
“De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort” !
1ste lezing: Daniël 13,1-62 
Psalm: 22 (23) 
Evangelie volgens Johannes 8,1-11 !!
Beste broeders en zusters,
!
We lezen vandaag in de eerste lezing en het evangelie over twee vrouwen die ter dood 
waren veroordeeld. De omstandigheden waaronder zij veroordeeld werden waren anders,   
maar in beide verhalen zien we uiteindelijk dat het leven van beide vrouwen in Gods 
handen was.
!
Susanna bad tot God wetende dat Hij alleen haar kon redden: „Van alle kanten word ik 
bedreigd…Eeuwige God, die het verborgene kent en alles reeds weet voordat het 
gebeurt, Gij weet dat deze oudsten een vals getuigenis tegen mij hebben afgelegd…De 
Heer verhoorde haar gebed.” (Dn.13,22.42-43) Susanna’s nederig gebed vond verhoring 
bij God die de jonge profeet Daniël stuurde om haar te redden en nadat Daniël de leugen 
van twee oudsten had ontmaskerd barstte het volk in vreugde en men loofde God omdat 
Hij redt wie op Hem vertrouwt. (Dn. 13,59).
!
Hetzelfde zien we in het evangelie. Een vrouw wordt voor Jezus gebracht en haar leven 
hangt af van wat Jezus zal zeggen. Ook hier is er sprake van oudsten die een boze plan 
hebben. Ze stelden Jezus de vraag als een strik om hem ergens van te kunnen 
beschuldigen. Het antwoord van Jezus op hun vraag verraste iedereen: „Laat degene 
onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen…Toen ze dit hoorden 
dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst.” (Joh. 8,7-9)
!
Niemand kon een steen op haar werpen omdat niemand van hen zonder zonde was, en 
de enige rechtvaardige die haar kon veroordelen omdat Hij zonder zonde was, Jezus zelf, 
veroordeelde haar niet: „Toen zei Jezus tot haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en 
zondig van nu af niet meer.” (Joh. 8,11) Jezus schonk haar vergeving, maar in 
tegenstelling tot wat sommigen kunnen denken, ook over het sacrament van de 
verzoening waarin we ook de vergeving kunnen ontvangen, is de vergeving van Jezus niet 
goedkoop en geen gemakkelijk manier om je even snel vrij te maken van wat je geweten 
bezwaart. Nee, Hij vraagt haar om niet meer te zondigen, precies zoals hij had gevraagd 
aan de man die hij genezen had bij de tempel in de lezing vorige week dinsdag. Gods 
vergeving is een prachtige ervaring. Daarom heeft de Paus de vergeving van de aflaat 
verbonden aan zijn zegen afgelopen vrijdag. God wilt ons altijd vergeven, God wilt ons 
altijd redden. God is bereidt om ons telkens weer te vergeven, ja zeker. Maar de vergeving 
is ook een weg die ons hele leven duurt en waarin we blijven groeien, met vallen en 
opstaan.
!
De twee verhalen van deze twee vrouwen vandaag wiens levens gered werd door God 
komen samen in het antwoordpsalm: „De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Al voer 
mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw 
herderstaf geven mij moed en vertrouwen.” Laten wij vandaag met de woorden van deze 
psalm bidden tot God met de zekerheid dat Hij Barmhartig is zoals in het evangelie en 
ons zal redden zoals bij Susanna. Amen 


