
Jezus staat in de traditie van de vroege rabbijnen
Johannes 8:1-11

Johannes 8:1-11 vertelt over een anonieme overspelige vrouw en de discussies hierover
tussen Jezus en de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Volgens de Thora moet, indien er
inderdaad twee getuigen zijn van het overspel, deze vrouw ter dood gebracht worden. De
rabbijnen echter lezen de Bijbel op de door de traditie en Mondelinge Leer geïnspireerde
wijze. De rabbijnse traditie staat sceptisch tegenover de doodstraf en stelt dat een Sanhedrin
dat eens in de 7 jaar – volgens anderen eens in de 70 jaar! – een doodstraf uitspreekt een
negatief Sanhedrin is. Sommige rabbijnen gaan verder en wijzen elke doodstraf af, net als
Jezus: "Een Sanhedrin dat eens in de zeven jaar [een overtreder] terechtstelt, wordt
gekarakteriseerd als een 'destructief' tribunaal. Rabbi Eleazar ben Azarja zegt: [Deze term is
van toepassing op een Sanhedrin dat] eens in de zeventig jaar [een overtreder executeert].
Rabbi Tarfon en Rabbi Akiva zeggen: Als wij leden van het Sanhedrin waren geweest, zou
nooit iemand zijn terechtgesteld … (Makot 1:10). We zien dus net als in Joh. 8 een grote
terughoudendheid bij het uitvoeren van de doodstraf.

Maar er is meer. Jezus zegt: "Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar
haar." Dat is een directe verwijzing naar Deut. 17:7 waar het over de doodstraf gaat van
iemand die blijkbaar in het openbaar afgoden dient – "Het eerst zal de hand der getuigen
zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, en daarna de hand van het gehele volk…".
De getuigen werpen dus inderdaad de eerste steen. Echter, de rabbijnen stellen strenge eisen
aan het moreel-ethische gedrag van de getuige, net als Jezus zegt: 'wie zonder zonde is, etc'.
Het zou wat hypocriet zijn als je als getuige een ander ter dood zou kunnen brengen of de
aanstichter hiervan zou kunnen zijn, als je zelf niet zuiver bent. De vroege rabbijnen geven
een lijst van mensen die ongeschikt zijn als getuige in de Misjna: "En dit zijn degenen die
[door de Wijzen van het getuigenis] zijn uitgesloten: degene die met dobbelstenen speelt [om
geld], en degene die geld uitleent met rente, en degenen die duiven laten vliegen [voor een
wedstrijd om geld], en kooplieden die handelen in de opbrengst van het Sabbatsjaar … In de
latere rabbijnse wetgeving wordt dit verder uitgebreid. Specifiek in de context van overspel
erkennen de rabbijnen bovendien dat een man die zelf niet zuiver is met betrekking tot
kuisheid, zijn van ontucht verdachte vrouw niet het vernederende Sotah-ritueel kan laten
ondergaan zoals beschreven in Num. 5:11-31. Opnieuw: 'Wie zonder zonde is...'.

Tot slot roept het in het zand/stof van de aarde schrijven van Jezus het beeld op van de
schepping van de mens – uit de aarde. De mens is nu eenmaal een stoffelijk wezen en
daarom feilbaar. Inkeer en verbetering zijn de weg en niet de doodstraf, precies zoals de
rabbijnen dat ook zeiden door inkeer (tesjoeva) als pre-existent aan de Schepping te
veronderstellen op basis van Psalm 90:2-3: "Eer de bergen geboren waren, en U aarde en
wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. U doet de
sterveling wederkeren tot stof, en zegt: Keert om, jullie mensenkinderen ….".  Inkeer gaat dus
aan de schepping vooraf (eer de bergen geboren waren …). Jezus staat hiermee opnieuw in
de traditie van de vroege rabbijnen.
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