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Tema: Aanvaarding en vergifnis bring hoop 

  

Inleiding: Agtergrond. 

Ek wil begin by bietjie agtergrond oor hierdie gedeelte wat ons kan help om dit beter te 

verstaan.  

Wat hier gebeur het is nie vreemd aan daardie tyd nie. As daar een of ander regsaak of 

beginsel was wat met die Joodse wet te doen gehad het, het hulle dikwels die saak na een of 

ander Joodse Rabbi of leermeester geneem. Jesus tree tog hier juis as Rabbi op besig om die 

skare by die tempel te leer. ´n Vrou wat betrap is in owerspel word voor Hom gebring, maar 

nie omdat die skrifgeleerdes en Fariseërs, die hoof godsdienstige leiers van die Joodse volk 

die wet lief gehad het nie, maar omdat hulle Jesus in ´n lokval wou lei.  Hulle het Jesus se  

sterk invloed by die gewone mense gehaat het en wou Hom op hierdie regspunt uitvang. 

Dat dit nie eerstens oor die wet en die regte interpretasie van die wet vir die godsdienstige 

leiers gegaan het nie, word ook duidelik uit wie voor Jesus gebring word: net die vrou. Daar 

is in die wet geen geval waar net een party skuldig kan wees aan owerspel nie. Die ou 

Joodse wet van Deuternomium 22 het dit duidelik uitgespel dat in die geval van owerspel 

die man en vrou ewe skuldig is en dus albei met steniging tereggestel moes word. 

Die tweede saak rondom die agtergrond is wat die gevolge sou wees as Jesus sekere 

uitsprake rondom hierdie saak sou maak. As Jesus gesê het die vrou moet gestenig word, 

sou Hy in in botsing kom met die Romeinse owerhede wat nie die doodstraf vir hierdie 

oortreding opgelê het nie en nie die Jode toegelaat het om enigiemand dood te maak of 

tereg te stel nie. Jesus kon dan as opstoker of misdadiger deur die Romeine gebrandmerk 

word. Slegs die Romeinse goewerneur het die mag gehad om die doodstraf aan iemand op 

te lê. As Jesus sou sê hierdie vrou moet gestenig word, sou dit ook sy aansien by die volk 

skade doen wat Hom gesien het as iemand met ´n genade-hart vir hulle wat oortree het en 



gereken is deur juis mense soos die skrifgeleerdes as buite God se genade. Dit was mense 

soos die tollenaars, sondaars en prostitute. 

As Jesus gesê het die vrou moes nie gestenig word nie, sou Hy natuurlik in botsing wees met 

die Joodse wet in Deuternomium 22 en ander plekke en sou Hy as sulks voor die Joodse 

raad aangekla kon word van iets soos dwaallering of minagting van die Joodse wet. Dit sou 

ook klink as Hy aanbeveel dat die vrou nie gestenig moet word nie, dat Hy lig is op sonde en 

mense aanmoedig om te sondig en te bly sondig. 

Dit lyk dus na die perfekte lokval. Wat Jesus se uitspraak ook al was, in die moeilikheid sou 

Hy wees. En toe kom die verrassing: Hy laat dit nie gaan oor die vrou, die aangeklaagde nie, 

maar oor hulle, die aanklaers  wat haar aankla: Laat die een van julle wat ´n skoon gewete 

het, letterlik sondeloos is, die eerste ´n klip op haar gooi. Dit beteken: Laat die een wat nie al 

sonde gedoen het of dit in sy gedagtes oorweeg het nie, die eerste klip op haar gooi. En die 

klippe plons een vir een in die stof neer en die beskuldigers stap weg. Deurdat die aanklaers 

wegloop, word die saak teen die vrou outomaties teruggetrek: Hulle, die aanklaers tree as 

sondaars uit die stryd en as mense wat eintlik gestenig moet word. Hulle hoor in effek: Julle 

is niks beter as sy nie. Julle sonde is net anders: oordeel en liefdeloosheid oor jou 

medemens. Net Een bly by haar staan. Die Enigste Een daar Wie se gewete skoon was en 

wat wel sonder sonde in dade en gedagtes was. Jesus. Hy sou met reg die eerste en laaste 

klip kon optel en haar daarmee doodgooi. Net Hy was gekwalifiseerd om dit te kon doen. 

Die derde aspek rondom die agtergrond van die gedeelte is hoekom Jesus twee keer in die 

grond skryf en wat Hy daar skryf. Een verduideliking is dat Jesus skryf wat die vinger van 

God in die boek van Daniël hoofstuk 5 oor die Babiloniese  koning Belsasar geskryf het: 

"Mene, mene, tekel ufarsin." Geweeg, geweeg en te lig bevind. Dan sou hierdie woorde van 

toepassing wees op die godsdienstige leiers- as sondige mense te lig bevind om die oordeel 

oor iemand anders te voltrek. Een verduideliking is dat Jesus besig was om die godsdienstige 

leiers se eie en dikwels geheime sondes daar neer te skryf. Daarom los hulle die klippe en 

stap weg. Jesus se optrede kan ook herinner aan die van Romeinse magistrate wat die 

vonnis of oordeel oor mense neergeskryf het voordat hy dit dan voorgelees het. En hier sou 

die oordeel dan wees oor die Joodse godsdienstige leiers wat net genoeg godsdiens gehad 

het om op ander mense neer te sien en hulle te oordeel. Die feit is die teks verduidelik nie 



vir ons werklik hoekom Jesus in die grond skryf en wat Hy daar skryf nie. Dit verander egter 

niks aan die uitkoms van die verhaal nie. 

Wat beteken Jesus se uitspraak aan die vrou? 

As daar een ding is wat waar is van die vrou in Johannes 8 is dit dat as sy voor Jesus gebring 

word, sy geen hoop het nie. Geen hoop dat sy begenadig of vergewe sou kon word nie. Sy is 

betrap op een van die ultimate sondes in die Joodse wet. Daar is geen sprake van gerugte of 

versagtende omstandighede nie. Sy is op heterdaad deur getuies betrap terwyl sy seksueel 

met iemand anders as haar man verkeer het.  Jesus se uitspraak aan hierdie duidelik 

skuldige vrou is: Ek gaan ook nie die oordeel oor jou voltrek nie. Gaan en moet van nou af 

nie meer sonde doen nie. Let wel: Jesus sê nie: Ek oordeel jou nie, gaan lewe nou soos jy wil 

nie. Jesus sê in wese: Ek vergewe jou. Ek gaan nie my reg wat net Ek het om jou te kan 

stenig, gebruik nie. Ek werk nie soos die Joodse godsdienstige leiers met die mag van 

oordeel nie, maar met die mag van vergifnis. Maar mevrou, die einde van hierdie verhaal is 

oop en jou lewe gaan hom moet invul en verder skryf. Jou lewe vorentoe sal getuig of jy 

hierdie vergifnis van my vat of nie vat nie. Want as jy dit vat, dan moet jy anders gaan leef. 

Dan kan jy nie hierdie lewe van owerspel en sonde gaan voortleef nie. Hier is  twee woorde 

wat hier uitstaan: Die eerste is aanvaarding: Ek bly by jou staan, ek loop nie van jou af weg 

soos die godsdienstige leiers en die skare nie, want Ek aanvaar jou onvoorwaardelik. Die 

tweede woord is vergewe. Jesus beklemtoon die vrou is skuldig voor God en die wet, 

maar Hy kies om haar te vergewe. Iemand skryf dat omdat hierdie vrou tydens die daad van 

owerspel, dus tydens seksuele verkeer met iemand betrap is, sy dalk kaal of met baie min 

klere voor die skare gebring is om haar verder te verneder. Jesus se genade kom wys haar 

ware naaktheid uit- nie dat sy kaal staan in haar sonde en skande nie, maar dat sy sonder 

God en in verhouding met Hom lewe. Dit was haar ware naaktheid. En dan ontdek sy dat 

hierdie genade jou nie net ontbloot, vir jou kom wys wie jy regtig is nie, maar dat hierdie 

genade jou ook bedek en jou skaamte en skande toemaak en jou vergewe en genees en op 

´n nuwe pad plaas. Jesus se onvoorwaardelike aanvaarding van haar as mens en Sy vergifnis 

sonder dat sy dit verdien het aan haar hoop gebring dat haar lewe van nou af anders kon 

wees. Die geestelike leiers van Israel het ´n geval of instrument gesien waarmee hulle een of 

ander punt kon wys. Net Jesus sien die mens in hierdie vrou raak. 



Hierdie hele gedagte van vergifnis kom vir my net so sterk uit in die lewensverhaal van Louis 

Zamperini. Sy verhaal word tans vertel in die film Unbroken wat ek self gaan kyk het. Hy was 

´n Amerikaner wat in die Tweede Wêreldoorlog deur die Japannese gevange geneem is en 

geweldige marteling en ontbering in die Japannese konsentrasiekampe deurgemaak het. Hy 

het uit die oorlog teruggekeer as hierdie gebreekte man net geweldige woedebuie en haat 

vir sy martelare. Een aand het sy vrou hom saamgeneem na ´n geestelike byeenkoms of rally 

van die evangelis Billy Graham waar hy tot bekering gekom het en sy lewe vir die Here 

gegee het. Hy het een ding al hoe duideliker gehoor. Louis, as ek jou so volkome vergewe 

het, moet jy ook ander kan vergewe. Die Here het Louis Zamperini terug gelei na Japan toe 

waar hy vir die Japannese offisiere wat hom gevange gehou het , in die tronk gaan opsoek 

het waar hulle nou self toegesluit was vir oorlogsmisdade. Hy het een vir een vir hulle vertel  

dat hy hulle vergewe net soos wat God hom in Christus volkome vergewe het. So asof God 

hom kom herinner het: As jy My vergifnis verstaan het Louis, kan jy nie gaan voortleef in 

woede en haat en onvergewensgesindheid nie. 

Wat hou Jesus se optrede vir die vrou en vir jou en my in? 

As Jesus net vir die vrou gesê het ek vergewe jou, ek oordeel jou nie meer nie sou sy nog 

steeds vasgevang wees in haar sonde en sondige lewenswyse. Dan sou sy geen motivering 

hê om te verander nie. As Jesus net gesê het gaan sondig nie meer nie, was sy eenvoudig 

teruggewerp op haarself- gaan maak jy dit reg en gaan leef reg in jou eie krag. Maar die 

woorde: Ek oordeel jou nie  gekombineer met gaan sondig nie meer nie, herinner my dat 

Jesus se aanvaarding van hierdie vrou en sy vergifnis aan haar die krag gee om hierdie nuwe 

pad te begin loop saam met Hom. Ek begin nuut met jou, ek begin in My aanvaarding en 

vergifnis oor met jou- gaan leef nou saam met My en in my krag soos iemand wat nou uit 

genade hierdie skoon bladsy en nuwe begin gekry het. 

Ek en jy moet hoor by God: Daar is ook mense wat met klippe na jou toe mik, daar is ook 

mense wat jou afskryf, wat jou oordeel. Daar is ook verhoudings wat jy opmors en slegte 

keuses en foute wat jy maak. Maar Ek aanvaar jou onvoorwaardelik en ek vergewe jou. My 

Gees gee aan jou die krag om vanuit hierdie vergifnis en aanvaarding nuut en anders te gaan 

leef. My vergifnis bring vryheid, nie om weer te gaan sondig nie, maar om nuut en anders te 

gaan leef. 



 

 

Ons moet onsself in hierdie storie erken: 

Dis belangrik dat ek en jy onsself in hierdie storie erken. Die storie gaan nie net oor mense in 

die tyd van die Nuwe Testament nie. Hierdie storie gaan oor jou en my.  

Ons kan nie Johannes 8 verstaan as ons nog nooit gesmag het na vergifnis nie, nie gewens 

het om net iets ongedaan te kon maak wat ek gesê of gedoen het nie. Jy kan net Johannes 

8 verstaan as jy eerlik na jouself kyk en weet: so het ek ook al aangejaag en mense skade 

aangedoen. Jy kan ook net Johannes 8 verstaan as jy erken: ek is ook een vir wie Jesus 

onvoorwaardelik aanvaar en vergewe, al was my skuld so groot. 

Jy en ek kan ook net Johannes 8 verstaan as ons al die fariseër met die klip in die hand wat 

soms in ons opstaan al duidelik raak gesien het. Ons moet hierdie mense uitwerk wat net 

die kerk of die dominee soek as hulle in die nood is. Hulle is op die kerk se boeke, maar hulle 

dra nie by nie. Ons moet ontslae raak van hulle. Dis die fariseër in jou en my wat daar praat. 

Of as jy kwaad raak vir jou man of vrou of kinders en hulle uit hoogte met bybelversies weer 

in lyn probeer timmer. Jy het nie die Bybel dan lief dan nie, jy gebruik dit net om die 

argument wen.  Dis die fariseër gees wat daar optree. Of ons het maar almal soms die 

neiging om ander af te breek om onsself op te bou of hoër te lig: "Haai, dit was altyd sulke 

grand mense in die dorp en daar skei hulle nou. En hulle dogter is met drank by die skool 

partytjie betrap. En hulle seun hoor ek is nog gay ook." Dan moet ek en jy duidelik die 

fariseër klokkie in ons ore hoor lui. Die groot feit van die fariseër-gees is dat ons dan nie 

meer mense sien nie. Die fariseërs het die vrou wat in owerspel gevang is nie as mens 

gesien nie, maar as een of ander tool of instrument om Jesus te kan vang. Hulle stap op die 

ou en van haar af weg as Jesus hulle ontmasker, maar hulle kan haar nie aanvaar en liefhê 

nie, want hulle het ´n standpunt. As ek en jy oor mense begin oordeel sien ons nie meer 

mense raak nie, dan sien ons beginsels of ons siening raak en mis die mens oor wie ons 

oordeel. 

Die storie by Swartland Hoërskool wat Vrydag en Saterdag so op die koerant se voorblad 

uitbasuin is, is hier van groot toepassing. Party mense gaan klippe gooi na Dirk Marais die 



skoolhoof toe, party mense gaan klippe gooi na Joggie Scholtz en die beheerraad toe, party 

mense gaan klippe gooi na die skool toe. Sien, kyk nou hierdie gemors- dis hoekom my kind 

in Gim is! Pasop vir daai fariseër klip in jou hand. Niemand gaan maklik en sonder skade en 

houe hierdeur kom nie en almal betrokke het seer en geweldig baie spanning. Bid liewer vir 

almal betrokke en bid vir die skool en moenie dat ek en jy besluit wie is reg en verkeerd in 

hierdie saak nie. Dis soms ook maar deel van oordeel. En onthou dat dit nie hier eerstens 

oor beginsels en prosedures gaan nie. Dit gaan oor mense. Jesus sien hier die mense raak 

soos Hy alleen die mens agter die vrou in Johannes 8 raakgesien het. Laat dit wees wat ons 

ook hier sien. 

Ek en jy het ook Johannes 8 verkeerd gehoor as ons dink dat ons van ons genadige God die 

vrypas kry om maar te sondig soos ons wil. Paulus skryf so mooi daaroor in sy gedeelte oor 

die Christelike vryheid in Galasiërs 5: "Julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid 

misbruik as ´n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." Jesus roep die 

vrou van Johannes 8 duidelik op om nie meer te sondig nie. Ware vergifnis wat Jesus alleen 

vir ons kan bring wil jou en my tot ware inkeer en ´n beter lewenspad en beter 

lewenskeuses bring. 

Ons is nou in lydenstyd waarin ons dink aan die pad wat Jesus na die kruis toe vir jou en my 

en die ganse mensdom geloop het. As ek en jy Johannes 8 hoor, moet ons weer onthou die 

houtwerker van Nasaret het nie gekom om oor ons te kom oordeel en klippe na ons te kom 

gooi nie, maar eerder om die struikelblokke wat ons pad na God versper te kom verwyder. 

Die eerste struikelblok tussen ons en God was ons sonde. Daarvoor het Hy die prys aan die 

kruis betaal sodat ons vry en vergewe voor God kan staan en deur Sy Gees in staat om nuwe 

lewens te lei. Die tweede struikelblok tussen ons en God was die dood. Die mense van die 

Ou Testament het nog nie altyd geglo as jy sterwe jy by die Here sou wees nie. Psalm 139 

hier uitsondering. Hulle het meestal gedink die dood skei jou ook van God se 

teenwoordigheid. Hierdie struikelblok het Jesus met Sy opstanding uitgewis. Hier het Hy die 

steen wat dood en lewe geskei het ook van jou en my lewe kom wegrol. Nou kan ons saam 

met Paulus getuig: Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Niks kan ons 

deur Christus skei van God se teenwoordigheid nie- nie die mag en grootheid van ons sonde 

nie en selfs nie die dood nie. 



As ek en jy vandag deur Jesus ontmasker word en die skuld en miskien die fariseër in onsself 

ontdek, maar ook die krag van God se aanvaarding en vergifnis ontdek, dan moet ons ons 

klippe laat  los om met nuwe oë, met genade-oë  na mede-sondaars en na onsself kyk. 

Dieselfde oë waarmee God na jou en my kyk. 

Amen. 

 

 

  

 

 


