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Johannes 8:3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, 
op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden 

tot Hem: Johannes 8:4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van 
overspel; Johannes 8:5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij 

dan, wat zegt Gij? Johannes 8:6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij 
iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de 

grond. Johannes 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide 
tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen 

naar haar. 

Het was de bedoeling van de schriftgeleerden om deze vrouw bij Jezus te brengen in 

de tempel om Hem te kunnen beschuldigen de wet te overtreden, en vrijheid te 

prediken! 

Men zocht allerlei manieren om Jezus te kunnen aanklagen. Het volk begon aan 
de zijde te staan van Jezus. De Schriftgeleerden probeerden het volk opnieuw 
dwingend op hun hand te krijgen. Listigheid en sluwheid werd gebruikt. Kinderen 
van de satan proberen altijd om christenen in een slecht daglicht te stellen. 
Ze proberen steeds aan te tonen dat ze ook de wet niet volgen. 

 

Waarom schreef Jezus 
op de grond in het 

zand? 
Wat zou hij geschreven 

hebben? 

Jezus denkt na, en blijft erg kalm. Ook hier is Hij 
reeds een voorbeeld hoe wij moeten reageren, 
wanneer men met listige vragen afkomt, of vragen 
waarop men niet direct een antwoord kan geven. 
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Het antwoord van Jezus zou kunnen zijn: 
 

- Ja de wet moet toegepast worden. Doodstraf! 
- Neen, de wet kan momenteel niet toegepast 

worden, omwille van de Romeinse bezetting, want 
Joden hadden dan niet het recht voor een 
terechtstelling met doodstraf. 

- Ik schaf de wet niet af, maar er is een tijd van genade door geloof! 
 

Iemand beschuldigen is altijd een gemakkelijke weg, kwaad spreken enz. Dit noemt 

de Bijbel zonde, evengoed overspel als het kwaadspeken. Men wilde Jezus strikken, 

en ook vandaag wil men Bijbelgetrouwe christenen strikken. Men doet dit met te 

wijzen naar bepaalde kennis dat men eens leerde op school. Via de traditionele 

religies en wetten willen religieuze leiders zichzelf mooi praten! Ook hier in dit geval, 

ze gluurden door spleten, wij zouden zeggen “Porno life” !  

Wat schreef Jezus? Er is een sterk vermoeden na onderzoek in de Bijbel welke 

duidelijk  wijst naar dit gebeuren!  

Jeremia 17:12 Troon der heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons 
heiligdom, Jeremia 17:13 hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen 
beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, 
omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.   

Je kunt geschreven staan in het boek des levens of 

geschreven zijn in de aarde het vergankelijke, in het 

stof der aarde. De zonde komt hier heel duidelijk 

naar voren als een vorm van ziekte. Je zou denken 

dat Jezus de naam van deze vrouw schreef in het 

zand. Doch Jezus schreef niet over haar, Hij sprak 

tot haar! Neen Zij kreeg van Hem duidelijke genade, 

zand erover!  

Het beeld van het in de aarde te zijn geschreven is een duiding van ziekte en dood, 

het vergankelijke. De vrouw zal hebben begrepen dat ze zondig was en nu kon 

sterven indien alles tegen haar werd bewezen. Haar hart zal hebben geklopt uit een 

enorme angst. Zij zag Jezus schrijven in het zand maar wist niet wat.  

Hij schreef de namen van de schriftgeleerden, en dezen zagen het en begrepen wat 

Hij bedoelde. Zij zullen wel de tekst van Jeremia zich herinneren. Zij verlieten de bron 

van levens water! Zij verlieten Hem, het levende water, ze wierpen niet de eerste 

steen! Ze zullen hebben getandenknarst!  

Jezus leerde: Matteüs 6:12 en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
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