
 

 
 

Bibeltime 4: “Jesus møder synderen” 

Tekst: Joh. 8, 1-11 

- Farisæernes plan, Kvindens situation, Jesu reaktion  

Mål 

 At teenagerne må forstå lidt af baggrunden for situationen og farisæernes plan 

 At teenagerne må se hvor håbløs kvindens situation er, og at de selv er i en lignende. 

 At teenagerne må glæde sig og overraskes over det fantastiske i Jesu reaktion. 
 

Baggrund 

Jesus møder mange mennesker, men en af de stærkeste beretning er måske mødet med 
kvinden grebet i ægteskabsbrud. Her ser vi helt krystalklart, hvordan Jesus møder syndere som 
dig og mig, men også hvordan han møder de selvretfærdige farisæere, som vi også kan have 
meget til fælles med. Det er svært ikke at blive påvirket af hele stemningen i fortællingen. Det 
er virkelig en historie, der handler om liv og død på flere planer. 
 
Denne bibeltime skal både bruges til at understrege den afsløring, som kvinden her udsættes 
for. Teenagerne må se, at de lige som alle andre mennesker også vil blive afsløret i mødet med 
Jesus. Samtidig må det bliver helt tydeligt, at Jesus møder denne kvinde, som har gjort noget 
så åbenlyst forkert med ordene: ”Heller ikke jeg fordømmer dig”. 
 

Læsemetoden: 

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten 
ud fra følgende punkter. 
 
2) Læs selv teksten langsomt og gør følgende, mens du læser den: 

 Sæt en streg under de navne eller personer, der nævnes. (Jesus, hende, manden) 

 Sæt en cirkel, om de ord du tænker, er specielt vigtige for teksten. (Velsignelse, 
tilgivelse… alt muligt) 

 Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den 
(Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk) 

 

Fokuspunkter 

Farisæernes plan 
Vi skal starte med at se på, hvad optakten til denne begivenhed egentlig er. Det er 
løvhyttefest, og Jerusalem er fyldt med mennesker. Stemningen mellem Jesus og farisæerne 
har allerede været mere end anspændt, og der er særligt tre ting, som de bliver provokeret af: 
 

1. Jesus har brudt loven (Helbredt på sabbatten) 
2. Jesus har sagt, at det er dem, der bryder loven, ikke ham. 
3. Jesus har via profetiske referencer omtalt sig selv som Gud. 

 
De bliver nødt til at sætte en stopper for denne vranglære, og de har derfor brug for en sag, 
der kan afsløre ham som en løgner. Det er taktisk smart at gøre det under løvhyttefesten, da 
flest mulig mennesker så vil høre om situationen. De fanger en kvinde i ægteskabsbrud for at 
sætte Jesus i en umulig situation. Enten må han sige til folk, at loven ikke er korrekt, og at hun 
ikke skal dømmes, eller også gør han lovende gældende og dømmer dermed hende, men også 
sig selv. Det virker som en genial plan. 



 
 

 
 

 
De holder loven op foran Jesus og siger: ”…i loven har Moses påbudt os at stene den slags 
kvinder, hvad siger du?” Det er virkelig svært at se, hvordan Jesus kan komme ud af denne 
situation uden at dømme kvinden til døden, for det er vel det mest retfærdige? 
 
Spørgsmål: Hvorfor tror du, at farisæerne har så stort et ønske om at stoppe Jesus? 
 
Kvindens situation 
Det ser ikke godt ud for kvinden. Hun er blevet grebet i ægteskabsbrud, og vi kan kun gætte os 
til, hvordan det er foregået. Det har i hvert fald været yderst ubehageligt og pinligt for hende. 
Hun bliver nu fremstillet foran Jesus og en masse andre mennesker. Hendes fejltrin bliver 
virkelig udstillet i mere end én forstand. Hun er formentlig godt klar over, at der ikke kan være 
tvivl om udfaldet. Hun har overtrådt loven, og hun fortjener døden. Hendes handlinger kan ikke 
forklares eller undskyldes, de må straffes. 
 
Kan du genkende dig selv i denne situation? Det kan være så let bare at feje tanken væk og 
sige, at man på ingen måder kan sætte sig ind i kvindens situation, men prøv at stop op for det 
en gang. Virkeligheden er, at alle mennesker er i samme situation som denne kvinde. Vi er 
måske ikke blevet grebet på sammen åbenbare måde i en lige så konkret synd, men vi må 
alligevel erkende, at under vores flotte overflader gemmer der sig mange fejltrin, der ikke kan 
undskyldes eller bortforklares. Det bliver derfor endnu mere vigtigt, hvordan Jesus reagerer på 
denne kvinde, da det viser, hvordan han reagerer, når jeg afsløres med mine fejl og mangler. 
Dømmer han os, som vi har fortjent? 
 
Spørgsmål: Hvad tror du kvinden tænkte, mens Jesus tegnede i sandet? 
 
Jesu reaktion: 
Jesus reagerer ikke som kvinden havde forventet, eller som farisæerne havde håbet. Han 
forsøger endnu en gang at vise, hvad lovens betydning egentlig er. Ordet om nåde og tilgivelse 
kommer altid før regler og ritualer. Kærlighed kommer før reglerne. 
 
Det må have været en noget mærkelig stemning, mens Jesus sidder og skriver i sandet, men 
hvad skriver han egentlig? Nogle oversættelser tyder på, at han skriver folkets synder i sandet 
(Jer. 17, 13). Lige meget hvad han skriver i sandet, bliver det i hans svar tydeligt, hvad han 
ønsker at vise folkene omkring ham. ”Den af jer, der er uden synd…” Ordene er umulige at 
parere og holde på afstand. De rammer lige ind og afslører alle, der stod der den dag, og dig og 
mig. Jesus forsøger at vise os, at vi alle er syndere, og alle har brug for en frelser. Han formår 
på en helt unik måde både at vise Guds uendelige kærlighed og barmhjertighed, samtidig med 
at han fastholder lovens sandhed og retfærdighed. Det virkede som en umulig opgave, men han 
løser den. Hvordan kan han gøre dette?  
 
Fordi han selv holder hele loven, men tager straffen alligevel. Det er det, der sker i påsken. 
Han dør og opstår, så hverken kvinden, farisæerne eller dig og mig skal tage den straf, vi 
fortjener. Han gjorde dette, så vi kan høre ordene: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og 
synd fra nu af ikke mere” Hvilken frihed! 
 
Spørgsmål: Hvad betyder Jesu reaktion for vores møde med mennesker? 
  



 
 

 
 

Gruppesamling: Jesus møder synderen 

Start med kort at fortæl, hvad du særligt fik med fra bibeltimen. 
 
I bibeltimen hørte vi om kvinde grebet i ægteskabsbrud. 
Hvad tror du, hun tænkte om Jesus? 
Hvem tror du, hun tænkte, at han var? 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Hvem ligner du mest i beretningen? 
        Farisæerne eller kvinden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvad betyder det, når Jesus siger: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke 
mere”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad tror du, at Jesus skrev i sandet? 
 
 
 
 


