
 
Zondag 6 maart 2022 

eerste van de veertig dagen: 

‘De hongerigen voeden’ 

Uitgelicht: Rachab 

 
Lezing uit de profetie: Jozua (1 en) 2, gelezen en 

gezongen. 

 

Overweging 

 

Er loopt een rode draad door de geschiedenis. 

Een draad van geweld en bloedvergieten. Van 

verwoesting en vernietiging. 

Zolang als er mensen zijn, hebben ze elkaar 

bevochten. De geschiedenis van mensen is er één 

van geweld dat geweld oproept. 

De oerverhalen vertellen er al van. Van Kaïn, die zijn 

broer Abel doodt. Waarom…? Was het jaloezie? Was 

het een gevoel achtergesteld te worden? Een 

negatief zelfbeeld? Een gevoel niet gezien te 

worden? Was het de angst niet mee te tellen? Was 

het concurrentie, de behoefte sterker te zijn, groter 

te zijn, machtig te zijn – behoeftes die misschien wel 

eveneens zijn geboren uit angst? 

Al die negatieve gevoelens en ongezonde patronen, 

ze worden doorgegeven van generatie op generatie – 

tenzij iemand ergens het doorbreekt. 

 

Zolang als er mensen zijn, hebben ze elkaar 

bevochten.  

Het is onze dagelijkse werkelijkheid. Sinds ruim een 

week meer dan vele jaren het geval is geweest. Het 

houdt ons bezig: oorlog die zo dichtbij komt. Meer 

dan welk internationaal nieuws dan ook. Het maakt 

ons bezorgd: waar gaat dit naartoe? Het maakt ons 

bang, met Rachab, met de inwoners van Jericho. 

Bizarre samenloop: dat we net deze zondag horen 

over de inname van Jericho door het volk Israël. De 

vraag dringt zich op: is deze aanval vanuit Israël 

anders dan de daden van agressie van meneer 

Poetin? En als dat in onze ogen zo is, hoezo dan 

anders…? 

 

Er lopen nog meer rode draden door de 

geschiedenis. 

Zoals de draad van Gods bevrijdende woord. Dat 

komt niet uit de lucht vallen, ook niet in jouw en mijn 

leven. Dat heil zien we in wat mensen doen. In hoe ze 

leven – wanneer ze, om met de wegen van 

barmhartigheid van Matteüs te spreken, de 

hongerigen te eten geven. We zien het in de Abels 

van deze wereld. In mensen die hun heil niet zoeken 

in wapens, maar in andere middelen. Soms op de 

grens van het betamelijke, soms langs de rand van de 

afgrond, langs vreemde invloeden en schaduwkanten 

van het leven. 

 

We zien deze draad lopen door de stamboom van 

Jezus. Een stamboom waarin het niet gaat over 

genealogie, maar over redding: over hoe 

familiepatronen doorbroken worden. Hoe de daden 

van onheil van voorouders een tegenwicht krijgen in 

de daden van heil van hun dochters en zonen. 

Dat is geen geschiedenis. Het is geen verslag van 

feiten. Het is heilsgeschiedenis: het is een verhaal dat 

verteld wordt om iets te laten zien. Iets dat 

verborgen blijft, tenzij je er oog voor krijgt. 

 

Vier vrouwen komen voor in die stamboom. Met alle 

vier is er iets. Met Tamar; met Ruth; met Batseba. 

Vandaag zien we Rachab. Net als de andere drie een 

vrouw die niet binnen de lijntjes kleurt. 

Ze runt een herberg in de brede muur van Jericho. 

Een vrouw die een herberg runt – het kan haast niet 

anders of dat is een speciaal soort herberg. Eén waar 

niet enkel hongerige magen worden gevuld, maar 

waar ook een ander soort honger wordt gestild. En 

dat blijkt zo te zijn. Het verhaal vertelt dat ze een 

hoer is. 

 

Ze heeft gehoord van dat volk dat op zoek is naar 

land om zich te vestigen. Ze heeft gehoord van hun 

God die hen bijstaat – althans, dat zeggen de 

verhalen die over hen de ronde doen. En nu kloppen 

er twee jonge knullen aan van wie ze op haar 

sandalen wel aanvoelt wie ze zijn. Wat zal ze doen? 

Als ze de verhalen mag geloven, zijn zij de 

aankondigers van de dood. Vroeger slaven in Egypte, 

maar hun God heeft hen bevrijd, zegt men. Heeft hen 

bijna onverslaanbaar gemaakt, zegt men. 

 

Rachab twijfelt. Welke kant moet ze kiezen? Welke 

god moet ze volgen? Wie zou haar beschermen? Met 



welke god zou ze de meeste kans op overleven 

hebben? 

Misschien heeft ze verbondenheid gevoeld. De god 

van een slavenvolk – zou die niet ook de god van 

prostituees kunnen zijn? Zou die niet begrip hebben 

voor haar situatie?  

Misschien was dit wel de enige kans om haar familie 

te redden. 

 

Rachab kiest. Vol gemengde motieven. Ze kiest op 

hoop van zegen. Zoals we zoveel keuzes maken. Je 

kunt vaak maar één stap vooruit zien. Je kunt vaak 

alleen ingaan op de problemen die zich op dat 

moment aan je voordoen – en niet overzien wat er 

daarna zal gebeuren. We weten in deze dagen maar 

al te goed hoe waar dit is. Wat is de meest wijze weg 

om te gaan met een onberekenbare agressor als 

Vladimir Poetin? Welke weg is de weg naar het licht – 

of tenminste naar het intomen van de duisternis? 

 

Rachab verbergt de verspieders.  

Is ze een verraadster of een gelovige? 

Welk antwoord je hierop geeft, hangt af van de bril 

waarmee je kijkt. In het boek Jozua gaat het om 

leefruimte voor recht en rechtvaardigheid; om 

bevrijding van afgoden die mensenoffers vragen. Kijk 

je met die bril op, dan is ze een gelovige. Dan heeft 

ze gekozen voor de weg ten leven. Zo wordt ze later 

ook genoemd in de brief aan de Hebreeën (Hebr. 11): 

een geloofsgetuige. Haar daden bewijzen haar 

geloof. 

 

Ze zegt tegen de twee spionnen: red mij en mijn 

familie, want ik heb aan jullie vriendschap bewezen. 

Hier staat eigenlijk: ik heb jullie chesed gegeven – 

barmhartigheid. Een woord dat ook gebruikt wordt 

voor God, in zijn omgang met ons. Een woord dat in 

deze weken in de Veertigdagentijd een kernwoord 

zal zijn. Het vertelt ons hoe we goed kunnen omgaan 

met elkaar. Hoe we de weg ten leven kunnen kiezen. 

 

En de twee mannen beloven: wij staan voor jou en je 

familie in. Omdat jij ons goed doet. Jouw 

barmhartigheid roept de onze op. Voor jou en je 

familie zal er toekomst zijn, wanneer de Ene ons het 

land geeft. 

Zo vertelt het verhaal helder hoe het zit. 

Veelbelovend land wordt niet door mensen in bezit 

genomen. Het wordt door God geschonken. Je kunt 

het van hem ontvangen. Veelbelovend land, beeld 

voor toekomst: het heeft te maken met trouw van 

mensen aan elkaar. Met trouw van mensen aan God 

en van God aan mensen. Het heeft te maken met 

trouw aan de vreemdeling, aan de vijand. Zoals ook 

Jezus later laat zien in de manier waarop hij met 

hoeren en tollenaars omgaat. 

 

In het bijbelverhaal over heilsgeschiedenis overleeft 

Rachab de invasie en wordt ze een geëerde vrouw in 

Israël. En Matteüs noemt haar in de stamboom van 

Jezus. Volgens de legende trouwt ze met een 

nakomeling van Tamar en wordt de moeder van 

Boaz, die later met Ruth trouwt. Rachab: een vrouw 

die inhoud gaf aan de bevrijdende rode draad van 

God door de geschiedenis. 

 

Maar het is geen simpele weg. Het betekent: leven 

met open handen. Handen die kunnen ontvangen en 

niet zelf willen grijpen. Leven, toegewijd aan een 

belofte, aan een verbond – kan het nog vager…? 

Het betekent: leven als Abel. Leven als tegengeluid. 

Leven waarin je zoekt naar andere middelen dan 

wapens en geweld. 

Het betekent ook: de illusie van beheersing loslaten. 

Kwetsbaar durven zijn. Met alle onzekerheid en angst 

die daarmee gepaard gaan. Rachab bidt dan ook: 

verlaat mij niet… Blijf bij mij in het donker; draag met 

mij mijn zorgen en mijn angst. 

 

 

‘Verlaat mij niet’ – 1e keer zangers, 2e keer allen  

 


