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Mijn gebed vandaag 

Liefdevolle God, dank U voor de hoop die U ons allen hebt 

gegeven. De hoop van een liefdevolle Redder die ooit zal 

komen naar de aarde en Zijn volgelingen mee zal nemen 

naar de hemel is zeer waardevol. Geef mij de moed om Uw 

vergeving en liefde voor mij te accepteren. Maak dat ik 

dichter naar U toe groei en klaar mag zijn als U komt. 

Delen 
Laten we elkaar bemoedigen en een schouder bieden om 
uit te huilen. Als christenen die Jezus Christus naleven 
moeten we respect hebben voor alle vrouwen en  iedereen 
liefdevol behandelen.  

Denk aan iemand die u kent die slecht is behandeld van-
wege haar foute verleden of valse geruchten. Hoe kun je 
haar ondersteunen?  

 

 

 
 

 



 

Vrouwen in de Bijbel: Rachab & ik                                                                                                                                                                         

 
Bijbelgedeelte:  Jozua 2:1-24 ;  Jozua 6:17-25; Mattheus 1:5;                       

                                                    Hebreeën 11:31; Jakobus 2:25 
 

 
Introductie 
Rachab was een voorouder van Jezus 
(Mattheus 1:1-6). Haar geloof bracht 
haar in een groot geslacht: van 
prostituee tot de bloedlijn van Jezus 
Christus. Wat een verschil! Dat kan 
geloof doen. God gebruikt geen 
perfecte mensen die volgroeid zijn in 
geloof. Integendeel. Hij neemt 
doodgewone mensen en bereikt met 
hen het buitengewone. In het leven 
van deze mensen zelf en in het leven  
om hen heen. Ongeacht je positie in 
het leven, ongeacht waar je bent of wie 
je bent, een simpele stap in geloof naar 
Jezus Christus kan je lot veranderen. 
 
Ontdek  
* Haar moed  
* Haar sterke karakter  
* Haar geloof  
 
Verdieping 
1. Rachab wordt omschreven als wat? 
    (Jozua 2:1) 
 
2. Wie komt naar Rachab’s huis?    
    (Vers 1)     
                                                                                
 

 
 3. Toen de mannen van Jericho de       
     twee Israëlische mannen kwamen    
     zoeken, wat doet Rachab?                   
     (Vers 2-8) 

4. Welk risico loopt ze hierbij? 
 
5. Wat is Rachab’s opinie over de  
    God van Israël? Waar baseert ze  
    dit op? (Vers 9-11) 
 
6. Rachab vraagt de spionnen om een  
    gunst. Welke gunst is dit?            
    (Vers 12-14) 
 
7. Hoe ontsnappen de spionnen?          
    Wat vertelt Rachab ze te doen?                    
    (Vers 15-16) 
 
8. Hoe vertellen de spionnen Rachab  
    om haar huis te markeren om zo  
    haar familie te redden? (Vers 17-21) 
 
9. Als het leger van Israël de stad    
    Jericho overneemt, wat draagt Jozua     
    de twee spionnen op te doen voor ze     
    de stad verbranden? (Jozua 6:22-25)) 
 

10. Waar wordt Rachab genoemd in    
    het Nieuwe Testament? (Mat. 1)                         

                           
Woorden voor Vandaag 
11. Hoe is het voor mij mogelijk om 
       niet alleen te kijken naar de fouten     
       die ik in het verleden heb gemaakt     
       en het goed te doen bij God? 
 
12.Tot welke hoogte ben ik in staat om  
      andermans verleden te vergeten en  
      hen ruimte te geven om te groeien   
      in het geloof? Wat is mijn motief  
      hiervoor? Wat zijn aandachtspunten   
      waarmee ik de gave van acceptatie  
      kan ontwikkelen? 
 
  Discussievragen                                   
 1. Dit verhaal gaat over een serie             
      leugens verteld om levens te                  

   redden. Rachab moest kiezen voor   
het minst kwade. Sommigen zeggen 
dat een christen nooit mag liegen, 
maar Rachab wist nog maar weinig 
van God. Het volgende vers uit  
Handelingen 17:30 in ogenschouw 
nemend:  ‘God slaat echter geen 
acht op de tijd waarin men Hem niet 
kende, maar roept nu overal de 
mensen op om een nieuw leven te 
beginnen.’                                                       
Wat is jouw mening? Is een leugen 
soms gerechtvaardigd? 

2. Zit er enige symbolische waarde in     
     het rode koord dat Rachab uit het     
     raam hangt? 
 
 
Woorden van Wijsheid 
Het is relevant dat Rachab in het 
‘geloofshoofdstuk’ Hebreeën 11:31 
wordt herinnerd. Ze wordt nog steeds 
gezien als de prostituee. Toch geeft 
haar verhaal alle vrouwen hoop. 
Ongeacht je afkomst kun je vooruit 
kijken en een eerlijk en eervol leven 
leiden. Rachab’s verhaal toont ons dat 
God daadwerkelijk onze zonden in het 
diepst van de oceaan gooit.                   
(Micha 7:29). Hij herinnert ze niet 
meer. Wat een mooie belofte van hoop 
en liefde van onze Heer! 
 

 

 
 
 

Rachab 
Haar naam betekent ‘Onbeschoft’ en ‘Pittig’ 

 


