
 
Ik zeg het maar gelijk eerlijk: het verhaal van Rachab is een verhaal waar ik mee worstel. Vooral omdat 
het vaak zo eenvoudig wordt samengevat. 
‘Zondige vrouw ziet het licht, verraadt haar eigen goddeloze stad, beschermt de afgevaardigden van 
het volk van God en zorgt er zo voor dat Gods volk een toekomst heeft.’ 
Maar er zitten veel rafelrandjes aan dit verhaal. En je vraagt je af, mag ik hier wel blij van worden? Het 
is weliswaar een verhaal over geloof, en over een moedige vrouw die doet wat goed is voor haar familie 
en voor het volk Israël. Maar het is en blijft een verhaal over een stad die verwoest wordt, die totaal 
met de grond gelijk wordt gemaakt. Over mensen die hun leven en hun toekomst, hun recht op een 
stuk land, belangrijker achten dan het leven van anderen. 
Dit is een verhaal over een stad die in de weg staat. Die stad moet wijken voor nieuwe bewoners. God 
heeft zijn volk namelijk beloofd dat ze zich mogen gaan vestigen in dit nieuwe land. Daar zijn ze al 
veertig jaar naar onderweg. Al die tijd geleden zijn ze ontsnapt uit Egypte, waar ze onderdrukt werden 
en slavenwerk moesten doen. Al die tijd hebben ze rondgedoold in de woestijn onder leiding van 
Mozes, die nu is opgevolgd door Jozua. En hier is hun beloofde land dan eindelijk. Maar er is een 
probleem: het land is niet leeg. Het is geen onbeschreven blad. Het is al bewoond. 
Hier moeten we ons even goed inleven in een belevingswereld die ons waarschijnlijk, hopelijk, vreemd 
is. Het is essentieel, in de cultuur van deze tijd en plaats, om niet gezellig op de koffie te gaan bij de 
nieuwe buren, maar om het desbetreffende gebied in bezit te nemen en ervoor te zorgen dat er niets 
van overblijft. Van samenwerking of compromis of tolerantie kan geen sprake zijn. Er is één volk, 
geroepen om trouw te zijn aan één soevereine God, door dik en dun, in slavernij en woestijn, en dat 
volk heeft nu recht op dit land. 
Deze eerste stad die moet vallen, Jericho, is niet alleen strategisch, maar ook symbolisch belangrijk. 
Op dit moment is zo lang gewacht. Als God hier van zich laat zien, dan weten we eens en voor altijd 
dat Hij te vertrouwen is, dat Hij zijn beloften nakomt. 
Maar hier wordt het spannend. Dát God deze stad hoe dan ook in handen van Israël zal geven staat in 
feite buiten kijf. Dat heeft Hij beloofd. Maar...wat dan? God heeft in dit verhaal al zoveel gedaan - zijn 
volk uit de slavernij in Egypte bevrijd, door de woestijn geleid, de weg gewezen naar een nieuw land 
om te wonen - maar nu is het de beurt aan zijn volk. Nu komt het eropaan: wat gaan deze mensen 
doen met de vrijheid die ze hebben gekregen? 
De vraag is inmiddels niet meer‘ wat doet God voor mij?’ maar ‘wat ga ik doen met de toekomst die 
God mij heeft gegeven?’ En daar gaat het nogal eens mis in de geschiedenis van de mensheid! 
 
Het boek Jozua is een heel fascinerend stukje van het Oude Testament, omdat het direct volgt op de 
eerste, grote boeken, de vijf boeken van Mozes. En het voelt echt als een keerpunt, alsof de 
geschiedenis in een hogere versnelling wordt gezet. Alsof de bijbel aan het aftasten is wat er 
uiteindelijk het meest toe doet: de exclusieve rol van dat ene volk van God, of Gods universele liefde 
voor alles en iedereen. 
Je voelt als lezer dat je zelf een afweging moet maken tussen heiligheid en ethiek: tussen wat zuiver is 
en veilig, en wat menselijk is en barmhartig. 
In dat licht, in de context van die ontwikkeling, moeten we Rachabs rol hier zien. In die ontwikkeling 
waarin bijbelschrijvers zich steeds meer bewust worden van een God die zich gaandeweg begint te 
laten kennen als een God die niet zo eenkennig is als je dacht. Een God die niet alleen bestaansrecht 
geeft aan een select gezelschap, maar die ruimte schept voor alle mensen. 
Op de een of andere manier voelt Rachab dit aan. Ze begrijpt iets van die God die nu nog de 
persoonlijke mascotte lijkt te zijn van een kleine groep indringers, maar die toch groter lijkt dan dat. 
Op een moment waarop de Israëlieten zelf nog twijfelen of ze wel sterk genoeg zijn om het land dat 
hun beloofd is in te nemen, gelooft Rachab als vreemdelinge al méér in de God van de Israëlieten dan 
zij zelf. Hoe weet Rachab dit allemaal over God? Het is haar niet met de paplepel ingegoten. Het moet 
wel haar vrouwelijke intuïtie zijn. Het feit dat haar huis in de stadsmuur vastgebouwd zit, op de grens 
van binnen en buiten. Het feit dat zowel stadsgenoten als bezoekers bij haar hun plezier en hun heil 
zoeken.  
 
Zoals iedereen die meebouwt aan Gods geschiedenis met de mensen is Rachab een grensfiguur. Niet 
iemand die vastgeroest zit, maar iemand die openstaat. 
Wat mij betreft vertelt dit verhaal ons dan ook niet: ‘God baant een weg, wat er ook in de weg staat, 
en ten koste van wie dat ook maar gaat,’ maar: ‘als jouw intuïtie jou vertelt om in te gaan tegen wat je 



van huis uit hebt meegekregen, om je te verzetten tegen wat er om je heen gebeurt, om een 
onderbuikgevoel te volgen wat jou meer perspectief biedt, wat voelt alsof het naar meer waarheid 
leidt, naar een beter leven - dan zou die intuïtie wel eens van God kunnen komen.’ 
Een verhaal met zo’n frisse wending waarin Rachab niet voorkomt als karikatuur maar als mens van 
vlees en bloed neemt best even wat plek in in de geschiedenis van Israël. Dat ziet u wel aan het feit 
dat de orde van dienst vanmorgen uit twee velletjes papier bestaat. 
Het verhaal is ook op een ontzettend komische manier verteld. Het geheel doet denken aan een 
slapstick, aan een sketch - de autoriteiten die zich met een kluitje in het riet laten sturen, de stadspoort 
die gesloten wordt om de verspieders buiten te sluiten en ze daardoor juist binnensluit - als om te 
zeggen: de mens wikt, God beschikt, maar uiteindelijk hangt alles aan een zijden draadje. 
Uiteindelijk is het weer de buitenstaander, de mens op het randje, op de grens van wat hoort en mag 
en kan, die de geschiedenis doet kantelen. Dat zijden draadje is de rode draad door Gods geschiedenis 
naar een toekomst die altijd uit een onverwachte richting komt. 
Rachab redt niet alleen zichzelf het vege lijf. Het behoud van haar familieverband is net zo belangrijk 
als haar eigen voortbestaan. Dat is dan ook haar voorwaarde. En iedereen die bij Rachab hoort krijgt 
ook daadwerkelijk een plaats in Israël. Buiten het kamp weliswaar, in de marge, maar toch - één been 
in de toekomst van Gods volk, en later een permanente plaats in de geschiedenis. 
In de fysieke geschiedenis, want Rachab wordt een van de voormoeders van Jezus. Maar ook de 
geloofsgeschiedenis. 
Want zelfs in de Hebreeënbrief, zoveel eeuwen later, worden we nog aan het geloof van Rachab 
herinnerd. Daar wordt niet haar plaats in de stamboom van Jezus genoemd, maar haar geloof. 
Zo iemand als Rachab komt dus in de bijbel terecht; en niet alleen als ‘moeder van’, want dan zou je 
nog denken dat ze alleen vermeld wordt omdat ze toevallig zwanger is geraakt. Maar nee, ze staat daar 
pontificaal tussen de geloofsgetuigen, tussen de mensen aan wie wij een voorbeeld kunnen nemen. 
Niets van dit alles overkomt haar. Ze kiest bewust: bij wie wil ik horen, en bij wie niet? 
Toch is dit niet het individuele verhaal van een vrouw die de juiste keuzes maakt en daarmee haarzelf 
en anderen redt. Dit is het verhaal van een volk dat moet leven met de consequenties van die keuze. 
Een volk dat eraan moet gaan wennen dat er iemand in hun midden is komen wonen die daar niet is 
geboren, niet in Egypte, niet onderweg in de woestijn, die helemaal niet bij hen hoort, en die toch een 
sleutelrol gaat spelen in de toekomst van dit volk. 
 
Kijken we vele eeuwen vooruit, dan zal ook Jezus een leven leiden van bewuste keuzes. Hij kiest bij wie 
hij hoort; en wie bij hem wil horen kan niet zomaar op de gebaande paden blijven. Als hij de vraag 
stelt, ‘wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broers? dan is het niet de eerste keer dat hij een weinig 
conventionele opvatting van familie laat zien. Als twaalfjarige jongen doet hij zijn vader vast al 
behoorlijk pijn als hij met het huis van zijn vader niet het huis van Jozef de timmerman bedoelt, maar 
de tempel van God. 
Toch is dit niet iemand voor wie familie er niet toe doet. Dit is dezelfde Jezus die aan het kruis tegen 
zijn moeder zegt, ‘dit is uw zoon’ en tegen zijn leerling Johannes, ‘dit is je moeder’. Jezus dankt het 
begrip familie niet af; hij rekt het op, hij blaast het nieuwe adem in, hij dekt de tafel met extra plaatsen 
en haalt de grendels van de deur van het ouderlijk huis. Je mag horen bij de mensen die goed voor je 
zijn. Bij de mensen in wie je iets van God herkent. 
Ook het verhaal van Jezus is niet zomaar het verhaal van een mens die het goede kiest. Het is het 
verhaal van een samenleving waarin zich iemand beweegt die iedereen diezelfde keuzes voorhoudt, 
keuzes die de weg kunnen openen naar een toekomst van bevrijding. Bevrijding uit kleingeestigheid 
en stammenstrijd. Want de toekomst wordt niet met geweld afgedwongen; de toekomst wordt 
gegeven. De toekomst wordt geboren. 
Misschien voelt u het niet deze derde advent, de vreugde die we geacht worden te voelen, de 
verwachting, de hoop op betere tijden. Misschien is het allemaal wat vervaagd, bent u het wachten 
moe, verdrietig, of bang, of gewoon niet in de stemming. Misschien is het moeilijk om de touwtjes uit 
handen te geven en erop te vertrouwen dat het goed komt. Dan komt die toekomst er toch, vanuit een 
onverwacht hoekje, in een onverwachte mens. Advent heeft een lange adem. Wij mogen er zijn, ieder 
van ons, met alles wat ons mensen maakt. We mogen het wagen ons open te stellen en vertrouwen 
te hebben. Want God is er ook, en zal er zijn, kome wat komt. Amen 


