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Thema: Ik veroordeel je niet 

Voorganger: Petra Kolb 

 
Aanhef 

 
 

Welkom 

Vanavond gaat het over het thema ”veroordelen”. Ik las het gedeelte uit de bijbel 

hierover en vond het zo’n mooi verhaal; we worden niet door Jezus veroordeeld. Ik 

beschrijf dit gedeelte; Johannes 8, vers 3-11 en daarna volgen 2 toelichten, vanuit het 

boekje “Vertrouwen groeit in Stilte”. “ 

 

Lied nr. 22 Tui Amoris ignem 

 

Soloteksten: 

(Joh 13) Jezus zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: met de liefde die ik jullie toegedragen heb, moeten ook jullie elkaar beminnen.’ Jezus zegt: 

‘Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onderling de liefde bewaren.’ (Joh 15) Jezus zegt: ‘De grootste liefde 

die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hier in dat hij zijn leven voor hen geeft.’ (1 Joh 3) Wat liefde is, heeft Jezus ons geleerd: Hij heeft zijn 

leven voor ons gegeven. Geliefden, laten wij elkaar beminnen, want de liefde komt van God. (1 Joh 4) Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God 

lief gehad, maar Hij heeft ons bemind, en Hij heeft ons verlost. God is liefde: wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. 

https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk 



Lezing uit Johannes 8 vers 3 tot 11; 

Nu kwamen de Schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op 

echtbreuk. Ze brachten haar voor Jezus en zeiden; “Meester, deze vrouw is op heterdaad 

betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. 

Hoe staat U daar tegenover?” Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of 

ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de 

grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei; “Wie van 

u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. ”En weer bukte Hij 

zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, 

te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor Hem. Jezus 

keek op en vroeg haar; “Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?” “Nee 

Heer, niemand”, antwoordde ze. Waarop Jezus zei; ”Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en 

zondig voortaan niet meer.” 

 

Lied nr. 72 El alma que anda en amor 

 

Soloteksten: 

(Kor 13) De liefde is geduldig en vol goedheid, de liefde kent geen afgunst. De liefde verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de 

waarheid. Alles verdraagt de liefde, alles gelooft ze, alles hoopt en volhardt ze. (Ps 116) De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn smeken, Hij luistert 

naar mij. De Heer beschermt de eenvoudigen, ik was machteloos en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel, de Heer is je te hulp 

gekomen. Ik mag wand’len in het land van de levenden onder het oog van de Heer. 

https://www.youtube.com/watch?v=zUed26NaIz0 

 

Toelichting 

De eerste woorden van Jezus in het Marcus-evangelie luiden; “De tijd is rijp en het 

koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap” 

(Marcus 1,14). Een sleutelwoord in deze tekst is “bekering”; in het Grieks; metanoia. 

Metanoia betekent; “mentaliteitsverandering”, de mentaliteitsverandering die nodig 



is om ons hart te openen, en het koninkrijk van God, Gods aanwezigheid, in ons 

leven aan te nemen. 

Het verhaal van de op overspel betrapte vrouw is een goed voorbeeld van deze 

verandering van mentaliteit en hart. Daardoor wordt onze horizon veranderd en 

kijken we naar ons leven in het licht van het evangelie, zoals God ernaar kijkt. 

 

Lied nr. 85  het lied van de Heer in ons midden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mYBRk09VqA 

 

Toelichting 

In dit verhaal zien we dat Jezus niet als de mensen reageert op deze menselijke 

zwakheid. De mensen en de farizeeën zien slechts 1 enkele gebeurtenis in het leven 

van de vrouw. Jezus kent het hart van hen die voor hem staan; Hij ziet meer! Hij ziet 

heel de persoon; Hij ziet de waarheid! Hij weet dat deze vrouw meer is dan dat 

zojuist is gebeurd. Jezus gelooft dat de mens omgevormd kan worden. Daarom leent 

Hij zijn stem niet aan de stemmen die veroordelen, maar opent Hij een weg; “Ik ben 

niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden (Johannes 

12,47).” Aangenomen zoals zij is, met haar gaven en grenzen, kan deze vrouw 

vertrekken, de verantwoordelijkheid van haar leven aangaan, en liefhebben zoals zij 

bemind werd. Zij stond te midden van een kring van dood, en is weer levend 

geworden. 

  



Lied nr. 111  God is vol liefde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlSjihYio6k 

 

Stilte 

 

Voorbeden afgewisseld met nr. 32 Gospodi Pomilui (Heer ontferm U) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BUWYxwx2WnQ 

 

• God van liefde; ik wil u danken dat u ons altijd wilt vergeven, wat wij fout doen; 

u veroordeelt niets en niemand; Dank daarvoor!  

Laat ons zingend bidden… 

 

• Jezus vol erbarmen, U laat ons verbonden zijn met U. En wanneer wij voelen dat 

niemand uitgesloten is van uw vergeving en liefde, dan juicht ons hart!  

Laat ons zingend bidden… 

 

• Nu is er ruimte voor een ieders eigen gebed… 

Laat ons zingend bidden… 



Lied nr. 82  Onze Vader 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78VyMe1GkTw 

 

Avondgroet van Eileen Caddy met de titel: Liefde 

Wanneer een kast overvol is en de deuren geopend worden, komt alles wat erin is naar buiten 

tuimelen en niets kan het tegenhouden. Als de sluisdeuren geopend worden, stroomt het 

water met enorme kracht voort, alles wat het tegenkomt meesleurend. Zo is het ook met de 

spirituele kracht in je; als zij eenmaal herkend en losgelaten is, kan niets de stroom 

tegenhouden. Zij bruist voort, alle negativiteit en disharmonie aan de kant duwend, vrede, 

liefde, harmonie en begrip met zich meedragend. De liefde zal de wereld overwinnen, de liefde 

zal de mensheid herenigen. Hoe eerder je daarom die geweldige kracht van liefde in jezelf 

loslaat en toestaat haar vrij te laten stromen, des te spoediger zul je vrede, harmonie en 

eenheid ervaren. Wees niet bang; open jezelf, houd niets tegen, maar laat alles vrij stromen! 

 

  



Lied nr. 71 In the Lord  

 

Soloteksten: 

(Js 12) Ik ben vol vertrouwen, ik heb geen angst. De Heer geeft mij sterkte en kracht, Hij is mijn behoud. Vol vreugde zult u water putten uit de 

bronnen van bevrijding. Brengt dank aan de Heer, roept zijn Naam, maakt onder de volken zijn daden bekend. (Ps 98) Zingt een lied voor de Heer 

want Hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=GuO5mo9K8nI 

 

Slotwens 

Ik wens jullie allen weer een heel goede week toe en laten we hopen dat we 

binnenkort weer de vieringen in de kerk kunnen houden, zodat we elkaar weer 

kunnen zien en ontmoeten! 

 

VREDE en LIEFDE gewenst, Petra. 


