
Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De overspelige vrouw
4. De bloedvloeiende vrouw
5. De ‘verkwistende’ vrouw
6. Zachëus de tollenaar
7. De overste van deze wereld
8. De hogepriester van Israël
9. De getuigen van het lege graf



Alleen als ‘t Evangelie werkelijk landt in je hart, 
word je verlost van zonde, schuld en zelfhaat!



‘De overspelige vrouw’ vinden we in Joh.8:1-11; 
voor de context lees ik ook wat verzen uit Joh.7.



Johannes 7:14,15

14 Maar toen het Loofhuttenfeest al half 
voorbij was, ging Jezus naar de tempel 
en gaf onderwijs. 15 En de Joden (de 

geestelijke leiders) verwonderden zich 
en zeiden: Hoe kent Hij de Schriften 

zonder onderwezen te zijn? 



Johannes 7:16a,19

En Jezus  antwoordde hun (…):     
Heeft Mozes u niet de wet gegeven? 

En niemand van u doet de wet. 
Waarom probeert u Mij te doden?



Johannes 7:31a,32b

31a En velen uit de menigte kwamen 
tot geloof in Hem (…). 32b de Farizeeën 
en de overpriesters stuurden dienaars 

om Hem te grijpen.



Johannes 7:37,38

37 En op de laatste, de grote dag van   
het feest, stond Jezus daar en riep: Als 

iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen 
en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals 

de Schrift zegt: Stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien.



Johannes 7:45-47

45 De dienaars dan kwamen tot de over-
priesters en Farizeeën, en die zeiden tegen 

hen: Waarom hebt u Hem niet mee-
gebracht? 46 De dienaars antwoordden: 

Nooit heeft een mens zó gesproken als deze 
Mens. 47 De Farizeeën dan antwoordden 

hun: Bent u soms ook misleid?



Johannes 7:53; 8:1

53 En ieder ging naar zijn huis.

1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 



Johannes 8:2-11

2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in 
de tempel en al het volk kwam naar Hem 
toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.    
3 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën 

brachten een vrouw bij Hem die op overspel 
betrapt was. 4 En toen ze haar in het 

midden hadden doen staan, zeiden zij tegen 
Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad 

betrapt bij het plegen van overspel. 



Johannes 8:2-11

5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden 
zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt 
U? 6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, 
opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. 
Maar Jezus bukte en schreef met de vinger 

in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven 
vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: 

Wie van u zonder zonde is, laat die als 
eerste de steen op haar werpen.



Johannes 8:2-11

8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de 
aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden en in 
hun geweten overtuigd waren, gingen 

zij weg, de één na de ander, te 
beginnen bij de oudsten tot de laatsten; 
en Jezus werd alleen achtergelaten, en 

de vrouw die in het midden stond. 



Johannes 8:2-11

10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij 
niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen 

haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers 
van u? Heeft niemand u veroordeeld? 
11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus 
zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook 

niet; ga heen en zondig niet meer.



Deze bekende geschiedenis staat in de context 
van het meest vrolijke feest van Israël: Soekot.

Lev.23:40



Dat enigszins merkwaardige feest waarbij men 
een week lang in van die loofhutten bivakkeert.



Een oogstfeest en een feest ter herdenking aan 
de woestijnreis toen het volk in tenten woonde!



Tijdens dit feest uitte het volk op vreugdevolle 
wijze hun dank aan God voor de gevallen regen.



Op iedere feestdag 
daalden priesters af 
naar het badwater  

Siloam, waar zij hun 
kruiken vulden met 
(het laatste) water.

Dat water werd dan      
in een schaal naast 
het versierde altaar 
plechtig uitgegoten.



Zingende Jesaja 12:3

U zult met vreugde water scheppen
uit de bronnen van het heil (j’ sjhoeah).



Op de laatste dag van ‘t feest schalt daar ineens 
een stem over het tempelplein; van… Jesjoeah!  



Johannes 7:37b,38

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 
komen en drinken. Wie in Mij gelooft, 

zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien.



We lazen dat er velen tot geloof kwamen; dit tot 
ergernis van de Farizeeërs en Schriftgeleerden!

Joh.7:31



O wat haatten ze Hem; die vriend van hoeren en 
tollenaren; keer op keer had Hij hen beledigd!

Mat.21:31
Mat.23



Nu waren zelfs hun dienaren, die Jezus moesten 
grijpen, diep onder de indruk van Z’n onderwijs.

Mat.7:28
Joh.7:46



Dit kon zo niet langer; ze zochten een reden om 
deze ‘misleider’ te doden; dat viel nog niet mee.

Joh.7:19,47,51



Opmerkelijk:

7:53 En ieder ging naar zijn huis.

8:1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 



De ochtend daarop vinden we Jesjoeah alweer 
in de tempel; zittend onderwees hij ‘al het volk’!

Joh.8:2



Maar de rust wordt 
al gauw verstoord…

… ‘de schare die de 
wet niet kent’ moet 
ruimte maken voor 
de godsdienstige 

leiders die met veel 
bombarie één of 

andere vrouw met 
zich meesleuren.

Joh.7:49
Joh.8:3



Opgeschrikt door het tumult maken de mensen 
plaats; verbaasd en nieuwsgierig kijken ze toe.



Dat er veel pottenkijkers zijn komt goed uit; hoe 
meer mensen Zijn afgang meemaken hoe beter.

Joh.8:2



Want nu hebben ze Hem, die Volksverleider uit 
Galilea; die Vriend van hoeren en tollenaren!

Joh.8:6
Luk.7:34



Nu gaat Hij voor de bijl: een in zonden gevallen 
vrouw zal de Koning der Joden ten val brengen.

Mat.27:11, 29, 37 en 42



Meester, deze vrouw die hier voor u staat, is op 
heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.

Joh.8:4



En Mozes zegt:

Een man die met de vrouw van 
iemand anders overspel pleegt (…) 

moet zeker gedood worden, de 
overspeler én de overspeelster.

Lev.20:10



Deuteronomium 22:23-24:

Wanneer een meisje nog maagd is, (…) 
dan moet u hen beiden (de man én het 
meisje) naar buiten brengen, naar de 

poort van die stad, en moet u hen met 
stenen stenigen, zodat zij sterven (…).



Dat zegt Mozes! En U dan, Meester, wat zegt U?

Joh.8:5



Een erg listige zet; nu staat Grootmeester Jezus 
schaakmat; vandaag komt er ‘bewijs’ op tafel!

Joh.7:51
Joh.8:6



De spanning is om te snijden, want Híj had juist 
hén verweten dat zij ‘Mozes’ niet onderhielden.

Joh.7:19



Als Hij, rabbi Jezus, zich nu wel aan de Wet zou 
houden, zou Hij de gunst van het volk verliezen. 



Maar als Hij voor de vrouw zou kiezen, dan zou 
Hij tegen Mozes ingaan; Jezus kon geen kant op!



Ondertussen zijn    
ze zijn totaal niet 
geïnteresseerd in  
die vrouw; ze is 
slechts een pion    

op ‘t schaakbord!

Beeld het je eens  
in: hoe zal zij zich 
gevoeld hebben?



Op de daad betrapt en direct meegesleurd; had 
ze nog tijd om zichzelf fatsoenlijk aan te kleden? 



De zonden die zij in ‘t verborgen beging, worden 
‘en plein public’ op ‘t tempelplein geopenbaard.



Wat zal ze zichzelf 
geschaamd hebben; 
ze zal zich schuldig
gevoeld hebben; ze 
zal doodsbenauwd
zijn geweest voor     
de mogelijke straf: 

steniging, dat ís wat!



Daar lees je zomaar 
overheen; om daar 
enig gevoel bij te 

krijgen, zou je deze 
zeer aangrijpende 

film moeten kijken!



Maar als je dan die 
vreselijke beelden 

op je in laat werken, 
dan vraag je je toch 
wel eens af, wat dat 
voor God is, die wij, 
christenen dienen?



Want overspel is dan wel een heel erge zonde, 
maar om nu daarvoor iemand te stenigen…?



Ja, dat moest van die God van het OT, maar zo 
barbaars zal de God van het NT toch niet zijn?



Als het om wreedheden als steniging gaat, dan 
zal Hij toch niet gisteren en heden Dezelfde zijn?

Heb.13:8



En blijkt dát nu juist ook niet uit dit verhaal? De 
NT-God is lang zo barbaars niet als die OT-God!



Nou, die conclusie moeten we toch maar niet te 
snel trekken; want moet je horen wat Jezus zei:

Rom.7:12



Mattheus 5:17,18

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet 
of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet
gekomen om die af te schaffen, maar te 

vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat 
de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er 

niet één jota of één tittel van de Wet 
voorbijgaan, totdat het alles geschied is.



De 2e ‘Mozes’ schuift Gods Wet dus niet aan de 
kant; integendeel, Hij radicaliseert de Wet juist.



Mattheus 5:27,28

U hebt gehoord dat tegen het 
voorgeslacht gezegd is: U zult geen 

overspel plegen. Maar Ík zeg u dat al 
wie naar een vrouw kijkt om haar te 
begeren, in zijn hart al overspel met 

haar gepleegd heeft.



De Heer trekt onze gedachten erbij; stel nu eens 
dat die hier op ‘t scherm geprojecteerd worden.



Dan zouden we 
ons waarschijnlijk 
net zo beschaamd, 

en slecht voelen 
als die op de daad 
betrapte vrouw, 

denkt u niet?



Dan zouden we waarschijnlijk ontdekken dat er
ook in de kerk veel overspelige mensen zitten…



En mogelijk ontdekken we dat porno ook onder 
ons een groter probleem is dan we vermoeden. 



Juist omdat het huwelijk een heilig beeld is van 
Christus en Zijn bruid, zijn dit ernstige zonden.

Ef.5:32



En de ijzeren, Bijbelse consequentie van dit alles 
is dat velen gestenigd zouden moeten worden…



Ja maar…, je bedoelt toch niet dat een begerige 
blik bestraft zou moeten worden met de dood?



Wel, in onze ogen niet, maar in Gods ogen wel; 
Hij is te rein van ogen om ‘t kwade aan te zien!

Hab.1:13



Al die onschuldige dingen in ons leven, vloeken 
met het heilige leven dat God voor ogen heeft.



Een onvoorstelbaar mooi leven dat gekenmerkt 
wordt door de meest verheven vorm van liefde.

1 Kor.13



De zwaarte van de straf vertelt mij dan ook iets
over de heerlijkheid van dit Goddelijke leven!



Dat leven is zó verheven en zó heilig dat wie op 
één punt struikelt, schuldig is aan heel de Wet!

Jak.2:10,11



We zitten dus allemaal in hetzelfde schuitje; de 
Wet klaagt ons aan; én Satan; én ons geweten!



En daarmee komt dit verhaal angstaanjagend 
dichtbij; Jezus’ reactie is cruciaal, ook voor ons!



En die reactie is opmerkelijk; Jezus begint in het 
zand te schrijven; wat heeft dat te betekenen?



De uitleggers verschillen van mening; het meest 
aannemelijk vind ik de verwijzing naar Jer.17:13. 



Jeremia 17:9,10a

Arglistig (erg listig) is het hart, boven alles, 
ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? 

Ik, de HEERE, doorgrond het hart (…).



Jeremia 17:13b

Wie zich van Mij afkeren, zullen in    
de aarde worden geschreven, want   
zij hebben de bron van het levende 

water, de HEERE, verlaten.



Geschreven in de aarde is ‘t tegenovergestelde 
van geschreven staan in het boek des levens!

Op.20:15



Ik denk dat ‘de specialisten’ dit haarfijn hebben 
begrepen, i.t.t. ‘de schare die de Wet niet kent’. 

Joh.7:49
Joh.8:3



Maar toch bleven ze aandringen op een reactie;  
en dan doet de Heer die gevleugelde uitspraak: 

Joh.8:7a



Johannes 8:7b

Wie van u zonder zonde is, laat die 
als eerste de steen op haar werpen.

Een speelse variatie op Dt.17:7 



Zo draait Hij op Meesterlijke wijze de rollen om: 
zíj, de aanklagers worden nu zélf aangeklaagd.



En terwijl Jezus opnieuw in het zand begint te 
schrijven, druipen ze af, geraakt in hun geweten.

Joh.8:8,9



Hun zondebesef drijft hen niet uit naar Christus; 
nee, ze vluchten ermee de godsdienstigheid in.

Ander plaatje



Hoe reageren wij eigenlijk, wanneer we tijdens 
‘n dienst diep in ons geweten geraakt worden?



Die zondares bleef achter; bij Jezus; ook zíj had 
weg kunnen gaan, maar toch deed ze dat niet.

Joh8:9



Oog in oog staan met ‘t Licht van de wereld: de 
meest angstaanjagende én beste plek die er is.

Jes.9:1
Joh.8:12



Want ze zal toch wel iets geproefd hebben van 
Gods agapè-liefde en Zijn vergevingsgezindheid!



Johannes 8:10,11a

Jezus nu richtte Zich op en toen Hij 
niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen 

haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers 
van u? Heeft niemand u veroordeeld?  
En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei 

tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet.



Dat is nu typisch Jezus: Hij is niet gekomen om 
te oordelen, maar om zalig te maken; ook haar!

Joh.12:47



En ook u, jou en mij! Als wij maar met al onze 
‘onschuldige’ zonden ootmoedig blijven staan.



Hij die de Wet aangescherpte, veroordeelt ons 
en de vrouw – die daar in ‘t midden staat – niet!



Die woorden ‘het midden’ lijken een zinspeling 
op de zuiveringsformule uit Deuteronomium!



Zeven keer lees je het: ‘zo moet u het kwaad uit 
uw midden wegdoen’; en zó is dat ook gebeurd!

Dt.  
13:6 
17:7 

19:19 
21:21 
22:21 
22:24 
24:7



Joh.19:18
2 Kor.5:21
Heb.13:13

Want zó hing Hij daar: de Deugd in ‘het midden’ 
werd als ‘t kwaad uit ‘het midden’ weggedaan.



En zó liet Hij de stenen op Zichzelf afkomen; is  
‘t niet toevallig dat Joh.8 juist daarmee eindigt?

Joh.8:59



Dit tot de verbeelding sprekende verhaal is een 
prachtige illustratie van het heerlijke Evangelie!



En nu denkt u wellicht: wat ik heb ik daar voor 
boodschap aan? ‘t Evangelie, dát ken ik nu wel!

Heb.5:12-14?



Écht? Hoe komt het dan dat velen wel blij doen, 
maar van binnen geen échte vreugde beleven?

1 Pet.1:8



En hoe komt het 
dat veel gelovigen 
(waaronder ik) nog 
zo vaak gevoelens 
van veroordeling, 
zelfhaat, minder-
waardigheid  en 

schaamte hebben, 
zoals die vrouw?



Dat kán komen doordat we het kwade nog niet 
radicaal uit ‘het midden’ hebben weg gedaan.



Maar het kan óók worden veroorzaakt door een 
veel te oppervlakkige kennis van het Evangelie!



Vaak zijn de kernwaarheden van het Evangelie 
nog onvoldoende doorgedrongen tot ons hart!

2 Kor.4:4-6



We beseffen amper dat zelfs ons ‘onschuldige’ 
leventje vreselijk ‘vloekt’ met Gods heiligheid! 



We beseffen vaak amper dat we van nature echt 
zó zondig zijn, dat we de doodstraf verdienen.



Maar ook die andere kernwaarheid dringt maar 
amper door: Gods liefde, ontferming en genade.



Het ontbreekt ons aan ‘n oprechte traan en lach
wanneer ‘t Evangelie onvoldoende doordringt.



En dat is nu juist  
zo nodig om écht  
bevrijd te worden 
van die gevoelens 
van zelfhaat, van 
schaamte en van 

veroordeling!



Alleen als het Evangelie diep in ons hart landt, 
zullen we ‘wezenlijk’ getransformeerd worden.



En alleen dan zullen we in staat zijn om blijvend 
bevrijd te worden uit de macht van de zonde.



En juist dáárom moeten we het Evangelie, zoals 
geïllustreerd in dit verhaal, keer op keer horen! 



Zodat de Geest alle tijd en ruimte krijgt om via 
het Woord Zijn verlossend werk in ons te doen!


