
Advent 2008: De Moeders van Jezus (Matteus 1: 5, Jozua 2)  
 

1. Het familiealbum van Jezus… 
Foto’s kijken… zwarte bladzijden in 
jouw geschiedenis… Jezus maakt 
zwarte bladzijden wit.   
 

2. Rachab in de bijbel…  
Matteus 1: 5: Salmon verwekte Boaz 
bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij 
Ruth, Obed verwekte Isaï,  Isaï 
verwekte David, de koning. Hebreeën 
11: 31: Door haar geloof ontving de 
hoer Rachab de verkenners gastvrij in 
haar huis en is ze niet met de 
ongehoorzame bewoners van haar 
stad omgekomen. Jacobus 2: 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? 
 

3. De Rachab Story 
1. Opdracht van Jozua (1a); 2. 
Aankomst/ bescherming van de 
spionnen (2-7); 3. Belijdenis van 
geloof (8-14). 2.Ontsnapping/ 
bescherming van Rachab (15-21); 1. 
Terugkeer naar Jozua (22-24). Leren 
van de opbouw… gevangen in 
vragen…  
 

4. Het getuigenis van Rachab 
De schrijver speelt met woorden. 
Rachab weet niet waar de 
verspieders zijn. Ze weet wel wie 
God is. Ze vertelt daarover aan de 
verspieders. 1. De macht van God 

(10).  Het getuigenis van de volken. 
De volken hebben gehoord van Gods 
machtige daden en ze sidderen. 2. 
De majesteit van God (11). Hij is de 
God die macht heeft in de hemel en 
op de aarde. 3. De genade en 
barmhartigheid van God. Ze weet 
niet alleen wie God is, maar doet 
vervolgens een beroep op redding, op 
zijn genadige liefde.  
 

5. God aan het werk… 
1. Voordat de verspieders het land in 
gaan is God al lang aan het werk. Hij 
gaat reddend voor ons uit. 2. Wat is 
verkennen en spioneren? Angst voor 
de volken of angst van de volken? We 
zien allemaal apen en beren en 
reuzenproblemen of we zien hoe 
reusachtig sterk God is. We hoeven 
niet te zoeken naar onze menselijke 
onmogelijkheden maar mogen 
zoeken naar God die al lang aan het 
werk is. Denken en leven vanuit God 
of vanuit mensen? Kijk naar wat Hij 
geeft. 3. De boodschappers moeten 
het land verkennen en komen niet 
verder dan Jericho. De boodschap 
van de verspieders aan Jozua is 
slechts deze (24): De Heer heeft ons 
het hele land in handen gegeven, de 
inwoners zijn doodsbang voor ons 
(hoezo ons?). Niets geen militaire 
praat over legers en sterke steden, 
geen strategieën. God doet wat Hij 
belooft. 4. Zoals zo vaak gebruikt 
God hier een heiden en het 

getuigenis van de volken om ons 
geloof te versterken.  
 

6. Rachab en advent…  
Wat is advent… God komt ons 
tegemoet in zijn Zoon Jezus Christus. 
God gaat ons opzoeken. Hij wil 
binnen breken in ons bestaan en ons 
bestaan openbreken. Dat gebeurt 
daar bij Rachab. God komt binnen in 
haar leven. Ze ziet dat God moment 
in haar leven ( en jij?). Jacobus legt 
niet voor niets nadruk op wat zij 
doet. Dan wordt het tijd om je 
geloof te belijden (Romeinen 10). 
Dan breekt je leven open. Ze vraagt 
niet om een weldaad voor zichzelf 
maar voor familie. Ze krijgt hoop en 
perspectief. Ze gelooft de belofte 
van redding want ze bindt Het 
Scharlaken Koort (hoop voor 
prostituees) aan het venster. Zo 
komt ze los van haar verleden. Van 
de duisternis komt ze in het licht. 
Dat is advent. Redding is nabij voor 
iedereen die de naam van de Heer 
aanroept.  
 

Voor de kringen…  
1. God redt Rachab om ons te 

redden. Hij redt jou om… 
2. Jezus is niet alleen in zonder 

ontvangen en geboren. Hij is 
uit zonden geboren.  

3. God is veel genadiger dan 
mensen. Hij heeft een plek 

voor hoeren en tollenaars in 
zijn reddingsplan.  

4. Ook jij mag je verleden achter 
je laten en opnieuw beginnen.  

 
Welkomsttekst: 
Romeinen 10: 9-15:  

Als uw mond belijdt dat Jezus de 
Heer is en uw hart gelooft dat God 
hem uit de dood heeft opgewekt, 
zult u worden gered. Als uw hart 

gelooft, zult u rechtvaardig worden 
verklaard; als uw mond belijdt, zult 

u worden gered.Want de Schrift zegt: 
‘Wie in hem gelooft, komt niet 

bedrogen uit.’En er is geen 
onderscheid tussen Joden en andere 

volken, want ze hebben allen 
dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke 

gaven aan allen die hem aanroepen, 
want er staat: ‘Ieder die de naam 
van de Heer aanroept, zal worden 
gered.’ Maar hoe kunnen ze hem 

aanroepen als ze niet in hem 
geloven? En hoe kunnen ze in hem 

geloven als ze niet over hem hebben 
gehoord? En hoe kunnen ze over hem 
horen als hij niet verkondigd wordt? 
En hoe kan iemand verkondigen als 
hij niet is uitgezonden? Het is zoals 

geschreven staat:  
‘Welkom zijn zij die goed nieuws 

verkondigen.’ 
 

7 december: Ruth; 14 december: Maria; 
21 december: Het familie-album (Jezus is 

7x7). 
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