
   
 

Korte samenvatting van de preek 
 

Je hebt preciesen (stipte handhaving leer en leefregels, streng en oordelend, accent op heiligheid) en 
rekkelijken (ruimte voor verschillen, tolerant, accent op vergeving). Tussen deze beide groepen is er  
vaak polarisatie.  Maar zou het ook samen kunnen? 
Jezus presenteerde zich en als precies (b.v. Mt 5,17 en 48: geen titel of jota, wees volmaakt) en als 
rekkelijk (aanvaarde zondaars, zocht gemeenschap met hen). Maar nu willen ze Hem laten kiezen: 
voor Gods wet (dan verspeelde hij de gunst van de schare) of voor deze vrouw (en dan ging Hij in 
tegen Gods wet) 
Jezus laat duidelijk merken dat Hij niet mee wil doen (schrift op de grond), maar als ze aandringen 
zegt Hij: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. 
Hij handhaaft de wet van God, maar laat de aanklagers voelen dat ze zelf ook onder die wet vallen: je 
kunt een ander niet oordelen zonder naar jezelf te kijken. In eigen hart zien ze haat tegen Jezus, 
partijdig misbruik van deze vrouw (waar is de man?). We kunnen duizend keer gelijk hebben met 
onze veroordeling van die ander, maar vergeet de balk in eigen oog niet. 
Jezus laat deze mannen naar hun eigen geweten luisteren en ze druipen één voor één af 
Dan is Jezus alleen met de vrouw. En Hij veroordeeld haar niet! Is Jezus uiteindelijk dus toch vooral 
rekkelijk?  Nee: 
  Jezus handhaaft Gods wet, laat zien dat niemand vrijuit gaat (verticaal) 
  Jezus toont zijn liefde voor mensen die overduidelijk schuldig zijn (horrixontaal) 
En die twee lijnen vormen het kruis. Jezus is én precies (handhaaft Gods wet radicaal) en rekkelijk 
(aanvaardt en vergeeft de zondaar) 
De laatste woorden aan deze vrouw zijn: ga naar huis en zondig voortaan niet meer. 
religie zegt:  je moet goed leven dan wordt je niet veroordeeld 
 dan wordt je of precies (en oordeel je anderen) of rekkelijk (en je wijst naar de hypocrieten) 
Jezus zegt: je wordt niet veroordeeld, en ga nu goed leven 
 dan wordt je rekkelijk (je bent zelf ook als zondaar aanvaard) én precies: je wilt nu zijn liefde 
 beantwoorden.  
Wie z’n schuld beseft komt voor Jezus te staan en hoort: IK veroordeel je niet, ga naar huis en zondig 
niet meer. 
 



Preekbespreking 

Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan 
kun je de preek hier terug luisteren (preek 12 februari 2023) 
https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ  

 
1) reactie’s op de preek  

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 

voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 

 

2) rekkelijk en precies 

Bespreek samen het verschil tussen preciesen en rekkelijken: 

- Hoe zie je deze tegenstelling binnen de kerk, tussen kerken, in de Coronatijd, in de politiek, in 

managment-stijlen, enz. ? 

- Voel je jezelf meer precies of meer rekkelijk? Waarom? 

- Waar vindt je de rekkelijke en de preciese in de zogenaamde gelijkenis van de verloren zoon? 

- Wat moeten preciesen vooral leren van het evangelie van de genade? En de rekkelijken? 

 

3) Lectio divina bij Johannes 8: 7-11 

a. we lezen dit gedeelte 1 keer hardop 

b. we bidden of God ons de rust wil geven om zijn woorden te ontvangen 

c. we leven nogmaals hardop de tekst 

d. (3 minuten) in stilte 

welk ‘woord’ (een woord, zin, of beeld dat bij je opkomt) spreekt je aan, of strijkt je juist tegen de 

haren in. Als er niet iets uitspringt neem dan iets waarvan je denkt dat het goed is om over na te 

denken. 

Blijf dit woord voor jezelf herhalen (je hoeft nog niet na te denken over wat het precies betekent, dat 

komt straks) 

d. één voor één noemen we het ‘woord’, je mag het ook voor jezelf houden. 

e. (3 minuten) 

Denk nu na over het ‘woord’ dat je gekozen hebt. Stel jezelf vragen als: - wat zegt het je? – waarom 

raakt het je? – wat kan je ermee in je leven? – wat zou het uitwerken als dit woord in je leven wortel 

schoot? 

f. één voor één krijgen we de gelegenheid (tenzij je liever niet wil) te vertellen waarom het je raakte 

en wat je ermee kunt. Anderen mogen verduidelijkende vragen stellen of zeggen wat hen aanspreekt 

in jouw bijdrage. 

g. we sluiten af met een moment van gebed 

 - moment van stilte  - moment dat ieder die wil hardop kan bidden - afsluiting 

 

4)  Besprekingsvragen: 

-   Wat spreekt jou in dit verhaal het meest aan? Wat raakt je? 

-  Wat zegt het dat ze alleen de vrouw bij Jezus brengen en blijkbaar de man hebben laten gaan? 

-  Wat kun je leren van die mannen die één voor één afdruipen? 

-  Werk samen het verschil uit tussen: ‘eerst goe4d leven, dan aanvaard en geliefd’ en ‘eerst 

aanvaard en geliefd en dan goed leven’.   

https://www.youtube.com/channel/UCKUh0lxf366wXiyXt2NrRJQ


 


