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Gelezen: Exodus 34:4-9 en Johannes 8:1-11 
Titel: tweede en derde kansen 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
En daar staat ze dan, de vrouw in het midden van de groep daar bij elkaar. Daar 
staat ze dan, zonder naam, maar wel als schuldige aangeduid. Daar staat ze dan, 
terwijl in eerste instantie niemand haar iets vraagt. Daar staat ze dan, als op 
heterdaad betrapt op overspel zoals er gezegd wordt. Daar staat ze dan, zonder 10 
verweer, maar wel als een soort casus. In de wet van Mozes staat dat ze moet 
worden gestenigd. En jij Jesus, wat vind jij ervan? Daar staat ze dan, als casus, als 
geval, bijna niet meer als mens, als in een soort krachtenspel, een spel van 
beproeving om te kijken of ze Jesus kunnen aanklagen. Jesus staat in dit 
krachtenspel, deze vrouw ook. En voor haar hangt er wel iets vanaf, steniging is tot 15 
de dood, de dood van Jesus komt in dit krachtenspel ook dichterbij.  
En het verhaal klopt niet. Want deze vrouw staat daar in het midden, zij had daar niet 
alleen moeten staan. Zonder nu al te veel in details te willen treden, bij overspel heb 
je toch meer nodig dan één persoon. En deze vrouw is op heterdaad betrapt, zo 
wordt het met veel woorden gezegd, dan moet dus ook bekend zijn wie de andere 20 
was. En volgens de geciteerde wet van Mozes moet niet alleen de vrouw gestenigd 
worden, of gedood, maar ook die ander, die schuldig is aan overspel. En dan mag je 
denken dat die wet van Mozes wel heel streng is en naar mijn beleving is die heel 
streng en kun je er ook anders over denken, als je die wet wilt aanhalen, zoals hier 
gebeurt, ja dan ook voor alle betrokkenen. En nogmaals, zij, de vrouw is op 25 
heterdaad betrapt, dus moet er veel duidelijk zijn.  
En dan gebeurt er iets lichamelijks, lichaamstaal gaat spreken. Jesus bukt zich en 
schrijft met een vinger op de grond, in de aarde. Wat Jesus schrijft, dat staat er niet 
bij. Wel weten we natuurlijk dat wat je in de aarde schrijft met je vinger, dat blijft niet 
heel lang leesbaar. De wind waait erover, het regent eens een keer of bijna de hele 30 
dag en wat jij geschreven hebt is weer weg. Misschien dat Jesus hiermee wil 
aangeven dat die strenge wet van Mozes, de strenge wet van Mozes op dit punt, 
enigszins gerelativeerd mag worden. Ik weet het niet, ik hoop het wel. Wel weet ik 
dat Jesus dus bukte en dat is een teken van deemoed. In het gedeelte uit Exodus 
staat nadrukkelijk dat Mozes in de ontmoeting met God neerknielt. En dat woord voor 35 
knielen is verbonden met eerbied, het betonen van eerbied. Bukken is in dit geval 
ook deemoed. En dan zegt hij: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen werpen, de eerste steen van de steniging dus. En niemand gooit, ze gaan 
allemaal weg. De deemoed van Jesus laat, denk ik, zien dat inderdaad niemand 
zonder zonde is. En al helemaal niet in deze situatie. Niet dat iedereen daar zich 40 
schuldig maakt aan overspel. Nee, zij plaatsen deze vrouw en Jesus in een 
krachtenspel, zij spelen als het ware met haar en daarmee ook met haar leven. Wat 
vind je ervan? Jij Jesus? En Jesus bukt in deemoed omdat hij weet dat mensen, 
sommige mensen, zo zijn. Zo werken mensen soms, zo spelen zij het krachtenspel 
en maken op deze manier een mens, een man of een vrouw tot zondebok. Zo maken 45 
zo deze vrouw tot zondebok en vergeten voor het gemak die ander die net zo 
schuldig was. En misschien, als het om een man gaat, die schuldig was, misschien 
beschermen zij deze man. Vaak is in dit soort situaties de vrouw als schuldiger 



bevonden dan de man en volkomen onterecht. En dat is ook nog niet voorbij 
overigens.  50 
Maar goed, Jesus bukt, bukt zelfs twee keer. In deemoed, hij maakt zich als het ware 
solidair met deze vrouw en met de schuldige mannen die er om heen staan. Deze 
Jesus, die bij uitstek de onschuldige is, laat op deze manier zijn solidariteit zien, deelt 
in de schuld, in de collectieve schuld. En…..en dat is heel mooi…..de mannen die de 
vrouw in het midden van de groep hebben gezet, geen van hen werpt een steen, 55 
nee, ze gaan allemaal weg. Met deze lichaamstaal geven ze uiting aan het besef dat 
ze toch iets begrijpen. Tenminste, zo wil ik het graag verstaan. Met deze 
lichaamstaal geven ze uiting aan een leervermogen. Een leervermogen om uit de 
schuld te komen ook. Ze gaan weg, weg ook uit hun schuld. En natuurlijk, enige 
excuses waren noodzakelijk geweest, maar je moet ergens beginnen. Weggaan uit 60 
de schuld, in een tweede kans ook, want Jesus heeft zich twee keer gebukt. 
Weggaan uit de schuld, dat komt ook voor in het gedeelte uit Exodus. God openbaart 
zich daar op een bijzonder manier en zegt dan van zichzelf, dat Hij misdaad en 
zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de 
kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde. En 65 
dat is op het eerst gezicht een wrede tekst. God laat boeten de kinderen enzovoort. 
Je mag het ook anders lezen, God bezoekt de ongerechtigheid van de vaderen aan 
de kinderen, God onderzoekt de ongerechtigheid van de vaderen bij de kinderen. In 
de hoop en in de zorg dat kinderen juist niet vallen in de fouten van ouders, 
kleinkinderen en anderen niet vallen in de fouten van voorgeslacht, wij mensen in het 70 
algemeen niet vallen in de fouten van wat in de geschiedenis is gebeurd. Een tweede 
kans, een derde kans, een vierde en wij hebben oneindig veel getallen.  
Een leervermogen, het vermogen om uit de schuld te gaan, een prachtig perspectief 
dat naar voren komt. Het perspectief om te delen, te delen in brood, te delen in wijn, 
lichaamstaal ook, de taal van het lichaam. Het delen van brood en wijn is een teken 75 
van solidariteit, van Jesus uitgegaan en door mensen over te nemen, solidariteit, om 
met elkaar te leven en de mens te zien die er is, de mens aan te spreken die er is.  
Want dat gebeurt ook in het verhaal met de vrouw, Jesus richt zich op en spreekt 
haar aan. En geeft haar dat perspectief om ook uit de schuld te gaan. Ga naar huis, 
zondig niet meer. Dat kun je, naar huis gaan, daar waar je woont, daar waar je thuis 80 
bent. 
En zoals Jesus dat doet, zo mogen wij dat ook. Wij kunnen ook bukken en ons weer 
oprichten. Zien naar de ander, de medemens, en een krachtenspel aanwijzen en 
daarmee ontzenuwen.  
Een krachtenspel, dat ontzenuwen, eventueel in een tweede of derde of vierde kans. 85 
Ja, een mooi perspectief dat op veel niveaus gedacht worden. In families, op de 
werkvloer, in de politiek. Afgelopen week werd duidelijk dat Afghaanse vluchtelingen 
in ieder geval voorlopig geen onderdak kunnen vinden in de gemeente Borne. Of dat 
te maken heeft met een krachtenspel, dat weet ik niet. En of deze Afghanen 
schuldiger zijn dan anderen, dat zou ik ook niet kunnen zeggen. Er is wel iets aan de 90 
hand, zo denk ik in mijn naïviteit. Ook dan is er altijd een tweede of een derde kans. 
Er was er één die in de aarde schreef, en zich bukte en zag wie er in het midden 
stond, de mens zag. En stel nu, dat jij die mens bent die in het midden staat. Amen.  
 


