Voorbereiding

Wie heeft nog nooit iets
verkeerds gedaan?
1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG
Deze zondag is de derde van een blok
met vier verhalen uit het evangelie van
Johannes, waarin het gaat over waarom
Jezus naar de wereld gekomen is: om de
mensen weer dichter bij God te brengen.

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST
Op deze zondag staat Johannes 7:53-8:11
centraal: er wordt een vrouw bij Jezus
gebracht die iets verkeerds heeft gedaan.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we
ons op Jezus die in het zand schrijft.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we
ons op Jezus die mensen
niet veroordeelt, maar
hun een kans geeft om
het goede te doen.

Jezus is in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest.
Het feest duurt meerdere dagen, en Jezus is
verschillende keren in de tempel te vinden om de
mensen uitleg te geven over God. Sommige mensen
geloven dat Jezus de messias is (Johannes 7:31
en 41), anderen willen Hem juist gevangen nemen
(Johannes 7:32 en 44). De farizeeën zijn kwaad dat
het hun nog steeds niet gelukt is om Jezus op te
pakken (Johannes 7:45-52). Zij en de leiders geloven
niet in Jezus, alleen ‘dat vervloekte volk, dat de wet
niet kent!’ (vers 49) gelooft in Hem.
Maar Nikodemus verdedigt Jezus (zie ook Johannes
3:1-13, Bijbel Basics zondag 174). Hij wil dat de
farizeeën eerlijk over Jezus oordelen, en eerst zelf
horen wat Jezus zegt en zelf onderzoeken wat Hij
gedaan heeft. Maar zijn collega-farizeeën lachen
hem uit: ‘Kom jij soms ook uit Galilea, net als Jezus?’
(Johannes 7:52).

De volgende dag gaat Jezus opnieuw naar
de tempel om de mensen uitleg te geven
over God (vers 2). De farizeeën gooien het nu
over een andere boeg. Deze keer sturen ze niet hun
dienaren op Jezus af om Hem gevangen te nemen
(zoals in Johannes 7:32), maar ze gaan nu zélf naar
Jezus, samen met de wetsgeleerden. En ze hebben
iemand bij zich…
PS
Misschien heb je in je bijbel (BGT) gezien dat er
haken – […] – om dit tekstgedeelte staan. De reden
hiervoor is dat dit gedeelte in de oudste Griekse
handschriften (de handgeschreven teksten) van het
Johannes-evangelie ontbreekt. Waarschijnlijk zijn
deze verzen later toegevoegd. De toevoeging is al
heel oud, en daarom horen deze verzen volgens
veel bijbelwetenschappers toch in de Bijbel thuis.
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3. U
 ITLEG VAN DE BIJBELTEKST
De farizeeën proberen Jezus in de val te lokken met een
strikvraag. Ze hopen dat Jezus iets strafbaars zegt, zodat
ze Hem kunnen arresteren. Dat gebeurt wel vaker in de
evangeliën (bijvoorbeeld in Matteüs 22:15-22), maar net
als al die andere keren laat Jezus zich niet strikken.
De farizeeën en wetsgeleerden hebben een vrouw
meegenomen naar Jezus. Ze is op heterdaad betrapt
(NBV) terwijl ze in bed lag met een andere man. De
mensen die deze vrouw hebben betrapt, hebben haar
naar de farizeeën gebracht. Waarom hebben ze alleen
haar meegenomen, en niet de man die bij haar was?
Waarschijnlijk omdat het de farizeeën niet gaat om een
eerlijke berechting, maar omdat hun enige doel is om
Jezus iets strafbaars te laten zeggen, zodat ze hem
kunnen aanklagen. Volgens de wet moet de vrouw
gedood worden. De farizeeën vragen Jezus: ‘Wat is uw
oordeel?’
Jezus reageert in eerste instantie niet. Hij buigt zich
voorover en schrijft iets in het zand. We weten niet wat
Hij schreef, maar Hij gebruikt zijn (wijs)vinger om iets
te schrijven of tekenen – de vinger die de farizeeën
gebruiken om naar iemand te wijzen en die persoon te
beschuldigen... Maar Jezus wijst naar niemand.

De wetsleraren en de farizeeën nemen
daar geen genoegen mee. Ze blijven
aandringen op een antwoord. En dan
spreekt Jezus die bekende woorden: ‘Wie
van jullie zonder zonde is…’ (NBV). In de wet van Mozes
staat dat de getuigen van een misdaad als eersten een
steen moeten gooien (Deuteronomium 13:10-11 en 17:7),
maar Jezus zegt: ‘Wie nog nooit iets verkeerds heeft
gedaan…’ Dat is menselijkerwijs natuurlijk onmogelijk.
Jezus wil daarmee maken dat je niet zomaar – zonder
een eerlijk oordeel – gestraft mag worden. De mensen
die de beschuldigingen uiten, zouden zelf ook niet op
die manier geoordeeld willen worden (Matteüs 7:1-2).
Jezus buigt zich opnieuw voorover en gaat weer in
het zand schrijven. De mensen weten niets meer te
zeggen. Ze lopen één voor één weg, de leiders het
eerst. Uiteindelijk blijven alleen Jezus en de vrouw over.
En nu spreekt Hij de vrouw voor het eerst aan, zonder
al het nieuwsgierige publiek eromheen. Jezus zegt
niet dat ze niets verkeerds heeft gedaan, maar Hij zegt
wel dat Hij haar niet veroordeelt. Jezus heeft de macht
om verkeerde dingen te vergeven en om mensen een
nieuwe kans te geven.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Johannes 8:6.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	een steentje
-	zand dat meer weegt dan het
steentje
-	een keukenweegschaal

198

Maar Jezus boog zich voorover
en schreef met zijn vinger in het zand.
JOHANNES 8:6

4-8 jaar
Om te beginnen
Per kind:
-	een groot kartonnen bord of een
dienblad
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8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Johannes 8:11.
198

Toen zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook niet.
Ga naar huis, en doe vanaf nu geen
verkeerde dingen meer.’
JOHANNES 8:11
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En verder:
-	speelzand voor binnen of buiten
-	een schepje
Om te doen: Zand erover
Per kind:
-	een gekleurd vel papier
-	een grijs potlood
En verder:
-	wit schelpenzand of schoon
zandbakzand
-	lepels
-	lijm

Om te doen: Zand met een teken
-	bloem
-	babyolie
-	een beker
-	een mengkom
-	boterhamzakjes
Om te doen: Zand wint van steen
Per kind:
-	een boterhamzakje
-	een bakje met zand
-	twee kiezelsteentjes
En verder:
-	twee dezelfde emmers
-	twee stoelen
-	een dienblad
-	een kopje

Om te doen:
Verrassend oordeel!
En verder:
-	viltstiften
-	scharen
-	linialen
-	lijm
Om te doen: Hoe kijk jij?
-	drie keer het werkblad met de
gezichtsuitdrukkingen op stevig
papier
Om te doen: Vingerwijzing
Per kind:
-	een glas voor ¾ gevuld met
water
-	kaneel
-	een tissue

8-12 jaar
Om te beginnen
-	een plaatje van een steen
-	een plaatje van een hart
-	plakband
Bijbeltekst
-	een bijbel

3
Johannes 7:53-8:11 | Wie heeft nog nooit iets verkeerds gedaan?

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

