liepen ze er heen. Nu zouden ze eens zien of 

deze verleider het eeuwige leven had….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ze met stenen in hun handen terugkwamen was Jezus daar niet meer. Jezus 

had zich verborgen en had de tempel verlaten.  

En de mensen durfden Jezus niet te zoeken…. 


