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Joh. 8:12-20

☼

HET LICHT VAN DE WERELD. Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: “Ik ben het licht

der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens
hebben.”
De farizeeën dan zeiden tot Hem: “Gij getuigt van Uzelven; Uw getuigenis is niet waarachtig.”
Jezus antwoordde, en zeide tot hen: “Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is nochtans Mijn
getuigenis waarachtig; want Ik weet, van waar Ik gekomen ben, en waar Ik heenga; maar
gijlieden weet niet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga. Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel
niemand. En indien Ik ook oordeel, Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en
de Vader, Die Mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee
mensen waarachtig is. Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft,
getuigt van Mij.”
Zij dan zeiden tot Hem: “Waar is Uw Vader?”
Jezus antwoordde: “Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook
Mijn Vader kennen.” Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en
niemand greep Hem; want Zijn ure was nog niet gekomen.
Joh. 8:21-30

WAARSCHUWING TEGEN ONGELOOF. Jezus dan zeide wederom tot hen: “Ik ga heen, en gij zult

Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen.”
De Joden dan zeiden: “Zal Hij ook Zichzelven doden, omdat Hij zegt: 'Waar Ik heenga, kunt
gijlieden niet komen?'”
En Hij zeide tot hen: “Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt uit deze wereld, Ik ben
niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet
gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.”
Zij zeiden dan tot Hem: “Wie zijt Gij?”
En Jezus zeide tot hen: “Wat Ik van den beginne ulieden ook zegge. Ik heb vele dingen van u te
zeggen en te oordelen; maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig; en de dingen, die Ik van
Hem gehoord heb, dezelve spreek Ik tot de wereld.”
Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen: “Wanneer gij den
Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van
Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. En Die Mij
gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem
behagelijk is.” Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
Joh. 8:31-38

OVER GEESTELIJKE VRIJHEID. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: “Indien

gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en
de waarheid zal u vrijmaken.”
Zij antwoordden Hem: “Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij
dan: 'Gij zult vrij worden?'”
Jezus antwoordde hun: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een
dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er
eeuwiglijk. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet, dat
gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. Ik
spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.”
Joh. 8:39-47

ECHTE KINDEREN VAN ABRAHAM. Zij antwoordden en zeiden tot Hem: “Abraham is onze vader.”

Jezus zeide tot hen: “Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham
doen. Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van
God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders.”
Zij zeiden dan tot Hem: “Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God.”
Jezus dan zeide tot hen: “Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van
God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft
Mij gezonden. Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. Gij
zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder
van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem.
Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de
vader derzelve leugen. Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt

Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? Die uit God is, hoort de
woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.”
Joh. 8:48-59

JEZUS VERKONDIGT ZIJN EEUWIGE BESTAAN. De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem:

“Zeggen wij niet wel, dat Gij een Samaritaan zijt, en den duivel hebt?”
Jezus antwoordde: “Ik heb den duivel niet; maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij. Doch Ik
zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand
Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.”
De Joden dan zeiden tot Hem: “Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven,
en de profeten; en zegt Gij: 'Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet
smaken in der eeuwigheid?' Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de
profeten zijn gestorven; wien maakt Gij Uzelven?”
Jezus antwoordde: “Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert,
Welken gij zegt, dat uw God is. En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en indien Ik zeg, dat Ik
Hem niet ken, zo zal Ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar; maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn
woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij
heeft hem gezien, en is verblijd geweest.”
De Joden dan zeiden tot Hem: “Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?”
Jezus zeide tot hen: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.” Zij namen dan
stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande
door het midden van hen; en ging alzo voorbij.
Joh. 9:1-12

GENEZING VAN BLINDGEBOREN MAN. En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de

geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: “Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze,
of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?”
Jezus antwoordde: “Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de
werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken Desgenen, Die
Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang Ik in
de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.”
Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk
op de ogen des blinden; en zeide tot hem: “Ga heen, was u in het badwater Silóam” (hetwelk
overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende.
De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: “Is deze niet, die
zat en bedelde?”
Anderen zeiden: “Hij is het”; en anderen: “Hij is hem gelijk.”
Hij zeide: “Ik ben het.”
Zij dan zeiden tot hem: “Hoe zijn u de ogen geopend?”
Hij antwoordde en zeide: “De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en
zeide tot mij: 'Ga heen naar het badwater Silóam, en was u.' En ik ging heen, en wies mij, en ik
werd ziende.”
Zij dan zeiden tot hem: “Waar is Die?”
Hij zeide: “Ik weet het niet.”
Joh. 9:13-17

FARIZEEERS ONDERVRAGEN MAN. Zij brachten hem tot de farizeeën, hem namelijk, die te voren

blind geweest was. En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn ogen opende. De
farizeeën dan vraagden hem ook wederom, hoe hij ziende geworden was. En hij zeide tot hen:
“Hij legde slijk op mijn ogen, en ik wies mij, en ik zie.”
Sommigen dan uit de farizeeën zeiden: “Deze Mens is van God niet, want Hij houdt den sabbat
niet.”
Anderen zeiden: “Hoe kan een mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen?” En er was
tweedracht onder hen.
Zij zeiden wederom tot den blinde: “Gij, wat zegt gij van Hem; dewijl Hij uw ogen geopend heeft?”
En hij zeide: “Hij is een Profeet.”
Joh. 9:18-23

OUDERS ONDERVRAAGD. De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij blind geweest was, en

ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders desgenen, die ziende geworden
was. En zij vraagden hun, zeggende: “Is deze uw zoon, welken gij zegt, dat blind geboren is?
Hoe ziet hij dan nu?”
Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: “Wij weten, dat deze onze zoon is, en dat hij blind
geboren is; maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet; hij

heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelven spreken.” Dit zeiden zijn ouders,
omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden alrede te zamen een besluit gemaakt, zo
iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom
zeiden zijn ouders: “Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven.”
Joh. 9:24-34

MAN OPNIEUW ONDERVRAAGD. Zij dan riepen voor de tweede maal den mens, die blind geweest

was, en zeiden tot hem: “Geef God de eer; wij weten, dat deze Mens een zondaar is.”
Hij dan antwoordde en zeide: “Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind
was, en nu zie.”
En zij zeiden wederom tot hem: “Wat heeft Hij u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?”
Hij antwoordde hun: “Ik heb het u alrede gezegd, en gij hebt het niet gehoord; wat wilt gij het
wederom horen? Wilt gijlieden ook Zijn discipelen worden?”
Zij gaven hem dan scheldwoorden, en zeiden: “Gij zijt Zijn discipel; maar wij zijn discipelen van
Mozes. Wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft; maar Dezen weten wij niet, van waar Hij
is.”
De mens antwoordde, en zeide tot hen: “Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet, van
waar Hij is, en nochtans heeft Hij mijn ogen geopend. En wij weten, dat God de zondaars niet
hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij. Van alle eeuw is het niet
gehoord, dat iemand eens blindgeborenen ogen geopend heeft. Indien Deze van God niet ware,
Hij zou niets kunnen doen.”
Zij antwoordden, en zeiden tot hem: “Gij zijt geheel in zonden geboren, en leert gij ons?” En zij
wierpen hem uit.
Joh. 9:35-41

JEZUS BEZOEKT GENEZEN MAN. Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem

vindende, zeide Hij tot hem: “Gelooft gij in den Zoon van God?”
Hij antwoordde en zeide: “Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven?”
En Jezus zeide tot hem: “En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het.”
En hij zeide: “Ik geloof, Heere!” En hij aanbad Hem.
En Jezus zeide: “Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien,
zien mogen, en die zien, blind worden.”
En dit hoorden enigen uit de farizeeën, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: “Zijn wij dan ook
blind?”
Jezus zeide tot hen: “Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu gij zegt:
'Wij zien'; zo blijft dan uw zonde.
Joh. 10:1-6

SCHAPEN EN HUN HERDER. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in

den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de
deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen
zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen
uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem
kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits
zij de stem des vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden
niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.
Joh. 10:7-10

DEUR VAN SCHAAPSKOOI. Jezus dan zeide wederom tot hen: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik

ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en
moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door
Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt
niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en
overvloed hebben.
Joh. 10:11-18

DE GOEDE HERDER. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en
verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen. En de huurling vliedt,
overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.
Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. Gelijkerwijs de
Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog
andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn
stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder. Daarom heeft mij de Vader lief,
overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. Niemand neemt hetzelve van Mij,
maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve

wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.”
Joh. 10:19-21

JODEN NOG STEEDS VERDEELD. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer

woorden wil. En velen van hen zeiden: “Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?”
Anderen zeiden: “Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen
openen?”
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