• door Johan Schep

Rachab, de hoer
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Parels van de genade van God
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Rachab woonde in Jericho en het komende oordeel hing haar boven het hoofd,
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zij zowel in het Oude als het Nieuwe Testament 'Rachab, de hoer' wordt genoemd (Joz.2:1; Hebr.11:31).

Het valt op dat God haar zo blijft noemen, hoewel ze gespaard bleef voor het oordeel. Het kan zijn dat jij bekend
staat om iets wat je hebt gedaan in het verleden en als litteken met je meedraagt. Ik heb goed nieuws, want Jezus
stond ook op met alle littekens van het kruis. Daarom zei
Jezus tegen Thomas: Kom hier en bekijk Mijn handen en
steek je hand in Mijn zijde (Joh.20:27). Jezus zal tot in alle
eeuwigheid herdacht worden als het Lam dat geslacht is
(Openb.5:6). De Heere Jezus en Rachab overwonnen hun littekens, ook al bleven die altijd zichtbaar. Ik vind het ook zo
mooi dat de Samaritaanse vrouw in Jezus de zevende, de
volmaakte Man ontmoette en haar verleden ook overwon.
Zij bereikte daardoor een heel dorp (Joh.4).
De tweede parel. Rachab had hetzelfde geloof als het volk
Israël, nadat de zee zich toesloot (Ex.15). Zij had hetzelfde
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geloof als Jozua, die hun leider was (Num.14:6-7). De Heere waardeerde haar geloof. Dit gaf vreugde aan Zijn hart
(Hebr.11:6). Door het geloof worden wij ook veranderd naar
Zijn beeld. Dit zien wij o.a. bij Petrus (Luk.22:31-32). De Heere
zei: ‘Simon, Simon, zie de satan heeft dringend verlangd u
allen te mogen ziften als de tarwe. Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden’. Jezus sprak niet over
zijn integriteit, karakter of eerlijkheid, maar over zijn geloof.
Rachab had méér geloof in haar hart in de God van Israël
dan het Joodse volk bezat. Zij getuigde van de dingen waarover zij veertig jaar geleden hadden gezongen (Joz.2:10;
Ex.15:15). God had gezegd: De schrik voor Mij zal Ik vóór
u uitzenden en alle volken waaronder u komt zal Ik in verwarring brengen (Ex.23:27). Het is belangrijk om te geloven
wat we zingen! De vijand is al verslagen. We mogen zeg-

gen: God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze
Heere Jezus Christus (1 Kor.15:57). Geloof dit werkelijk!
De derde parel. Rachab werd opgenomen in het volk van
God, de familie van Gods kinderen (Joz.6:23-25). Zij trouwde met Salmon. Zij werd ook de overgrootmoeder van David (Ruth 4:21). De naam Rachab betekent ‘wijd’. De oogst
is altijd meer dan het zaad!
De vierde parel. Rachab werd ten slotte gebruikt om de Heiland in de wereld te brengen (Matt.1:5). Zij was van origine
een immorele, buitenlandse vrouw, maar door haar geloof
is zij deel gaan uitmaken van de stamboom van Jezus Christus. Zo rijk is Gods genade! Rachab is een voorbeeld van
waarachtig geloof geworden (Hebr.11:31; Jak.2:25-26). Dat
is het belangrijkste!
De vijfde parel. Rachab was ook een getuige van Gods verzoenende karakter. Dat zien we in het scharlaken koord.
Dat rode koord was een teken in die tijd dat zij beschikbaar was. Nu betekende het rode koord dat zij klaar was
om gered te worden, zij en haar hele familie (Joz.2:18). De
kleur rood spreekt van het kostbare bloed van Christus
(1Petr.1:18). Het getal vijf spreekt ook van goddelijke genade.
Enkele verzen die nuttig zijn om ons geloofsleven praktisch te maken, vinden we in Jak.2: ‘Mijn broeders, hebt
het geloof in onze Heer Jezus, de Heer der heerlijkheid,
niet met aanzien des persoons’ (vs.1). Als God geloof ziet, is
dat genoeg! ‘Hoort, mijn geliefde broeders: heeft God niet
de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het
geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat Hij beloofd
heeft aan hen die Hem liefhebben?’ (vs.5). ‘Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft; barmhartigheid roemt tegen oordeel’
(vs. 13). ‘En is niet evenzo ook Rachab de hoer op grond van
werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had?’ (vs. 25).
Rachab was moreel arm in de wereld. Zij had de Heere wel
haar geloof aan te bieden.
Als u zich onwaardig voelt om door God gebruikt te worden, laten we dan nog een paar kandidaten noemen die
door hun geloof toch op geweldige wijze zijn gebruikt:

Noach werd dronken;
Abraham en Sara waren te oud;
Lot pleegde incest met zijn
dochters;
Juda pleegde overspel; Jakob was
een leugenaar;
Mozes was een doodslager;
Mozes stotterde;
Simson had ogen vol begeerte;
de moeder van Jeftha was een hoer;
Barak was een slappeling;
Gideon was bang;
de vrouw van Hosea pleegde
overspel;
David, Jeremia en Timotheüs
waren te jong;
David pleegde overspel en
beging een moord;
Elia wilde zelfmoord plegen;
Elisa was kaal;
Jesaja had onreine lippen;
Jona was racistisch;
Petrus brak zijn belofte;
Maria Magdalena was demonisch
belast;
Lazarus was dood.
Laten wij reageren in het geloof, dat de Heere Jezus voor
ons is gestorven en in ons wil komen wonen om door
ons heen te leven en te werken (Gal. 2:20).
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