
Een derde artikel over vrouwen in het Johannesevangelie. Misschien wel het 
meest bekende van allemaal: een overspelige vrouw die door letterknechten 
en wetsdienaars voor Jezus gebracht wordt. Laat die Jezus daarover maar 
eens een ‘rechtvaardig’ oordeel uitspreken!

voorafGaand

De spanning tussen Jezus en die letterknechterij is in het voorafgaand hoofd-
stuk 7 al te snijden. De schare krijgt vertrouwen in Jezus, maar de leiders zien 
het met gramschap aan. Ze zenden gerechtsdienaars om Hem te grijpen (7,31-
32). De dienaars van de Judese orde raken echter zelf overtuigd van deze 
Jezus: Nooit eerder heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt (v.46). 
Het tempel- en leergezag is nu furieus en vervloekt de schare, die de wet niet 
kent (v.49). Dan verdedigt de farizeeër Nikodemus Jezus door te stellen dat 
onze Thora de mens toch niet veroordeelt, als ze niet eerst van hemzelf hoort 
en ter kennis krijg wat hij doet (v.51). Waarop de leraar van Israël een bijtend 
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W IE VAN U ZONDER ZONDE IS …
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antwoord krijgt: ben jij soms ook van Galilea (v.52)?! In de fractie en de partij 
van de farizeeën bestaat er dus ernstig verschil ten aanzien van Jezus Messias!

Hoe zal men in deze spanning oordelen? Wie zal de Thora consequent gaan 
toepassen? Wie wordt hier vervloekt? De ingrediënten voor een groot conflict 
liggen klaar. Als het om een oordeel uit te spreken gaat, moeten er volgens 
de Thora en Nikodemus enerzijds getuigen gehoord worden én anderzijds de 
betrokkene zelf, de vrouw. Beide gebeuren hier niet. Jezus’ gedrag is vrij af-
wijkend hier. Wat speelt hier eigenlijk? Misschien wel meer dan een juridische 
casus, waar het om ‘echtbreuk’ zou gaan!

het verhaal tussen haakjes! [ ]

De lezer moet iets belangrijks weten: in bijna alle Bijbelvertalingen staat dit 
stuk tussen vierkante haken [ ]. Daarmee willen de vertalers stellen dat deze 
Bijbelpassage niet van Johannes zelf is, maar veel later is ontdekt en pas in de 
vierde eeuw in sommige handschriften bekend is geworden als ‘tekst’ van het 
Johannesevangelie. Hij is ‘ingevoegd’ tussen hoofdstuk 7 en 8, omdat dit wel 
plausibel scheen. Sommigen hebben deze passage zelfs ingevoegd in het Lu-
casevangelie, na de rede van Jezus over de ‘beslissende dingen’ (Lc 21,1-38), 
en voor de lijdensverhalen. 

De vraag is niet of Johannes de auteur van dit fragment is. Het is en blijft een 
intermezzo, dat wel een en ander kan verduidelijken in het Johannesevangelie. 
De gebruikte taal blijft vrij Johanneïsch (woorden als vrouw, in het midden, 
heel het volk, oordelen …). Wij zouden zeggen: deze tekst is niet ‘van’ Johan-
nes, maar ‘à la’ Johannes, in de geest van Johannes (zoals vele psalmen ‘van’ 
David eerder ‘à la’ David zijn!). Van de lezer wordt zo wel enige creativiteit en 
flexibiliteit gevraagd, ook in het historisch verstaan van deze tekst. Niet letterlijk 
lezen is dus aangewezen!

tekst en uitleG van 7,53-8,11

We beginnen met deze tekst uit de vierde/vijfde eeuw weer te geven:

Ze gingen, elk naar zijn huis. Jezus ging naar de Olijfberg.
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’s Morgens vroeg verschijnt Hij weer in het heiligdom,
waar heel het volk tot Hem kwam en Hij, neergezeten, hen onderrichtte.
Maar dan brengen de Schriftgeleerden en farizeeën
een vrouw mee, op overspel betrapt;
zij stellen haar op in het midden en zeggen tot Hem:
u geeft onderricht, welnu, deze vrouw is op heterdaad betrapt op over-
spel;
in de Thora heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen;
u dan, wat zegt u? Dit hebben ze gezegd om Hem te beproeven,
zodat ze iets zouden hebben om Hem aan te klagen.
Maar Jezus bukte zich en is met zijn vinger gaan schrijven in de aarde.
Als ze Hem vragen blijven stellen,
richt Hij zich op en zegt Hij tot hen:
de zondeloze van u, werpe als eerste een steen.
Weer heeft Hij zich gebukt en is gaan schrijven in de aarde.
Op het horen hiervan zijn ze één voor één weggegaan, te beginnen bij 
de oudsten;
alleen werd Hij achtergelaten met de vrouw, die in het midden was.
Jezus richt zich op en zegt tot haar: vrouw, waar zijn ze? 
Heeft niemand je veroordeeld? Zij zegt: Niemand, Heer.
Jezus zegt: ook Ik veroordeel je niet. 
Ga heen en dwaal/zondig van nu af niet meer (Joh 7, 53-8,11)

vooraf

Waar gaat dit verhaal eigenlijk over? Over een vrouw die overspel heeft ge-
pleegd, op heterdaad betrapt is en door de farizeeën en Schriftgeleerden 
wordt voorgeleid bij Jezus met de indringende vraag: moet zij volgens de 
Thora van Mozes niet gestenigd worden?

VrouW

Vooreerst horen we hier viermaal spreken van ‘een vrouw’ (v.3.4.9.10). We 
hebben bij de bespreking van de Samaritaanse vrouw uitgelegd hoe ‘vrouw’ 
in het Johannesevangelie een speciale klank heeft. De vrouw is een gestalte 
van het volk: van het volk Samaria, van het volk Israël, of een gedeelte van 
Israël … Hier, in deze perikoop, staat deze vrouw voor het ontrouwe Israël, 
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dat haar ‘man’ verlaten heeft. Wie is deze man? Ze zijn toch op heterdaad 
betrapt? Waarom moet die man er niet bij zijn? Of zou deze ‘man’ niet eerder 
God kunnen zijn, die Israël ontrouw is geworden. Dan gaat het over de vrouw, 
Israël in zijn geheel: man én vrouw zijn overspelig ten opzichte van de ENE. 

echtbreuk = oVerspel

Als we dit verhaal niet té letterlijk moeten lezen, en de dubbele bodem van het 
verhaal willen laten klinken, moet er meer aan de hand zijn dan een ordinair 
overspel. Echtbreuk is bij de profeten van Israël een veel gebruikte metafoor 
voor ‘afgodendienst’. We denken aan teksten zoals Ezechiël 16, Hosea 1-2 en 
Jeremia 3. Ook in het Nieuwe Testament vinden we deze gedachte regelmatig 
terug: bij Paulus in Romeinen 2 en bovenal in het boek Openbaring (hoofdstuk 
2, 17 en 18). We nemen als voorbeeld Jr 3,6-9:

De HEERE zei tegen mij (Jeremia): Hebt u gezien wat het afvallige Israël 
gedaan heeft … zij bedreef hoererij. Ik zei … Keer terug naar Mij, maar 
zij keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. Maar ik zag, 
toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, 
haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, 
dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook 
hoererij bedrijven. Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige 
hoererij ontheiligd werd, want zij pleegde overspel/echtbreuk met steen 
en met hout. (citaat uit Herziene Statenvertaling, 2010) 

 
De beide vertalingen, de Herziene Statenvertaling en de Naardense Bijbel ge-
bruiken voor hetzelfde woord in het Hebreeuws twee verschillende Nederland-
se woorden: echtbreuk of overspel. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt, 
staat ook in de Tien Woorden. Gij zult niet echtbreken. In het Grieks staat er 
telkens hetzelfde werkwoord dat ook in ons tekstfragment van Johannes staat. 
Vanuit Jr 3,9 weten we dat het om ‘meer’ gaat dan om individueel overspel. 
De voorbeelden uit Romeinen en Openbaring gaan in dezelfde richting: over-
spel bedrijven, ontucht plegen en afgodsbeelden dienen staan in dezelfde lijn: 

(Jij) die zegt ‘geen ontucht’, jij pleegt ontucht – die gruwt van de afgods-
beelden, jij berooft het heilige. (Rom 2,22) 
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Of het boek Openbaring, dat in de waarschuwing aan de zeven gemeenten 
tweemaal een direct verband legt tussen hoereren en afgodenvlees eten, met 
als oordeel:

Zie, ik werp haar te bed, ook degenen die in een grote verdrukking 
met haar overspel hebben gepleegd,
als zij niet tot omkeer komen van hun werken. (Op 2,22) 

De lijnen van hoererij en overspel komen samen in Openbaring 17 en 18, 
waar het gaat over de hoer van Babel, die zo smaakvol aanpapt met de ko-
ningen der aarde en de kooplieden, die rijk zijn geworden van de kracht van 
haar weelde (18,3). Deze hoer van Babel is ook een vrouw. Zij is de gestalte 
van de grote stad, die de heerschappij heeft over de koningen der aarde 
(17,18). Het hoereren van Israël betekent duidelijk het dienen van afgodische 
machten.
Wat bovendien te denken van een tekst uit het apocriefe boek Wijsheid van 
Salomo, geschreven omstreeks het begin van onze jaartelling: 

Het principe van hoererij is het uitdenken van godenbeelden, en de uit-
vinding daarvan is het bederf van het leven (14,2). 

Hoererij, overspel plegen wordt dus vaak verbonden met afgoden dienen! 
Kennelijk heeft Israël heel vaak mee gehoereerd, of anders gezegd overspel 
gepleegd. Zo getuigen zowel profeten van het Eerste als het Tweede Testa-
ment. Wel, zou ons verhaal niet uitgaan van deze vooronderstelling en dan de 
vraag stellen: wat doen we met deze vrouw, gestalte van Israël, die overspel 
pleegt?

uitleG van de perikoop zelf

Jezus ging naar de oliJfberg (8,1)
Opvallend dat in het Johannesevangelie nergens meer de Olijfberg voorkomt. 
Alleen hier. In het Eerste Testament is de Olijfberg de plaats waar een openba-
ring van de ENE geschiedt. Splijten zal de Olijfberg, met het zicht op Jeruza-
lem. Vele mensen zullen vluchten. Er zal geen licht meer zijn en perioden van 
koude sluiten zich aaneen (Zach 14,4-6). De Olijfberg roept iets op van het 
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‘einde der dagen’, ook in alle vier de evangeliën. Nú is het nodig om belang-
rijke beslissingen te nemen. Ook hier in Johannes dringen zich fundamentele 
zaken op.

‘s Morgens Vroeg VerschiJnt hiJ Weer in het heiligdoM, heel het Volk kWaM tot heM 
en hiJ, neergezeten, onderrichtte hen (8,2)
Van dat neergezeten gaat een zekere macht uit, een voornaamheid. 
Het zittend leren van Jezus op de vroege morgen geeft nog meer aan.
Een frappante parallel is Jeremia, waar al ’s morgens vroeg geleerd wordt (Jr 
32, 33). Wat de profeet hen leren wil, is niets anders dan het terugkomen op 
het herbouwen van de offerhoogten voor de Baäl … om daar hun zonen en 
dochters voor de Moloch door het vuur te laten gaan (32,35). Vroeg in de 
morgen leren – er mag geen tijd verloren gaan! – behelst hier het afleren van 
de afgodendienst. 
Misschien is dat wel het verschil tussen het leren van Jezus en dat van de 
Schriftgeleerden. De politiek-economische consequenties van de afgoden-
dienst moeten ook meegenomen worden in de beoordeling. Daar is ‘lering’ 
voor nodig, aan ‘heel het volk’, staat erbij. 
Voor ‘volk’ horen we nu ook het specifieke woord voor Israël, laos. Zij die 
uitverkoren zijn, bestemd om de dienst van bevrijding aan de wereld bekend 
te maken. Wel, hier in de tempel is het de Messias, die heel dit volk Israël met 
gezag en wakker leert.

een VrouW, op oVerspel betrapt, Wordt opgesteld in het Midden (8,3-5)
Interessant is hoe Veerkamp dit woord overspel vertaalt. Hij vindt dat je niet 
enkel van overspel/hoererij moet spreken, maar van cultushoererij. Met het 
woord ‘cultus’ erbij te zetten, betrek je het veel directer op afgodendienst, niet 
op privaatrechtelijke echtbreuk. Diegene die ‘bedrogen’ is, is dan de God van 
Israël. Het verbond van trouw met Hem is verbroken, in die zin ook echt-/ver-
bondsbreuk. Als straf daarvoor staat steniging (Dt 12,6vv.). Precies deze straf 
willen de Judeeërs, als leiders en machthebbers van Judea en de tempel, ook 
aan Jezus voltrekken (zie 8,59 en 10,31)! Dit verband wordt zelden gemaakt 
met het verhaal dat we nu bespreken!

Deze vrouw, als dochter van Jeruzalem, staat pars pro toto voor gans Israël. 
Als je dit verhaal individualistisch leest, doe je tekort aan dit metaforisch ver-
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haal. Op heterdaad betrapt betekent: zij allen hebben de afgoden gediend, 
tot in de tempel toe. Dat is de casus van het juridisch recht dat voorligt. 

Wie gaat hier oordelen? Wie gaat dat oordeel voltrekken? De farizeeën heb-
ben geoordeeld. Zij, de Judeeërs, hebben volksgenoten die de Thora niet 
kennen, vervloekt. Met andere woorden, dat volk ként de Thora niet, dus mag 
niet oordelen. In de felle discussie met Jezus heeft Hij ook hen beschuldigd: nie-
mand van u doet de Thora, waarom zoekt gij Mij te doden (7,19)? Met andere 
woorden: niemand is een rechtvaardige en houdt zich aan de geboden. Wat 
gaan jullie Mij dan terechtwijzen?
 
de zondeloze (8,7)
Zo komt Jezus met de vrouw in het midden tot deze cruciale uitspraak:

De zondeloze van u werpe als eerste een steen (8,7).

Het staat er in één woord, de zondeloze, niet wie van u zonder zonde is. In 
dat ene woord komt het nog directer op je af. Het is natuurlijk het synoniem 
van de rechtvaardige, maar hier wordt het nu negatief geformuleerd: die geen 
zonde heeft, zonder dwaling is. 
Weet u, dat woord zondeloze komt in de Hebreeuwse Bijbel nergens voor! 
Het staat wel in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Eerste Testament, 
in Deuteronomium 29,18, maar dat is ook de enige keer dat dit zeldzame 
woord voorkomt. In de context van Deuteronomium 29 wordt gewaarschuwd 
voor de afgodendienaars en de vervloekingen voor diegenen die zich daar-
aan wagen. De NBV-tekst geeft het goed weer:

Mocht zo iemand bij het horen van de vervloekingen menen:
als ik mijn eigen koppige hart volg zal het me evengoed voor de wind 
gaan,
en zichzelf daarmee geruststellen,
dan zet hij alles wat hij is en heeft op het spel. (Dt 29,18) 

Bij dit laatste deel van het vers (vetgedrukt), staat in de Griekse vertaling het 
woord ‘zondeloze’. Letterlijk vertaald:
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Zodat de zondelozen niet tegelijk met de schuldigen omkomen.

Als het afvallen van de ENE zo sterk geworden is, dat het praktisch héél Israël 
treft, dan kun je wel ‘consequent’ doorgaan met te straffen, maar dat kan zo-
ver gaan dat dit een uitroeien van heel Israël betekent. Deze versie behoedt 
ons ervoor dat de uitroeiing van de afgodendienst niet gepaard gaat met de 
vernietiging van Israël: de zondelozen niét te samen met de schuldigen!

Als de schrijver deze tekst uit Deuteronomium citeert – de Griekse versie was 
in de vierde/vijfde eeuw zeker bekend – dan wil hij bewijzen dat hij Jezus niet 
buiten de paden van de Thora wil laten gaan. Hier zijn de leraars van Israël 
aanwezig. Daarnaast ‘heel het volk’ en tenslotte de vrouw zelf, die pars pro 
toto de situatie van heel Israël spiegelt: hoererend met de Baäls en de afgoden. 

De Thora is normerend en daar moeten we ons aan houden. Niet de rigou-
reuze Thora, maar de Thora die creatieve ruimte geeft om met dit probleem 
om te gaan. Want: moet heel Israël er nu aan? Vallen alle mensen dan niet 
door de mand?

De rol van de zondeloze, de rechtvaardige is hierbij heel belangrijk. Bij het 
redden van de steden Sodom en Gomorra gaat het slechts om tien rechtvaar-
digen. Toch worden die niet gevonden. Soms kan één al genoeg zijn. Ezechiël 
meldt ons dat ze die ene zelfs niet kunnen vinden: 

De ENE sprak: het volk van het land,
zij hebben verdrukkend verdrukt en rovend geroofd
gebogene en arme hebben ze beknot
en de vreemdeling verdrukt tegen alle recht in;
ik zocht bij hen één man … maar ik vond er geen! (Ez 22,28b-30) 

Waar is die ene, die in de bres zou staan, die middelaar? Bij Ezechiël is hij 
helemaal niet.

het gouden kalf

Er is één verhaal waar dit indringend ter sprake komt: bij het gouden kalf. Als 
heel het volk Israël zich een gouden kalf maakt en weigert het beloofde land 
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in te trekken, biedt God Mozes aan het hele volk weg te doen en uit Mozes al-
léén een nieuw volk te creëren (Ex 32,10 en Nu 14,12). Tweemaal wijst Mozes 
dit af en kan zo de ondergang van het volk Israël verhinderen. Bij het verhaal 
van het gouden kalf weten we dat het bij uitstek de Bijbelplaats is waar het 
gaat om het verbreken van het Verbond, om afgodendienst. 

Mozes tobt zich af in Exodus 32 en 33 om een catastrofe van het volk Israël 
af te wenden. Eerst ontvangt hij de twee tafelen, beschreven door de vinger 
Gods (31,18). Ondertussen maakt het volk afgoden, onder leiding van Aäron 
(32,1). God is furieus. Mozes bemiddelt een eerste keer bij Hem: hij zoekt de 
zachtheid van het aangezicht van de ENE (v.11). Dan daalt hij de berg af (v.15) 
en roept het volk tot de orde. Dan gaat hij weer de berg op om voorbede bij 
God te houden voor zijn volk (v.30). Hij verbindt zijn eigen leven met dat van 
Israël: áls Gij hun zonde wilt wegdragen! ... en indien niet: vaag mij dan weg 
(v.32). Zo gaat de gang van Mozes verder: de berg op en weer af, om de 
boodschap te melden. Dan weer op en nogmaals af. Dat is Mozes Rabbenu, 
Mozes onze rabbi. Niet om het recht te gaan toepassen, dan zou het hele volk 
verdwijnen, maar om de zachtheid van God te vinden!

Wel, dat ‘op en af’, dat ‘afgaan en weer opgaan’ spiegelt zich nu ook in ons 
verhaal, waar Jezus op de proef gesteld wordt:

Jezus bukte zich en is met zijn vinger op de aarde gaan schrijven … (8,7)
Als ze Hem vragen blijven stellen, richtte Hij zich op (uit de gebukte 
houding) … 
Weer heeft Hij zich gebukt, en Hij schreef op de aarde … (8,8)
Jezus richt zich op (uit de gebukte houding) en zegt tot haar … (8,10)

Hier is Jezus onze meester, Jeshua Rabbenu. Hij bemiddelt tussen heel het volk 
en zijn Vader. Hij zoekt een weg van barmhartigheid, zodat niet heel Israël 
verloren gaat. De Thora kan hier ook niet rigoureus toegepast worden. De 
‘uitweg’ is: wie zonder zonde is … 

hiJ schreef Met ziJn Vinger op de aarde (8,6)
Dit vers Hij schreef met zijn vinger op de aarde (v.6) roept herkenning op bij 
het verhaal van het gouden kalf en de Tien Woorden. Het is enkel in dit Bijbel-
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verhaal dat ook met de vinger (van God) geschreven wordt. Wat God schrijft 
met zijn vinger zijn Tien Woorden op de twee tafelen. Op steen dus, gebeiteld 
als het ware (31,18). Vastgelegd als grondprincipes. 
Wat betekent het nu dat Jezus met zijn vinger in de aarde schrijft? We weten 
uit Jeremia dat op de aarde schrijven een beeld van vergankelijkheid is: allen 
die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde ge-
schreven worden (Jr 17,13). In de aarde schrijven kan dus weggewist worden, 
is in zekere zin vergankelijk. Als je op steen schrijft, ligt het vast, de kern van de 
Thora. Dat is onuitwisbaar. Op de aarde schrijven, heeft zeker iets uitwisbaars, 
iets dat we op een gegeven moment beter kunnen vergeten! 

Bedenbender1 vermoedt dat Jezus de zonde wel opschrijft. Het is nodig de 
zonde te benoemen. Het is niet niks wat er met de ‘vrouw’, dus met Israël 
gebeurt. Daar staat het in het zand geschreven, maar uitwisbaar. Voor deze 
dwaling moet niet iedereen vastgespijkerd worden. Je moet van het geloof ook 
geen versteende religie maken. De Thora is hier niet meer strikt uitvoerbaar, 
de barmhartigheid gaat voorop. De omstaanders beseffen dat en druipen af, 
één voor één, te beginnen bij de presbyters staat er letterlijk (v.9). De oudsten 
waren wijs en gaven als eersten het voorbeeld. 

in het Midden – niet Veroordeeld (8,10-11)
Iedereen volgde, vertelt het verhaal. Daar stond dan de vrouw, zo plastisch 
aangeduid in het midden (v.9). Het staat er zo kenmerkend bij: in de aanvang 
stellen ze haar op ‘in het midden’, en op het einde van deze twaalf verzen 
staat zij opnieuw ‘in het midden’. We moeten dat tweemaal horen. 
We horen dat ‘midden’ in het Johannesevangelie alleen nog van Jezus. Waar 
Hij staat, horen we al direct in het eerste hoofdstuk: midden onder u staat Hij 
van wie gij niet weet (1,26), en op het einde, daar waar de leerlingen zijn, 
staat Hij in hun midden (20,19.26) als de opgestane. Ook als de gekruisigde 
hangt Hij in hun midden (19,18). 

Daar, waar Jezus zich op belangrijke momenten bevindt, staat nu de vrouw: 
in het midden van het volk, heel symbolisch. Daar ging het in dit tekstgedeelte 
toch om? Houdt de vrouw, als overspelige pars pro toto, het uit in het midden 
van het volk? Of gaat iedereen zichzelf veroordelen? 
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Vrouw, heeft niemand je veroordeeld? … Ook Ik veroordeel je niet. 
Ga en zondig van nu af niet meer. (v.10-11)

Zoals met Mozes, wordt de zonde niet toegerekend. Wél wordt ze erkend, 
maar er wordt ook een nieuwe weg gewezen, een weg waar je van nu af aan 
niet meer je doel mist. Het kan dus, niet meer verkeerd gaan. Wat betekent 
dat ‘je doel niet meer missen’? Dat is de Messias vertrouwen. Negatief gesteld: 
zonde is de Messias niet geloven en daarom Hem ook niet volgen. 

de vrouW – de messias in het midden

Zal de parabel van de vrouw in het midden niet heenwijzen naar deze Mes-
sias, 
die in ons midden is, maar niet wordt herkend, 
die gekruisigd wordt te midden van twee anderen,
die zal verrijzen om in ons midden de opstanding te laten zien,
aan diegenen die het wel en niet vertrouwen.

Deze niet-canonieke tekst bewijst hoe die ‘Johanneïsch’ is ingeweven tussen 
hoofdstuk 7 en 8 en daarin ook theologisch zijn plaats vindt. 

Egbert ROOZE 

1 A. Bedenbender, art. Der Sündlose unter euch werfe als erster auf sie einen Stein, 
TuK 58, 1993, pp.21-48, p.36
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