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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Gisteren was aan de beurt om te 

lezen: Jozua 2: 1-7. In hoofdstuk 2 gaat het over de verspieders die naar Jericho worden 

gestuurd. Rachab wordt middellijk gebruikt, zodat de verspieders niet worden gepakt. De 

verspieders beloven dat Rachab niet gedood zal worden.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? In vers 2 en 3 lezen we: Toen werd den koning te 
Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in dezen nacht zijn hier mannen gekomen van de 
kinderen Israëls, om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, 
zeggende: Breng de mannen uit, die tot u gekomen zijn, die te uwen huize gekomen zijn; 
want zij zijn gekomen, om het ganse land te doorzoeken. De verspieders zijn ontdekt. De 

koning van Jericho is erachter gekomen dat er twee verspieders de stad zijn 

binnengedrongen. Hij beveelt Rachab om de verspieders aan hem over te leveren. Wat 

kunnen wij hieruit leren? De mens wikt, maar God beschikt. De HEERE is met Zijn plan 

bezig. Het volk Israël is onderweg en de HEERE wil dat ze op de plaats van bestemming 

komen. En dan moeten alle dingen mee werken ten goede. De verspieders moeten 

middellijk het voorwerk doen, zódat het volk Israël straks verder kan trekken. Als het aan 

de koning ligt, dan worden de verspieders uitgeleverd. Maar de Heere bestuurt het anders. 

Hierin zien we zo mooi Gods leiding, raad en bescherming. De HEERE neigt het hart van 

Rachab dat ze partij kiest voor de verspieders, tegen de belangen van haar eigen volk in. 

Dat is geen verraad tegen haar eigen volk, maar een zaak van geloof, wat God in haar hart 

gewerkt heeft, zodat haar wil gebogen is. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In vers 1 staat: Jozua nu, de zoon van Nun, had 
twee mannen, die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: Gaat heen, 
bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen, en kwamen ten huize van een vrouw, een 
hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar. Rachab is een herbergierster. 

Tegelijkertijd heeft ze een vreselijke bijnaam. De naam ‘hoer’ is geen compliment! Ze is een 

beschadigde vrouw. In dit vers lezen we dat de naam ‘hoer’ aan haar naam verbonden is. 

Dat lezen we ook in Hebreeën 11:31 – Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen 
(…). Jongeren en ouderen, wie kan er boven Rachab staan? Toch niemand? Jongens, waar 

denk je aan als je een meisje in verleidelijke kleding ziet lopen? En meiden, hoe praat je 

onderling over knappe jongens met een aantrekkelijk uiterlijk? Is het niet té vaak seksueel 

getint? We leven in een maatschappij waarin seks centraal staat. Kijk maar naar de 

billboards en overige reclames. Maar ook zijn er veel filmpjes en praatprogramma’s waarin 

direct of indirect het zevende gebod wordt overtreden. De mens is geneigd tot álle kwaad! 
 

Jongelui, de Heere heeft seksualiteit een plaats gegeven binnen het huwelijk van man en 

vrouw. In het huwelijksformulier staat ook zo onderwijzend: Want om hoererij te vermijden, 
zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man (…). 
Jongelui, in de verkeringstijd ben je nog niet wettig aan elkaar verbonden. Je bent dan nog 

geen ‘man en vrouw’. Hoe ga je in de verkeringstijd met elkaar om? Kun je eerlijk voor de 

Heere verantwoorden dat je nog steeds geen geslachtsgemeenschap hebt gehad? Of moet 

je ‘als meisje’ eerlijk bekennen dat je ontmaagd bent? Jongelui, dit een teer onderwerp. Is er 

sprake van een misstap? Of worstel je met pornoverslaving? En heb je hierover verdriet en 

berouw? Vraag maar heel teer en eerbiedig of de Heere deze zonde wil vergeven. En bid of 

de Heere je wil bewaren voor een volgende misstap. Jongelui, zit je gevangen in verslaving? 



Zoek echt hulp en neem iemand in vertrouwen. Samen kom je verder. Vraag tegelijkertijd 

aan de Heere om bevrijding van deze macht van de satan.  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In vers 4 staat: Maar die 
vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen; en zeide aldus: Er zijn 
mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet, van waar zij waren.  
Rachab handelt moedig. Ze is herbergzaam. In de Bijbel lezen we vaker over 

herbergzaamheid. Je kunt vanuit dit vers denken aan het woord ‘herbergzaamheid’. We 

lezen in de Bijbel dat dit echt een opdracht is. In 1 Petrus 4:9 staat: Zijt herbergzaam jegens 
elkander, zonder murmureren. Jongeren en ouderen, leg deze tekst eens naast de 

werkelijkheid van de asielcrisis van dit moment. Het is Gods gebod! En de Heere wil het 

zegenen. We lezen in Hebreeën 13:2 - Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor 
hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. 

Rachab zet haar leven op het spel voor deze verspieders. Dit is een vrucht van het ware 

geloof. Dit is een belangrijke les. Wanneer heb jij voor het laatst moedig gehandeld? En wat 

mag jou een daad kosten die je aan een ander bewijst? Zou je een goede daad aan je naaste 

durven te doen met risico voor eigen leven? Er was eens een Godvrezende vrouw. De 

Duitsers kwamen aan de deur én ze had onderduikers. Er was geen mogelijkheid meer om 

naar hun schuilplek te vluchten. De onderduikers kropen onder de keukentafel en 

verborgen zich onder een laaghangend tafelkleed. De vrouw deed de deur open. Op de 

vraag waar de Joden zaten, zei ze eerlijk: “onder de keukentafel.” De Duitsers begonnen 

hard te lachen en maakten rechtsomkeert… Voor wie en waarom handel jij moedig? Voor 

God, evenals deze vrouw? Of doen we het om eigen belang? 

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In vers 5 lezen we: 

En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen 
uitgingen; ik weet niet, waarheen die mannen gegaan zijn; jaagt hen haastelijk na, want gij 
zult ze achterhalen. De knechten van de koning geloven Rachab. Middellijk heeft Rachab de 

verspieders beschermd. Rachab is hierin van grote betekenis. 
 

In ander opzicht is Rachab ook van betekenis. Rachab komt ook voor in Christus’ 

geslachtsregister. Uit haar familie zal jaren later de beloofde Messias geboren worden.  

In Lukas 2:11 lezen we de vervulling waar zólang naar is uitgezien: Namelijk dat u heden 
geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids. Ook Rachab is één 

van de voorouders. In deze geschiedenis zie je dan even iets van de rode draad die door het 

Oude Testament loopt. We zien in het Oude Testament vaker de rode lijn en tegelijkertijd een 

heenwijzing naar de geboorte van Christus. Denk bijvoorbeeld aan het Bijbelboek Esther. 

Koningin Vasthi moet ‘nee’ zeggen want Esther moet koningin worden. Waarom moet Esther 

koningin worden? Haman komt met een plan om het hele Joodse volk uit te roeien. Daarom 

moet Esther het Joodse volk redden, want Christus moet geboren worden! De rode draad 

zien we ook bij het Bijbelboek Ruth. Ruth was getrouwd met Machlon, maar Machlon moet 

sterven, want Ruth moet naar Boaz. De rode lijn loopt door van Boaz, Obed, Isaï, David. Of 

denk aan de geschiedenis waarin Abraham Izak moet offeren. In gehoorzaamheid aan de 

HEERE staat Abraham op het punt om Izak te offeren, maar dan lezen we: Strek uw hand 
niet uit aan den jongen. Ook door deze geschiedenis loopt de rode draad. Strek uw hand niet 
uit aan den jongen, want de Christus moet geboren worden. De rode lijn moet doorlopen van 

Izak, Jakob, Juda... Jongelui, bijzonder hè? God schaamt Zich niet om de God te zijn van 

grote zondaren! 
 



Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? In vers 5-7 lezen we: En het 
geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen; ik 
weet niet, waarheen die mannen gegaan zijn; jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze 
achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de 
vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op 
den weg van de Jordaan, tot aan de veren; en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan 
waren, die hen najaagden. Rachab kiest voor partij. Ze kiest voor de kant van Israël. Maar, 

we lezen ook dat Rachab een leugen uitspreekt. Je mag dit ook een noodleugen noemen. In 

de Bijbel lezen we vaker over een noodleugen. Denk bijvoorbeeld aan Exodus 1:15-21. De 

vroedvrouwen krijgen van Farao de opdracht ervoor te zorgen dat alle Hebreeuwse 

jongentjes worden gedood. Maar, Sifra en Pua vrezen de Heere. De vroedvrouwen spreken 

dáárom niet de waarheid, omdat ze niet mee kunnen werken aan het verschrikkelijke plan 

van Farao. 

 

Misschien denkt nu iemand: Mag je dan toch wel liegen? Jongelui, het staat als een paal 

boven water dat je niet mag liegen. Het negende gebod is niet van elastiek en er staat héél 

duidelijk: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Hierover valt niet te 

twisten. Het is niet goed van Rachab, het is een zonde! Maar, vraagt iemand: “hoe moeten 

we dit dan zien?”  

Het gaat hier écht om een keuze die onmogelijk is. Bij Rachab én de vroedvrouwen zien we 

dat er een keuze gemaakt moet worden uit twee kwaden. Ze kiezen voor de minst kwade 

waardoor een grotere zonde voorkomen wordt. Er worden hierdoor levens gespaard. In zo’n 

situatie word je gedwongen om te zondigen. De keuze valt dan op de minst kwade. Er blijft 

niets anders over dan daarna de schuld eerlijk voor de Heere te belijden. De Heere kent het 

hart en weet de intentie waarom voor een bepaalde leugen is gekozen. Als het geloof in de 

HEERE dan niet krachtig werkzaam is, het geloof dat Hij almachtig is en alle dingen weet en 

uit alle dingen kan redden, dan verval je tot deze noodleugen. De HEERE wil deze zonde van 

de leugen vergeven. Van Sifra en Pua staat zelfs dat Hij hun huizen bouwde! 

Stel, jongelui, je ontmoet iemand op straat. Je ziet dat hij zichzelf niet meer in de hand 

heeft, tot alles in staat is en moordzuchtige gedachten heeft. Vervolgens vraagt hij aan jou 

waar die persoon woont die hij wil vermoorden. Jij kent diegene en je weet ook waar hij 

woont. Vervolgens vraagt de man aan jou naar het adres. Je voelt je zeer onveilig, want die 

man is op dat moment, ook naar jou, tot alles toe in staat… Het negende gebod flitst door je 

hoofd: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.  Wat zou jij in deze situatie 

dán antwoorden? 
 

Des HEEREN vrees is rein; 
Zij opent een fontein 

Van heil, dat nooit vergaat. 
Zijn dierb're leer verspreidt 
Een straal van billijkheid, 
Daar z' all' onwaarheid haat. 
(Psalm 19:5a) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 


