
 1 

Zondag 3 oktober 2021       3e zondag van de herfst  
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Exodus 34:4-9 – Johannes 7:53-8:1 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Overspel, is dat niet een vreselijk ouderwetse term? Moeten we het daar werkelijk nog over hebben? 
In een tijd met websites als secondlove.nl – voor discreet met iemand afspreken, als je wel iemand 
hebt maar weleens wat anders wilt – tot aan begrippen als polyamorie – openlijk met meer mensen 
een relatie hebben? Wat moeten we dan nog met begrippen als huwelijkstrouw of overspel? Nou, ik 
denk dat daar best wél iets over te zeggen valt, dat trouw in relaties heel belangrijk is en dat dat 
soms ondergesneeuwd is in onze samenleving. Maar als de kerk zich daarover gaat uitspreken, dan 
moet je wel oppassen.  
 
De kerk heeft vaak bij zonde alleen maar gefocust op seksualiteit. De ouderen onder u kennen nog de 
verhalen van openbare schuldbelijdenis bij een ‘moetje’, een wat voorbarige zwangerschap. Werd 
dat ooit gedaan met een dader van huiselijk geweld of belastingfraude? Kom nou! En kijk nou eens 
naar ons verhaal: de vrouw wordt in het midden gezet, maar waar is die man?! Overspel doe je niet in 
je eentje! Het zal ook weer niet: waar godsdienst zich met relaties en seksualiteit gaat bemoeien, 
daar zijn het vaak mannen die de regels maken, en vrouwen die het slachtoffers worden. En dan kan 
er heel veel misgaan: zie de verschrikkelijke behandeling van zwangere jonge vrouwen tot in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw. Zou de kerk er niet beter aan doen, daar eerst maar eens lang-
durig over te zwijgen? 
 
Daar is wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant: we hebben vanmorgen twee geweldige teksten 
uit de bijbel voor ons liggen. Allebei zouden ze zomaar in mijn persoonlijke top tien kunnen 
voorkomen. Laten we daarvan profiteren, en daar uitpakken wat goed is voor ons leven, want dat is 
véél. En dan kon dat weleens veel bevrijdender zijn dan we denken. 
 

* * * 
 
Laten we beginnen bij Exodus: het is tenslotte óók Israëlzondag, zoals altijd de eerste zondag van 
oktober in de buurt van de joodse najaarsfeesten. De keuze voor dit gedeelte ligt dan voor de hand: 
in deze verzen stelt de Eeuwige, de God van Israël, midden in een enorme crisis met zijn volk, zichzelf 
voor. Net na het verhaal van het Gouden Kalf – over overspel gesproken, dat is nou overspel, de Ene 
God verlaten en het houden met een andere godheid, dat noemt de bijbel overspel, en overdrachte-
lijk komt dat veel vaker voor dan letterlijk. Midden in die crisis is het God zelf, die de woorden 
spreekt:  
 
 Eeuwige, Eeuwige, barmhartige en genadige God 
 wiens toorn niet snel ontbrandt, uitermate solidair en trouw … 
 
In de afgelopen weken hadden wij twee leerhuisavonden, die allebei raakten aan het thema van die 
Israëlzondag: het bijzondere van het Jodendom, en het verschil met het christelijk geloof. Afgelopen 
dinsdag leerden we van dominee Rinse Martin Witteveen, dat je dat verschil niet terug kunt brengen 
tot simpele zwart-wit tegenstellingen, zoals ‘wet tegenover evangelie’, of ‘goede werken tegenover 
genade’. Onze lezing van vanochtend bevestigt dat: O Heer God, genadig, barmhartig, lankmoedig, je 
zou erover door kunnen zingen, als een mantra het meenemen door je leven: als één ding over God 
gezegd moet worden, dan is het, dat Hij een bevrijdend, genadig en barmhartig God is. 
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Ja maar, hoor ik u zeggen, en dat andere dan: dat Hij de zondaar niet ongestraft laat, en ook diens 
nageslacht nog de gevolgen laat ondervinden van de zonden van de voorouders? Ja dat staat er ook.  
 
Vier dingen daarover. 
 
Eén. Wie goed leest, begrijpt dat die gevolgen alleen gelden voor nageslacht dat in de voetsporen 
van het foute voorgeslacht treedt! Als we dat nou eens goed begrepen hadden, dan hadden we niet 
kinderen van NSB-ers nog lang na de oorlog hoeven afrekenen op het foute gedrag van hun ouders… 
 
Twee. Er is iets van waar, dat zonde, echte zonde, niet te tolereren valt. We hebben het momenteel 
over crimineel gedrag dat de samenleving ondermijnt. Ook in de oudheid was er het besef, dat wat 
structureel ingaat tegen regels die goed zijn voor de samenleving, en geboden door God gegeven, dat 
dat niet kan, maar verwoestend werkt. En dat dat weg moet: ‘Zo zult gij het kwaad uit uw midden 
wegdoen’, dat is de motivatie voor die strenge oordelen. 
 
Drie. Joodse uitleggers doen er alles aan om de hardheid van die wet te verzachten. Huub Oosterhuis 
staat in die lijn, wanneer hij ons alleen de helft van het verhaal laat zingen, alleen maar het positieve 
over Gods genade. Joden gaan daar nog veel verder in: dr. Leo Mock vertelde ons in een leerhuis-
avond een week eerder, dat in de Joodse liturgie dit citaat wordt afgebroken pal na het ‘niet onschul-
dig houden’: het ‘niet’ valt weg, zodat het lijkt alsof God wel onschuldig houdt, ‘… en Hij spreek vrij’! 
Dat gaat ver, dat is een wijziging van de tekst door ‘m handig af te knippen, allemaal bedoelt om God 
naar zijn barmhartige kant te willen zien. 
 
Vier. Tenslotte rekenen de rabbijnen uit, hoe de barmhartigheid van God zich verhoudt tot Gods 
toorn. Reken even mee. Zijn trouw en solidariteit zijn voor duizenden geslachten. Duizenden, dus 
minstens 2000. Drie of vier generaties, laten we van vier uitgaan. 2000 gedeeld door 4: Gods 
barmhartigheid is minstens 500 keer zo groot als zijn toorn. Nou u weer! 
 

* * * 
 
Dat zijn prachtige principes, om zo over Gods genade te spreken, maar de praktijk van een 
godsdienst blijft vaak achter bij de theorie. Daar hebben christenen last van, en andere godsdienstige 
stromingen, joden ook. Dienaars van een God van genade kunnen ongenadig uit de hoek komen. En 
niet eens met van die edele motieven. 
 
Die strenge wetten tegen overspel en echtbreuk waren er niet voor niets: naar antiek besef staat hier 
de samenhang en de harmonie binnen het volk op het spel. Men kijkt niet individualistisch, maar 
naar het geheel: overspel leidt tot onmin, spanningen, jaloezie, en er is een goddelijk gebod 
gebroken; dat schaadt het hele volk. Maar zouden de Schriftgeleerden en Farizeeën die deze vrouw 
aanklagen, dat werkelijk doen om de samenleving te beschermen tegen verval? Het lijkt er niet op. 
 
Voorop gesteld: de vrouw moet werkelijk pech hebben gehad. Voor een aanklacht van overspel zijn 
twee, liefst drie getuigen nodig, en die moeten alle drie met eigen ogen de geslachtsdaad hebben 
waargenomen. Dat is al hoogst onwaarschijnlijk, en dan worden die getuigen ook nog eens heel 
duidelijk aansprakelijk gesteld: bij een valse aanklacht worden ze zelf bedreigd met steniging (Deut. 
19:18-19), dus dan laat je het wel om iemand lichtvaardig aan te klagen. 
 
Hier zijn de aanklagers zeker van hun zaak, en natuurlijk van hun moreel gelijk. Deze vrouw is, als het 
allemaal waar is, een pechvogel maar ze is tegelijk ook een zondebok. Het gaat de Schriftgeleerden 
en Farizeeën niet om haar, het gaat ze erom Jezus in het nauw te drijven, in een dilemma. Net zoals 
met die vraag over of je de overheid belasting mag betalen: toen dwongen ze Jezus om te kiezen, om 
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zich bloot te geven ofwel als meeloper met de Romeinse bezetters, ofwel als opstandeling, met alle 
risico’s van dien. 
 
Hier staat voor Jezus ook zijn imago op het spel: als hij de vrouw wil laten gaan, barmhartig wil zijn, 
dan keert hij zich tegen de wet van Mozes, en onthult hij zich als een ketter; maar als hij met het 
vonnis akkoord gaat, heeft hij bloed aan zijn handen, en dat kan ook onmogelijk goed zijn voor zijn 
populariteit. De vrouw zal dat intussen allemaal een zorg zijn: voor haar staat er heel wat meer op 
het spel, namelijk haar leven! 
 
Hoe redt Jezus zich hieruit, en belangrijker, hoe redt hij deze vrouw? Jezus doet iets merkwaardigs. 
Hij schrijft in het zand. Afgelopen dinsdag hoorden we dat Jezus nooit iets geschreven heeft, dat is 
dus net niet helemaal waar – maar of hij het erom doet: de enige keer dat Jezus schrijft, dat is hier, 
en dat is in zand. Ik denk dat dat belangrijk is. 
 
Door ‘neer te bukken’ bereikt Jezus dat hij de aanwezigen niet meer aankijkt. Misschien is dat ook 
belangrijk. En dan spreekt hij die ene zin, die de zaak op z’n kop zet:  
 
 ‘Wie zonder zonden is, laat die als eerste een steen werpen’.  
 
Wie moeten als eersten de stenen werpen? Dat zijn volgens de wet van Mozes de getuigen (Deut. 
17:7). Die worden zo direct verantwoordelijk voor het vonnis, en dat lijkt me nóg een poging om ze 
met de ernst van hun aanklacht te confronteren. Ze kunnen er niet met een juridische stap van 
afkomen en de bloedige afhandeling aan anderen overlaten, nee, ze zullen hun handen vuil moeten 
maken. Maar Jezus legt de lat nog iets hoger: je mag dat alleen doen, als je zelf smetteloos bent. 
Zonder zonden.  
 
Daarmee neemt Jezus een groot risico. Hij rekent erop dat de aanwezige mannen – het zullen zeker 
allemaal mannen zijn – een geweten hebben dat functioneert; dat ze kritisch naar zichzelf kunnen 
kijken, en terug kunnen komen op hun besluit. Dat lukt, en misschien wel mede omdat Jezus ze niet 
aankijkt tijdens dat nadenken, en ze de kans geeft stiekem, zonder gezichtsverlies, te verdwijnen. Ik 
weet niet of het ooit verfilmd is, het moet indrukwekkend zijn: die stilte, die weifelende mannen, en 
dan een, en nog een, die er tussenuit knijpt. De ouderen eerst: zijn die net iets wijzer, zijn ze in hun 
lange leven vaker tegen hun eigen grenzen op gebotst, hebben ze een realistischer beeld van het 
menselijk tekort? De jongeren blijven het langst staan, misschien uit een soort jeugdig fanatisme, een 
ideaal van een wereld waarin alle dingen zwart-wit, goed-slecht, eenduidig zijn?  
 
Hoe dan ook, uiteindelijk is er niemand over dan Jezus en de vrouw. Wat schreef Jezus nou in het 
zand? Achterberg dichtte: ‘Wat Hij schreef was Hij vergeten’, in dat mooie gedicht. Sommigen 
denken alleen maar aan droedels, onbetekenende poppetjes en wat je zo doe terwijl je nadenkt. Ik 
denk dat het iets te maken heeft met het zand. De wet van God is door Gods vinger, zo staat er (Ex. 
31:18, Deut. 9:10) in steen geschreven, onveranderlijk, onwrikbaar. Maar onze menselijke zonden 
worden blijkbaar in het zand geschreven, één veeg erover en het is weg.1  
 
In elk geval, dan kijkt Jezus op en stelt die verwonderde vraag: waar zijn ze, heeft niemand u 
veroordeeld? Nee, niemand. 
 
Maar Jezus is niet weggegaan! Is dat, omdat hij wel zonder zonden is? En hij dus, als enige, het recht 
zou hebben om haar wel te veroordelen? Ik denk dat dat inderdaad bedoeld is, want Jezus vervolgt: 
‘Ook ik veroordeel u niet’. Daarmee is het besluit gevallen, unaniem. De vrouw kan gaan, ze is vrij.  

 
1 Zie ook het lied dat we voor de preek zongen, NLB 859:2: ‘… dat Gij ons verleden / nieuw herschrijft met 
vrede!’ Zou de dichter, Sytze de Vries, aan ons verhaal gedacht hebben?  
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Was ze onschuldig? Was ze slachtoffer van een gerechtelijke dwaling, zonder grond beschuldigd zoals 
in de toeslagenaffaire, vals aangeklaagd? Blijkbaar niet, want Jezus geeft haar nog één opdracht mee: 
‘Ga heen en zondig niet meer’. Als om aan te geven dat vrijspreken van de zondaar nog geen 
goedkeuring van de zonde betekent. Advies, ja. Maar stenen, nee.  
 
Wat een verhaal. En wat een geluk dat het hier in het Johannesevangelie bewaard is. Om eerlijk te 
zijn, het is zó anders dan de rest van dat evangelie, het komt ook niet voor in de beste handschriften, 
de taal is niet die van Johannes, het lijkt me moeilijk te accepteren dat het van Johannes zelf zou zijn. 
Maar iemand heeft het toch blijkbaar opgeschreven als een oud en belangrijk verhaal, en gedacht dat 
in dit evangelie wel zou passen. En waarom niet, als we Johannes en zijn oeuvre bekijken, zijn 
hartstochtelijke woorden over Gods liefde – zo vreemd is het niet. 
 

* * * 
 
Vergeving, voorbij aan zonde, is best een lastig begrip. Het kost ons vaak moeite, om heen te stappen 
over wat ons is aangedaan. Er kan echte schade zijn aangericht. Je kunt gekrenkt zijn. ‘Het leidt tot 
willekeur’, zegt de jurist misschien, want als de rechter soms zegt ‘zand erover’, waarom zou de een 
wél en een ander daar dan géén recht op hebben? Zo kun je ook geen schulden kwijtschelden, want 
dat is niet eerlijk tegenover diegenen die wél braaf hun schulden betaald hebben. Maar zo blijven we 
gevangen in de regels. We hebben de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris asielzaken, 
om in bepaalde schrijnende gevallen een andere afweging te maken, geschrapt: dat zou niet eerlijk 
zijn tegenover die anderen... En dan blijven de starre regels over: die zijn misschien onbarmhartig en 
soms oneerlijk, maar ze zijn in elk geval consequent…  
 
Vergeving breekt door de regels heen, zegt niet ‘je hebt het niet gedaan’ of ‘het is niet zo erg’ of 
komt met andere smoezen, maar er komt iets anders bij: noem het genade, noem het liefde, noem 
het ’t besef dat het eindeloos elkaar afrekenen op alles waarin we tekortschieten ons een intens kille 
samenleving gaat opleveren. Maar vooral, God komt erbij. In het licht van hoe wij tegenover hem 
tekortschieten en niettemin vergeving ontvangen, verbleekt veel van onze onderling onmin en 
verwijten.  
 
Tot slot, dacht ik, lees ik het bekende gedicht over dit verhaal van Gerrit Achterberg. Dat is mooi, 
maar als je Achterberg zegt, dan zeg je ook, die dichter die een ‘onvergeeflijke’ fout beging. Hij 
bracht in een vlaag van verstandsverbijstering zijn hospita om het leven. Hijzelf herdicht dat in een 
ander gedicht tot: 
 
 ‘Ik deed, van alles wat gedaan kan worden, 
 het meest misdadige – en was verdoemd.’ 
 
Maar hij weet ook van iets anders: 
 

‘Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus, 
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord 
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, 
wat er ook in ons leven is gebeurd. 

 
Nieuwe wezens, nieuwe mensen, ongeacht het oude. Dat is geen lange neus naar justitie en al 
helemaal niet naar de slachtoffers. Achterberg heeft jaren vastgezeten, TBS gekregen, voor zijn daad. 
Maar daad en mens vallen niet samen, er is een weg voorbij aan zonde en schuld. God-zij-dank. 
Amen. 
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Hieronder de tekst van de twee gedichten van Gerrit Achterberg (1905-1962), waarvan in deze preek 
sprake was.  
 
 
Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. 
 
Hij bukte Zich en schreef in ’t zand,  
wij weten niet wat Hij schreef,  
Hij was het zelf vergeten,  
verzonken in de woorden van Zijn hand.  
 
De schriftgeleerden, die Hem aan de tand  
hadden gevoeld over een vrouw, van hete  
hartstochten naar een andere man bezeten,  
de schriftgeleerden stonden aan de kant.  
 
Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet. 
Ga heen en luister, luister naar het lied.  
 
En Hij stond recht. De woorden lieten los  
van hun figuur en brandden in de blos  
 
waarmee zij heenging, als een kind zo licht.  
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.  

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus, 
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord 
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, 
wat er ook in ons leven is gebeurd. 
  
Ik deed, van alles wat gedaan kan worden, 
het meest misdadige – en was verdoemd. 
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd, 
met die van mij. Nu is het stil geworden, 
zoals een zomer om de dorpen bloeit. 
  
En moeten ook de bloemen weer verdorren: 
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid. 
Uit Uwe hand ten tweede maal geboren, 
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

 
 
 


