
OVERDENKING 
 
Een van onze zeg maar guilty pleasures is het kijken naar de serie The Crown, 
waarvan de nieuwste aflevering weer net verschenen is. Grotendeels fictie, 
maar sommige dingen zijn wel overeenkomstig de werkelijkheid. De laatste 
keer waren we er getuige van hoe een diep ongelukkige prinses Diana zich liet 
overhalen om een interview te geven aan de BBC waarin ze al haar 
moeilijkheden openbaar maakt. Wat haar het laatste zetje geeft is dat de 
journalist haar laat geloven dat er door de koninklijke familie opdracht gegeven 
is haar af te luisteren en zo haar wantrouwen verder aanwakkert. Dat schijnt 
ook echt zo te zijn gegaan. Op een gegeven moment zegt de journalist tegen 
haar en kijkt haar daarbij indringend aan: ‘Vertrouw niemand’. Terwijl hij juist 
zelf degene is die niet te vertrouwen is en heel geraffineerd misbruik maakt 
van haar kwetsbaarheid. Tja, hij is journalist en op zoek naar een verhaal dat 
goed verkoopt en daar doet hij alles voor. Maar hij leek zo menselijk. Diana 
maakte de fout te denken dat ze een mens tegenover zich had die ze kon 
vertrouwen en die naar haar luistert. Want dat had ze zo ontzettend nodig. 
Iemand kunnen vertrouwen.  
 
Wanneer weet je of iemand te vertrouwen is of niet? De verspieders die bij 
Rachab hun toevlucht hebben gezocht weten niet of zij te vertrouwen is, maar 
ze zijn aan haar genade overgeleverd. En Rachab op haar beurt weet niet of 
deze mannen zich zullen houden aan hun belofte dat zij haar en haar familie 
later zullen sparen als de stad wordt ingenomen. Ze zijn vreemdelingen voor 
elkaar, ieder behorend tot een ander volk. Maar ze besluiten van beide kanten 
elkaar als mens te vertrouwen. Daarmee nemen ze een enorm risico. Een 
scharlaken koord is het teken van het hachelijke van de situatie als van de 
redding die de een de ander schenkt. 
 
Wonderlijk dat juist Rachab een plaats gekregen heeft in de stamboom die 
Mattheüs aan Jezus gegeven heeft en waarin vier bijzondere vrouwen 
genoemd worden. Wat trouwens eigenlijk heel apart is dat al die verwekkingen 
uitkomen bij Jozef, die niet eens de verwekker van Jezus is, maar wel de man 
van Maria, de vijfde vrouw. Dat maakt al duidelijk dat het hier minder gaat om 
zuivere bloedverwantschap dan om geestverwantschap, om een bepaalde 
manier van in het leven staan. 
 
Rachabs naam heeft een dubbelzinnige betekenis. Die is afgeleid van een 
werkwoord dat ruimte geven, zich openen betekent. Dat duidt erop dat Rachab 
iemand is die de dingen ruim ziet, een brede blik heeft. Maar je kunt haar 
naam ook anders uitleggen. Wat platter gezegd betekent de naam Rachab: 
‘die zich wijd maakt, die haar benen spreidt’. Vanwege die naam en omdat ze 
vreemde mannen bij haar thuis ontvangt is altijd aangenomen dat Rachab een 
prostituee is. 
 



Iemand die niet kieskeurig is in wie ze ontvangt. Buitenlanders zijn bij Rachab 
net zo welkom als volksgenoten. De deur van Rachab staat open voor 
iedereen. Over dat huis van Rachab wordt verteld dat het op de stadsmuur 
ligt, op de wallen zeg maar. Het is een huis op de grens. Het is niet voor niets 
dat de twee verkenners juist op deze plek en bij deze grensfiguur een opening 
zoeken om de stad binnen te komen. Rachab kan vanuit haar huis uitkijken 
over de vlakte die vanaf Jericho loopt naar de Jordaan. Juist vanaf die 
grenspositie kan ze verder zien dan de mensen in het centrum van de stad die 
in hun eigen bubbel leven. Rachab is iemand die aan de rand van de 
samenleving staat. Eerder dan de anderen beseft zij dat haar stad zal worden 
ingenomen, en dat wil zij het overleven het er nu op aan komt de juiste keuze 
te maken.  
 
De komst van de twee vreemdelingen bij haar thuis is door haar omgeving niet 
onopgemerkt gebleven. De koning van Jericho vraagt Rachab om haar gasten 
uit te leveren. En dan neemt Rachab een besluit dat bepalend zal worden voor 
niet alleen haar eigen geschiedenis, maar voor het verloop van heel de 
bijbelse geschiedenis; ze besluit om de vreemdelingen te beschermen en te 
laten ontkomen. 
 
Rachab kreeg daarom net hier in de kerk een standbeeld. Maar je zou haar 
ook gewoon als verraadster kunnen beschouwen. Want ze redt haar eigen 
hachje en dat van haar familie, terwijl haar stadsgenoten er aan gaan. Of je 
kunt haar zien als iemand die begrepen heeft hoe de wind waait. Als een 
opportunist of milder gezegd realist, iemand die begrepen heeft welke kant het 
opgaat en dat het geen zin heeft om je daartegen te verzetten. Ze vertelt de 
verkenners dat de bewoners van Jericho doodsbang voor hen zijn. En zo geeft 
ze het zetje dat nodig is voor de verovering van de stad. 
 
Dat veroveringsverhaal in het boek Jozua is een lastig verhaal waar we 
vandaag niet goed raad mee weten. We horen hoe andere volken plaats 
moesten maken om Israel in het beloofde land te kunnen laten leven, en dat 
gaat niet zonder geweld. Dat is voor ons vandaag moeilijk te verteren – zeker 
als we dit bijbelboek lezen in het licht van de ontwikkelingen in de 20e en 21e 
eeuw in Israël en Palestina, de onmogelijke situatie die daar is gegroeid met 
voortdurende spanningen, onderdrukking en oorlog. Het is goed om te 
beseffen dat het boek Jozua minder een historische vertelling is dan een 
profetisch boek, waarin steeds weer deze vraag centraal staat: wat betekent 
het om te leven in het beloofde land? Dit land wordt steeds opnieuw 
geschilderd als een plek waar het leven pas goed kan zijn als het gedeeld 
wordt, waar aan ieder mens recht gedaan wordt, ook de weduwe, de wees en 
de vreemdeling. Dat ook de vreemdeling recht van leven heeft is een groeiend 
besef. Het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met 
een kus begroet, zo zongen wij aan het begin. Dat is het leidende visioen. 
 



Eén van de kernwoorden voor leven in dat land is het Hebreeuwse woord 
chesed, trouw, dat mensen elkaar trouw bewijzen, betrouwbaar zijn voor 
elkaar, elkaar niet laten vallen, en dan gaat het om een trouw die grenzen 
tussen volken en groepsbelangen doorbreekt.   
 
Rachab betoont zich hier betrouwbaar voor deze vreemdelingen, ze bewijst 
hun trouw en spaart hun leven. Voor haar wordt hetzelfde woord chesed 
gebruikt als waarmee in de psalmen God bezongen wordt, waar zijn goedheid, 
trouw en genade worden benoemd. Met gevaar voor eigen leven verbergt 
Rachab deze weerloze mensen, die aan haar genade zijn overgeleverd. Haar 
daad is niet vrij van eigenbelang, maar er is ook veel moed voor nodig. En 
daarom heeft ze een eervolle vermelding gekregen in de stamboom van 
Mattheus en een standbeeld vanmorgen hier in de kerk. Rachab brengt in het 
gedeelte dat we niet gelezen hebben haar eigen daad van bescherming in 
verband met de trouw van de God van de vreemdelingen over wie ze gehoord 
heeft. En zegt daarmee: in dat spoor wil ik ook leven, geef mij ook een plek in 
dat land van belofte. En ze doet een beroep op het geweten van deze twee 
mannen en vraagt hen haar en haar familie straks ook te sparen. Ze vertrouwt 
erop dat zij op hun beurt haar dezelfde menselijkheid zullen betonen die zij 
hen net heeft betoond. Hier spreekt een humaniteit en solidariteit die zich niet 
beperkt tot eigen volk maar over grenzen heengaat. En juist dat wil Mattheus 
eruit lichten. Hij laat zien dat deze humaniteit en solidariteit het weefsel zijn 
van de wordingsgeschiedenis van Jezus, het levenslicht dat doorgeven wordt, 
en dat ondanks alles wat deze manier van leven bedreigt dit de enige is die 
toekomst heeft. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar bevrijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
   
  
 
 
 


