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overdenking

gemeente van de Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God,

Door geloof is Israël de zee doorgegaan, als lag daar een pad op het droge, maar 
toen de Egyptenaren hetzelfde probeerden, verslond hen het gulzige water. Door 
geloof trokken zij zeven dagen lang om Jericho, de onneembare vesting, heen, totdat
de muren begonnen te vallen. Door geloof bleef toen Rachab in leven, omdat zij met 
de verspieders de vrede en het geloof en de hoop had gedeeld. 



Dit is een passage uit een bewerking van het beroemde elfde hoofdstuk van de 
Hebreeënbrief, waarin een stoet van geloofsgetuigen opgenoemd wordt, een 
eregalerij van gelovigen uit die grote wolk van getuigen die de boodschap van God 
levend hebben gehouden, hebben doorgegeven. Hebreeën 11 vond ik al kind al heel 
indrukwekkend, het werd één van mn dierbaarste teksten. En dat werd zeer versterkt
door die hedendaagse bewerking van dat hoofdstuk, Een stoet van getuigen, 
onderdeel van het boek Wij zijn de eersten niet. Teksten tussen hoop en vrees & een 
nieuwe getuigenkalender, want de schrijver van het boek, Niek Schuman, zaliger 
gedachtenis, actualiseerde de stoet van getuigen naar het heden en hij noemde 
temidden van de Bijbelse geloofsheldinnen en helden ook hedendaagse. Dietrich 
Bonhoeffer bijvoorbeeld, Etty Hillesum, Oscar Romero en de vrouwen op de Plaza de
Mayo, de zogeheten dwaze moeders die steeds maar weer hun rondgang 
volbrachten, roepend om recht, volhardend in de hoop.

En Rachab staat er ook tussen, net als in de originele tekst uit Hebreeën. Rachab, 
die maar éénmaal in het Eerste of Oude Testament voorkomt, namelijk precies in de 
Bijbelgedeelten uit Jozua, die wij hoorden vanmorgen, zij komt driemaal voor in het 
Nieuwe Testament. In Hebreeën 11: 31: Door haar geloof ontving de hoer Rachab de
verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame inwoners van 
haar stad omgekomen. Jacobus schrijft in zijn tweede hoofdstuk, vers 25: Werd niet 
ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners 
ontving en langs een andere weg liet vertrekken? En Matteus zegt in zijn 
geslachtsregister tot op Jezus: Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte 
Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï.

Een ereplaats in de stoet van getuigen, een herinnering om wat ze deed en ze 
daardoor rechtvaardig genoemd kon worden, en een plaats in het geslachtsregister 
van Jezus en om die reden ook een plaats in het Adventsproject over de Bijbelse 
voormoeders van Jezus. De moedige vrouwen die wij deze weken noemen: 
Bathseba eerste advent, Ruth vorige week, Tamar volgende week, Maria met Kerst. 
En vandaag dus Rachab.

Maar… klopt wel wat Matteüs zegt? Moeder van Boaz en daarmee 
betovergrootmoeder van David. Mattheüs maakt een enorme sprong in de tijd want 
tussen Rachab en de vader van Boaz, zat een lange tijd van generaties. Een andere 
optie is dat Matteüs het over een andere Rachab heeft dan zij die in het Bijbelboek 
Jozua beschreven wordt. Maar dan zou het een totaal onbekende en nooit eerder 
genoemde zijn. Nu is het zo dat Mattheüs geen wetenschappelijke stamboom 
beschrijft, maar een register vol diepe betekenis. De Hebreeënbriefschrijver doet het 
op zijn manier, die galerij van geloofshelden oproepen, Matteüs construeert kunstig 
een geslachtsregister, niet vanwege de namen op zich, maar vanwege hun betekenis
in de geschiedenis van God met mensen en mensen met God. Alsof hij zeg maar het
DNA van Jezus kleur geeft. Al deze genoemden worden als het ware in Jezus 
verenigd, en daar hoort ook een verborgen verleden bij, daar horen ook de mannen 
en vrouwen bij waar in de ogen van anderen wat mee aan de hand was. Overwie 
geoordeeld werd. Die een stempel op kregen gedrukt.

Ik lees nog een argument om Rachab met Bathseba, Ruth en Tamar op te nemen, en
dat is dat Jezus gekomen is om zondaars te verlossen, en omdat zij zondaressen 
waren, en op ieder van hen iets aan te merken valt als het gaat om hun daden aan of



op of over de randen van de seksuele moraal, zij in Jezus vergeving krijgen. Alsof op 
de genoemde mannen in het geslachtsregister niets aan te merken is… ik bedoel 
maar. Een meer logische verklaring is dat de vier vrouwen gemeen hebben dat ze uit
andere volken afkomstig zijn, allevier, dat ze uit andere culturen met andere 
religieuze achtergronden komen. Dat is in ieder geval een kernthema in heel het 
Evangelie naar Matteüs, de volken komen in beeld, de Verlosser, Jezus, Jesjoea, 
God zal ons redden is zijn naam, is er niet alleen voor eigen volk, maar voor alle 
volken van de aarde. Ja alle volken zijn in tel, bij U o God van Israël.

Daarmee komen we op een enorm ingewikkeld punt. Namelijk de oorlogsvoering in 
de Bijbel. Want vreemde volken werden vooral gezien als vijanden. En het volk van 
God, Israël, trok op tegen andere volken, andere culturen, andersdenkenden, én 
naam grond in bezit. Viel vreemd grondgebied binnen en maakte daar steden met de
grond gelijk, moordde en roofde, en dat in Naam van de HEER. Door heel de 
geschiedenis heen hebben aanvallende en bezettende machten religieuze 
argumenten gebruikt om hun oorlogsmisdaden te rechtvaardigen in naam van God.  
De recente geschiedenis laat dat weer zien. Rusland die de Naam en de wil van God
verbindt aan de inval en de bezetting in Oekraiene, met door de Kerk gezegende 
wapens. 

Dus al die verhalen in Jozua, Richteren, en de boeken Samuël, Koningen en 
Kronieken staan bol van oorlog, agressie, misdaden en gruwel. De verspieding van 
het land Kanaän en het spioneren in de stad Jericho heeft als intentie om die stad en
dat land in te nemen. In naam van de God van liefde, hoop en vrede. En dat kan ik 
niet rijmen, niet hanteren, niet begrijpen en niet verdedigen. 

En daarom helpt het mij enorm dat er zoiets als een nieuwe getuigenkalender 
bestaat en wij ons deze Advent bezinnen op moedige voormoeders van Jezus. 
Omdat de boodschap steeds is: hoe houd je de toekomst open en leefbaar, hoe komt
er ooit een Koninkrijk van Recht en Vrede? Een Beloofd Land, waarin het goed is? 
En wie houden die toekomst open? Dat waren, zijn en zullen zijn mensen die er 
vertrouwen in hebben dat er een andere werkelijkheid kan zijn in menselijkheid. En 
dat God daar iets mee te maken heeft. Niet de God van Oorlog, maar de God van 
Vrede, niet de God van haat, maar de God van Liefde, niet de God van wettische 
burgerlijkheid, maar de God van kloppende harten. En het hart van Rachab klopte. 
Het klopte vol passie. Haar beroep is omstreden, ja dat is het nog steeds. Haar rode 
koord, de rode draad is verbonden geraakt aan haar beroep. Haar beroep beroep dat
bestaat bij de gratie van de lusten van de betalende klanten. Rachabs beroep is een 
stempel: hoer. Maar wel eentje die daar in Jericho een herberg runde, die gastvrij 
ruimte bood. Aan vreemdelingen ook. Ja nogal wiedes, zou je denken, dat waren ook
haar klanten. Maar onderschat niet, hoe zij daar aan de rand van de stad, met haar 
verblijf aan de buitenmuur heel wat meer mensenkennis had dan vele vele anderen. 
Een komen en een gaan van gasten die de stad aandeden. Maar dan kom je ook in 
aanraking met andere culturen. Ontwikkel je meer fijgevoeligheid als het gaat om 
anderen. Dus natuurlijk werden ook de twee Verspieders van Israël gastvrij 
ontvangen in de Herberg. Er is ruimte. Rachab verkoopt geen vol is vol, Rachab 
ontketent geen acties tegen de komst van anderen. 

En er is nog iets, misschien wel het belangrijkste, Rachab heeft een heel fijnzinnig 
afgestelde intuïtie. Daarin is zij beroepsmatig getrained, maar het is haar genetisch 



ook gegeven, lijkt het. Dat gevoel dat geloof wordt genoemd. Dat aanvoelen van wat 
groter is dan de burgerlijke werkelijkheid van de meeste mensen. Geloof ondersteunt
dat wat wij hopen en maakt wat wij niet zien toch zeker. Zo begint Hebreeën 11 de 
opsomming van geloofsheldinnen en helden, waar Rachab deel van uitmaakt. Maar 
wat geloofde zij dan precies? Zij geloofde dat de God van Israël een Bevrijder is. Zij 
getuigt daarvan in woorden die niets minder zijn dan een geloofsbelijdenis. Zij looft 
de Eeuwige van Israël en ge-looft dat deze verspieders onder haar dak bij die God 
horen. En bij die God wil zij ook horen. De waarden van deze Bevrijdende God, die 
ook de Schepper is van het Leven, die wil zij omarmen. 

Rachab wil af van de machtspatronen waarin zij leeft en werkt. Zij wil van hart tot hart
zich wijden aan God en medemens. En zij voelt aan dat dít haar door God gegeven 
kans is. Zij verzamelt alle moed, zij beschermt de verspieders, die zij ziet als mensen
van God, zij stelt hen veilig. En zo opent zij een nieuw perspectief een nieuwe 
toekomst, ook voor zichzelf. 

Rachab gaat zich wijden aan de Bevrijdende Liefde van de Schepper van het ware 
leven. En zo gaat zij onderdeel uitmaken van een lijn van vrouwen en mannen die 
hun leven gaan wijden aan God en die gaan horen bij dat volk van God dat zich niet 
beperkt tot één etnisch volk alleen, maar dat wereldwijd het bereik is van de 
Verlosser wiens naam is God zal ons redden. Jezus Messias, die al die genen in zich
heeft van hen die leven vanuit een open hart vol liefde en vertrouwen.  

Amen


