
‘We hebben een zondaar! Dat is wat anders dan we hebben een paus! We hebben een 
zondaar gevonden en brengen ze bij u Jezus. Reageer maar eens op dat nieuws. Jezus spreekt 
vandaag niet, of zeer weinig maar wat Hij doet is des te sprekender wanneer het volk Hem 
een zondares brengt. 
Het is ook niet weinig wat er vandaag in het evangelie gebeurt! ‘Het moordend karakter van 
een harde veroordeling’: het zou de titel kunnen zijn boven dit stuk Evangelie dat alleen bij 
Johannes terug te vinden is. Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat deze perikoop pas in de 
derde eeuw werd opgenomen in het Johannesevangelie. Waarschijnlijk, zo denkt men, omdat 
de barmhartigheid van Jezus in dit verhaal zéér ver, voor sommigen té ver gaat. Hoewel wij 
Jezus toch kennen als een barmhartige man. Bovendien rechtvaardigt, volgens ons, overspel 
toch niet de doodstraf? ‘Een dader van een dodelijke aanslag, ja die verdient geen proces’, 
zegt de volksmond, ‘maar deze vrouw…’ Haar gedrag zullen wij niet goedpraten. Het zal je 
maar overkomen dat jouw partner je ontrouw is geweest. Applaudisseren voor dit gedrag 
zullen we niet. Zoiets kan niet door de beugel, maar de doodstraf lijkt ons toch wat 
overdreven. 
De sleutel van dit verhaal ligt in de barmhartigheid van Jezus en dus van God. Door zijn 
handelen laat Jezus de vrouw niet zomaar gaan. Hij praat niet stilletjes goed wat ze heeft 
misdaan. Hij laat ze gaan, wijst op haar fouten maar geeft haar toekomst en nieuwe kansen. 
In niet mis te verstane bewoordingen nodigt Jezus de vrouw uit om niet meer te zondigen. 
Jezus’ oordeel over de zonde is ongenadig hard maar zijn goedheid voor de zondige mensen 
is onvoorstelbaar groot. In de felle strijd tegen al wat kwaad en zonde is, is Jezus de tolk van 
Gods genadige welwillendheid voor de zondaars. Misschien past er nog een betere titel boven 
dit evangelie. Namelijk: ‘van God mag herbeginnen altijd!’  
Het doet me terugdenken aan de parabel van de verloren zoon van vorige zondag. Het doet 
me denken aan Goede Vrijdag waar Jezus tegen de ene moordenaar zeggen zal: ‘Vandaag nog 
zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ We noemen deze moordenaar de ‘goede’ moordenaar, 
maar het blijft een moordenaar! Het doet me denken aan de verzoeningsviering die wij hier 
op donderdag 11 april zullen houden om 19.00uur. In deze viering bent u allen welgekomen. 
Ieder van ons kent gebrokenheid en zonde in zijn bestaan.  
God moet een goede bioloog zijn geweest toen Hij de mens schiep. Hij gaf ons verstand en 
een hart. Beiden liggen ver genoeg van elkaar. Zeker wanneer wij het kwaad van anderen en 
vooral bij onszelf constateren. Ons verstand is erg hard tegenover het falen van medemensen. 
Gelukkig kan het na een nachtje slapen wat bezinken, letterlijk dan, en ons hart raken. Het 
kwaad bij anderen doet ons, na wat rust, vaststellen dat niemand zonder zonden is. Wijzelf 
niet op de eerste plaats.  
Dezelfde adempauze gaf Jezus aan de harde Farizeeërs uit dit evangelie. Jezus tekende wat 
in het zand. Hij liet ze eerst wat bekomen. Wat Hij tekende of schreef zullen we wel nooit te 
weten komen. Het was trouwens ook maar in het zand geschreven. De zandgrond was niet 
hard genoeg om het vast te houden. Gods hart is niet hard genoeg om onze zondigheid vast 
te houden. Het is wel geduldig genoeg om het diep in ons zelf te laten doordringen dat onze 
naam, met onze goede en minder goede kanten, niet in het zand dan wel in zijn hand 
geschreven staan.  
Dit evangelie is geen vrijbrief om slechte dingen te doen. Het is wel een uitnodiging om even 
lief en barmhartig te zijn als God zelf. Bedenk, o mens, hoe bevrijdend het kan zijn wanneer 
medemensen u een nieuwe kans gunnen. Ga dan heen en veroordeel niet meer! 
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