
Maak van de Thora geen versteende religie
preekschets bij Johannes 8:1-11

Uit het gegeven dat er vele oude manuscripten van het Johannesevangelie bestaan zonder
deze perikoop, concluderen tekstcritici dat deze perikoop later is ingevoegd in het
Johannesevangelie. Er is meer dat daarop wijst. Zo spreekt vers 3 over ‘schriftgeleerden en
Farizeeën’. Dat wijkt af van de rest van het evangelie, waar steeds enkel gesproken wordt over
‘Farizeeën’. Wellicht is de perikoop ingevoegd omdat het thema mooi aansluit op hetgeen in
het voorafgaande aan de orde was, namelijk de vraag hoe je elkaar beoordeelt op het houden
van de Thora.
In hoofdstuk 7 is Jezus daarover in een heftig dispuut gewikkeld met de Joden (of
Judeeërs?). Daar concludeert Jezus al dat niemand zich aan de wet houdt (7:19). Later in het
hoofdstuk herinnert Nikodemus de omstanders eraan dat de wet zorgvuldig moet worden
toegepast: ‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij
heeft gedaan?’

En nu wordt een vrouw aan de kritiek van de schriftgeleerden en Farizeeën onderworpen. Het
‘hele volk’ was uitgelopen om Jezus te horen, en dan komen de schriftgeleerden en Farizeeën
en zetten een vrouw in het midden. Alle ogen zijn op haar gericht. Ze blijkt op heterdaad
betrapt, op overspel, maar de man gaat kennelijk vrijuit. Blinde vlek van de mannen? Het is
van alle tijden, dat we meer oog hebben voor de onvolkomenheden van de ander en blind zijn
voor de onvolkomenheden van degenen die het meest op onszelf lijken …
‘Mozes draagt ons op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem
op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen.’ Mozes, hij was het inderdaad
geweest die de berg op was gegaan, waar hij de Thora ontving, beschreven door de vinger
Gods (Ex 32,11). Woorden in harde steen gegrift. Ondertussen maakt het volk afgoden, onder
leiding van Aaron. Mozes bemiddelt een eerste keer: hij zoekt ‘de zachtheid van het
aangezicht van de ENE’ (Ex. 32,11 – Naardense Bijbelvertaling). Dan daalt hij de berg af (Ex.
32,15) en roept het volk tot de orde. De volgende morgen gaat hij weer de berg op om
voorbede bij God te doen voor zijn volk (Ex. 32,30). Hij verbindt zijn eigen leven met dat van
Israël: Als Gij hun zonde wilt wegdragen! ... en indien niet, vaag mij dan weg (Ex. 32,32). Zo
gaat de gang van Mozes verder: de berg op en weer af. Zo is Mozes: niet iemand die
rücksichtslos de wet wil toepassen (dan zou het hele volk verdwijnen), maar die begrip heeft
voor de zwakheden van mensen, en die zoekt naar de zachtheid, de barmhartigheid van God.

Dit thema – hoe om te gaan met de Thora – en het ‘op en af’, dit ‘afgaan en weer opgaan’ zien
we weerspiegeld in dit verhaal waar Jezus op de proef wordt gesteld. Jezus bukte zich en is
met zijn vinger op de aarde gaan schrijven (8,6). Toen ze hem vragen bleven stellen, richtte hij
zich op (uit de gebukte houding). Weer heeft hij zich gebukt, en schreef op de aarde (8,8). En
vervolgens richtte Jezus zich op (uit de gebukte houding) en zegt tot haar … (8,10).
Als een tweede Mozes bemiddelt Jezus tussen heel het volk en zijn Vader. Hij zoekt de weg
van de barmhartigheid. Voor deze ene vrouw alleen? Of staat zij wellicht model, als een pars
pro toto, voor het hele volk? Daarvoor gold immers, zoals in 7,19 al was geconcludeerd, dat
‘niemand zich aan de wet houdt’.



Het verhaal van het gouden kalf is het enige verhaal waar ook met de vinger wordt
geschreven. Wat God schrijft met Zijn vinger zijn de tien woorden op de twee tafelen. In steen
gebeiteld dus (Ex. 31,18), vastgelegd als grondprincipes. Wat betekent het nu dat Jezus met
zijn vinger in de aarde schrijft? Uit Jeremia 17,13 kan worden afgeleid dat op de aarde
schrijven een beeld van vergankelijkheid is: ‘allen die U verlaten, zullen beschaamd worden;
wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden’. In beide gevallen wordt met de vinger
geschreven, in het ene verhaal op steen, in het andere op de aarde, uitwisbaar, vergankelijk.
Zou het kunnen dat Jezus de zonde wel degelijk opschrijft? Omdat het nodig is de zonde te
benoemen? Daar staat het, maar uitwisbaar, in het zand geschreven. Je moet van het gebod
de Thora te volgen geen versteende religie maken. Houd rekening met de zwakheid van de
mens. Van álle mensen. Jezus’ conclusie, als een nieuwe Mozes: de Thora is in dit geval niet
strikt uitvoerbaar.

Liturgische suggesties
Over de vergevingsgezindheid van de Eeuwige gaat het in Psalm 32, 103, 143. Wie meer het
perspectief van de mens benadrukt, die zich belaagd voelt door ‘wie wil rechten’ zou kunnen
kiezen voor Psalm 43 of voor Zingend Geloven I-53. De zwakheid van mensen wordt mooi
bezongen in lied 730, maar dan is er wel een toelichting nodig dat dit wordt gezongen met
het oog op mensen die door anderen worden veroordeeld, afgewezen en daarmee
‘doodverklaard’.
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