
Jezus laat zien waarvoor Hij is gekomen
Exegetische en theologische notities bij Johannes 8:1-11

Na afloop van Soekot is het de volgende morgen weer vroeg dag. De pelgrims van buiten
Jeruzalem maken de reis terug naar huis. Jezus maakt geen haast om na afloop van het
feest uit Jeruzalem weg te komen. Nadat hij de nacht op de Olijfberg heeft doorgebracht
(ongetwijfeld om te bidden vgl. bijv. Joh. 6:15; Mar. 6:46 en vooral Luk. 21:37 en 22:39-46),
keert hij terug naar tempel. Het palin slaat terug op wat Johannes eerder heeft verteld, nl. dat
Jezus op de vorige dag (dagen) in de tempel was en wel om het volk te onderwijzen (vgl. Joh.
7:14,28). Plotseling wordt hij op een abrupte manier onderbroken. De geestelijke leiders (dit
is de enige plaats in het evangelie waar sprake is van grammateis, ‘schriftgeleerden’) willen
Jezus een juridische kwestie voorleggen. Ze brengen een gehuwde vrouw naar Hem toe die
betrapt was op overspel. Waarschijnlijk was ze tijdens de feestweek aangehouden.

Jeruzalem was dan vol vreemdelingen, dag en nacht verkeerde de menigte in een feestroes.
Het was juist dan niet denkbeeldig dat iemand een buitenechtelijke relatie had en bij het
plegen van overspel door twee of meer getuigen werd betrapt. Opmerkelijk is dat alleen de
vrouw wordt voorgeleid. Hoewel het niet noodzakelijk was dat beide partners tegelijk werden
aangeklaagd, blijkt hier wel uit dat het hen helemaal niet om die vrouw (en man), om de
schuldige(n) te doen is, maar om Jezus, zoals Johannes later ook opmerkt (vers 6a). Laat
Jezus over haar wetscasus maar een leeruitspraak doen. Behalve de aanklacht wordt ook het
vonnis dat overeenkomstig de wet van Mozes (Lev. 20:10, Deut. 22:22-27) zou moeten
volgen, uitgesproken.

Men meende Jezus in een onmogelijk dilemma te hebben gebracht. Aan de ene kant toont
Hij liefde voor zondaren, tot grote ergernis van Farizeeën en schriftgeleerden (Luk. 5:27-32,
7:36-50, 15:1-7). Aan de andere kant had Hij allerlei opzienbarende uitspraken gedaan over de
wet van Mozes, ook ten aanzien van het huwelijksrecht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de
Bergrede, dan zie je dat Jezus goed en kwaad juist op scherp stelt, óók wat betreft overspel.
En nog tijdens Soekot had Jezus gezegd trouw te zijn aan de wet van Mozes (Joh. 7-19-24).
Nu wordt Hij gedwongen te kiezen: de voorschriften van Mozes handhaven of een openbare
zondares met genade behandelen. Of Hij nu onbarmhartig of onrechtvaardig is, Jezus verliest
altijd!

Maar in plaats van dat Jezus wat zegt, buigt Hij zich voorover en tekent met zijn vinger letters
of lijnen op de grond. In sommige handschriften wordt deze schijnbare ongeïnteresseerdheid
expres verwoord door de toevoeging mè prospoioumenos: zonder er notitie van te nemen.
Pogingen om een speciale bedoeling met dit schrijven te achterhalen, hebben weinig
aanknopingspunten opgeleverd. Zo denken sommigen dat Jezus de namen van de
aanklagers opschreef (n.a.v. Jer. 17:13). De moeilijkheid is echter dat Jezus de hele
procedure na zijn antwoord nog eens herhaalt. Waarom zou Jezus tweemaal een bepaalde
boodschap opschrijven? Bovendien was een mondelinge halacha-uitspraak voldoende. Men
reageert immers niet op wat Hij schrijft, maar op wat Hij zegt. Volgens Misjna-traktaat
Sjabbat 12,6 is schrijven in zand of stof dermate onbetekenend, dat het niet geldt als
verboden schrijfwerk op sjabbat.



Het gaat er volgens mij dan ook niet om wát Jezus schrijft of tekent, het gaat erom dat Hij
bewust geen antwoord geeft. Vandaag de dag zou Hij Zijn telefoon gepakt hebben, om daar
eens op te kijken. Als Jezus met zijn leerlingen in een restaurant had gezeten, dan was Hij
servetten gaan vouwen.  Pas wanneer er hardnekkig wordt doorgevraagd kijkt Jezus op van
Zijn ‘werk’ en geeft Hij antwoord. Geen antwoord in juridische maar in ethische zin. Hij
ontkent niet de schuld en de veroordeling van de vrouw, die al is uitgesproken door de
schriftgeleerden en Farizeeën, maar dwingt de aanklagers tot zelfonderzoek. Hij voegt er
namelijk aan toe dat eigenlijk alleen ‘de zondeloze’ het recht heeft te vonnissen, maakt de
aanklagers duidelijk dat zij naast aanklagers ook zelf schuldigen zijn (ho anamartētos
betekent ‘de zondeloze’ in de zin van ‘hij die geen zonde gedaan heeft, hij die zich niet bewust
is zonde gedaan te hebben’, waarbij zonde in de ruimste zin geldt voor elke mogelijke
overtreding van de wet). Daarmee is voor Jezus de discussie gesloten, en weer bukt Hij zich
voorover om op de grond te schrijven.

Hoewel de woorden aan het begin van vers 9 (hupo tès suneidèseoos elenchmoi: door het
geweten terechtgewezen) niet in alle handschriften staan, lijkt dit geen onjuiste interpretatie
van wat er gebeurt. We zien ze afdruipen naar anciënniteit. Wellicht was de zelfkennis van de
ouderen met de jaren toegenomen. Na korte tijd zijn ze allemaal afgedropen, waarbij ze
Jezus ‘alleen achterlaten’. En natuurlijk de vrouw aan wie ze niet eens meer dachten. Zij staat
‘in het midden’ (zie vers 3), nl. nog steeds te midden van de kring die het volk rond hen vormt.
De mensen zijn als toehoorders en getuigen van dit gebeuren steeds zwijgend blijven staan.
Pas nu richt Jezus zich voor het eerst tot de vrouw die de joodse leiders hadden
meegebracht en die ze bij Hem hebben achtergelaten. ‘Vrouw, waar zijn ze, uw
beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld?’ Hoewel de leiders unaniem haar veroordeling
al hadden voorgesteld, heeft niemand van hen die veroordeling bekrachtigd door op Jezus’
uitnodiging in te gaan en het vonnis te voltrekken. Daarmee hebben ze in feite hun
veroordeling ingetrokken. Jezus constateert dat de aanklagers, ook getuigen, het ‘proces’ niet
wensen voort te zetten. Daarmee is de zaak in feite geseponeerd. De enige van wie de vrouw
nog iets te vrezen zou kunnen hebben, is Jezus zelf. Hij is ho anamartētos, ‘de zondeloze’
(vers 7). Maar Hij maakt haar duidelijk dat ook Hij haar niet veroordeelt. Het egō, ‘ik’, is sterk
benadrukt: ‘Ook ik veroordeel u niet.’ Niet omdat Jezus er niet bij geweest is en er daarom
niet over gaat (zie Joh. 8:51). Zij is werkelijk schuldig (‘zondig niet meer’), maar wordt in
vrijheid gesteld. Al laat Jezus haar niet zonder meer heengaan. Hij draagt haar nadrukkelijk
op: ‘Leef niet langer in zonde’ (mèketi hamartane; verg. 5:14). Zij wordt aangespoord een
nieuw leven te beginnen.

Zo laat Jezus zien, waarvoor Hij is gekomen. De zoon van God is immers niet in de wereld
gekomen om te veroordelen, maar om te behouden (Joh. 3:17; 12:47). Later in het hoofdstuk
lezen we in vers 59 dat er stenen genomen worden om op Jezus te werpen. Dat is het geheim
van het evangelie. Jezus neemt de plaats in van deze vrouw. Het oordeel dat voor haar
bestemd was, komt op Zijn schouders terecht.

Aanwijzingen voor de verkondiging
Het bijbelgedeelte nodigt ons uit om ons te identificeren met alle ‘partijen’. Het zal je maar
gebeuren dat anderen met de Bijbel in de hand je liefdeloos afrekenen op je fouten. Wat is dat
toch met ons dat we zo op elkaar kunnen loeren, en gebruik kunnen maken van andermans



falen? Dan komen wij er goed mee weg! Met het recht valt niet te marchanderen, maar is de
werkelijkheid altijd eenduidig te interpreteren? De aanklagers hebben misschien het recht aan
hun kant, maar waar is de bewogenheid? Jezus was – zo blijkt ook uit andere gedeelten -
duidelijk in Zijn opvattingen, maar ging daar op een geweldig liefdevolle manier mee om.
We weten niet of de vrouw zo heengegaan is als Jezus haar had aangespoord. Dat maakt
ook niet uit. Belangrijker is dat de bevrijdende liefde van Jezus vrucht draagt in ons eigen
leven. ‘Ga heen en zondig niet meer’, dat is de roep van het evangelie over ons leven. Het
‘zondig niet meer’ kan ook alleen gestalte krijgen als we Zijn bevrijdende liefde ontvangen.
Als die liefde ons raakt, leren we ook anders naar andere mensen te kijken.
Is het niet goed om juist ook op Israëlzondag te proberen op een terrein waar standpunten
soms dreigen te radicaliseren vanuit een oprechte compassie met Israël enerzijds of
Palestijnse christenen anderzijds, iets van die mildheid in ons oordeel over een situatie die
niet direct tot de onze behoort te betrachten?

Liturgische suggesties
Schriftlezing
Naast Johannes 8:1-11 zou ook een gedeelte uit de Thora gelezen kunnen worden,
bijvoorbeeld Deuteronomium 22:22-24. Mocht toch gekozen worden voor een uitleg in lijn
met Jeremia 17, dan ligt het voor de hand om uit dat hoofdstuk in ieder geval vers 9 en vers
13 te lezen.

Liederen
Psalmen in de oude berijming: Psalm 25:2; 40:8; 56:6; 66:5, 6 en 8; 86:3 en 8; 103:6, 7; 116;
139:14.
Psalmen in de nieuwe berijming: Psalm 25:2; 51:3, 5; 56:4; 86:2, 6 en 7; 107:4, 5, 6 en 7;
139:14.
Liedboek voor de Kerken: Gezang 305:1; 330:1 en 2; 436:1, 5, 6 en 7; 437; 451.
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk: Gezang 315:1 en 2; 723:1; 834.
Op Toonhoogte: Lied 243; 244; 250; 295.
Weerklank: Lied 245:1; 366:1 en 3; 437:1 en 2; 468; 469; 485; 490:1, 5, 6 en 7.
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