Gemeente van onze heer Jezus Christus,
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Wat is belangerijker:
Wat je gelooft of hoe je leeft.
Wat kun je beter zijn: een asociale christen of een barmhartige
moslim.
Is de boodschap vandaag niet:
Geloof is een extraatje voor de liefhebber, maar het kan ook zonder.
En: Geloven is prima als je maar wel normaal doet.

In dat licht deugt Jozua 2 van geen kant.
Jozua zou in onze tijd worden aangeklaagd voor misdaden tegen de
menselijkheid
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De totale bevolking van een land uitmoorden tot en met de kleinste
kinderen toe.
Ja, maar dat is toch keihard in strijd met de Bijbel?
Helaas, bloedige uitglijder van Jozua, maar opdracht van God zelf.

En de gevierde hoodspersoon van Jozua 2 is een berekenende
exploitant van een bordeel
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Rachab de hoer die haar stad verraadt uit eigen belang en de bijbel
die haar prijst om haar geloof..
Zoiets kan zelfs Geert Wilders niet in de Koran vinden.
Wat moeten we hiermee?
Toch maar luisteren

Jozua 2 leest als een spionagethriller

Jozua moet de zwaar versterkte stad Jericho innemen en wil weten
hoe de vijand ervoor staat en stuurt twee spionnen vooruit.
Onopvallend komen ze daar terecht waar heel veel spionageverhalen
terechtkomen: een bordeel.
Daar kun je het nodige te weten komen, terwijl iedereen zijn best
doet anoniem te blijven.
Maar hun dekmantel is gelicht
Op bevel van de koning: hier met die spionnen!
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Jozua zal twee manschappen moeten afschrijven.
Want hier komen ze nooit meer levend uit.
Maar het verhaal heeft een verrassende wending genomen.

Rachab had hierop geanticipeerd.
Ze had de mannen meteen al goed verborgen.
Ze heeft zo haar eigen agenda
Uitgekookt als ze is, zet ze de achtervolgers op het verkeerde been..

Waarom?
Om haar hachje te redden
Een moffenmeid van de ergste soort.
Maar ja wat wil je, een hoer.
Veel dieper dan Rachab kan een mens niet zakken.

En zij staat in de eregalerij van geloofshelden in Hebr.11
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En Jacobus de man die vrome smoejses ontmaskert noemt haar in
één adem met Abraham als voorbeeld van een waarachtige gelovige.
Iemand van wie wij ons zouden distantieren – zo geloven wij niet
hoor - wordt door de Bijbel naast ons in de kerkbank gezet, als
voorbeeld .NB.

Dit is de wereld op zijn kop.
Dit kan toch niet!
En toch kom je dit veel vaker tegen in de Bijbel.
Dat onze ideeen over wat kan en niet kan overhoop worden gehaald
Jezus deed het in de ogen van zijn volksgenoten

Hoe kan een geestelijk leider de bloemetjes buiten zetten met
hoeren en oplichters
Of wat te debken van zijn uitspraak, dat we, als het geloof in hem op
het spel staat, onze eigen familie moeten haten. Dat is toch niet te
accepteren?

Het ligt nog niet zo simpel met “geloven” en “deugen”.
Redelijkheid en fatsoen liggen dus niet zomaar op één lijn met Jezus
volgen..
Daar kunnen we ons lelijk aan stoten
Maar het heeft ook verrassend een heel andere kant.
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Namelijk dat het bijbelse geloof niet het product is van onze
verstandige ideeen en ons moreel besef.
Dat bijbelse geloven wat andsers is dan een uitroepteken achter wat
we me zelf ook al wel dachten en vonden.

Dat heeft dus twee kanten:
Het heeft een positieve kant.
9

de filosoff Feurebach zei: wij hebben God uitgevonden omdat we
graag een God wilden die voor ons zorgt., een perfecte vaderfiguur in
de hemel.
En zo denken vandaag heel veel mesnen.
Zo wordt ook de bijbel gezien
Een boek van mensen over God
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Menselijke dromen verlangens die hun eigen god hebben
geschappen.
En daarom is het hoe shockerend ook goed om te horen dat je dat
niet van het bijbelse geloof kunt zeggen.
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Pls zegt Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord,
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat doet God

Dat heeft ook een lastige kant, namelijk dat de reden is voor mensen
als ze de bijbel echt gaan lezen die met een grote boog in de kliko te
gooien.
Het trof Jezus zelf: toen hij dingen zei en deed die de mensen mooi
vonden liepen ze massaal achter hem aan, maar toen hij de kern van
zijn boodschap ter sprake was zeiden veel leerlingen:
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‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ En velen liepen
bij hem weg.

Ook de verhalen als van Jozua zijn hard, wie wil daar nog naar
luisteren?

Maar hoe zit dat dan met Rachab?
Wat je ook van haar kunt zeggen: ZIJ MAAKT wel radicaal DE KEUZE
VAN HAAR LEVEN.
En met radikaal bedoel ik: ze zet haar hele leven op het spel en er is
geen weg terug.
Het is een sprong.
Het is dan ook meer dan een koele berekening
Want dit is wat haar beweegt:
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Zij vertelt dat de schrik voor Israël op alle bewoners van het land is
gevallen.
Iedereen staat te trillen op zijn benen.
Dat is niet logisch want achter hun sterke en hoge muren wisten ze
wel raad met zo’n nomadenvolk op zoek naar een plek.
Maar met Israël is meer aan de hand.
niet zomaar een volk op zoek naar land.
Nee, een volk met een heilige opdracht.
een volk met God in hun midden.
Ja, de God van hemel en aarde die geoordeeld heeft dat de inwoners
van Kanaän vanwege al hun misdaden geen recht van bestaan meer
hebben.
Niet wat men vindt, is doorslaggevend, maar wat Hij vindt
Hij is de rechter. Hij vernedert en Hij verhoogt.
Hij is God.
Niet wij hebben hem ter discussie te stellen.
Hij stelt ons ter discussie.
En Hij trekt zijn eigen conclusies.
Zo heeft Hij eens de wereld streng gestraft met de zonvloed.
Zo zal hij nog eens deze wereld oordelen en dan definitief.

Zoals het beloofde land voor Israel een voorafbeelding was van de
nieuwe aarde
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Zo was het oordeel toen over de volken van kanaan een
voorafbeelding van het laatste oordeel dat over de hele wereld zal
komen.
In het oordeel over Kanaan toen zien we al iets van dat laatse oordeel
oplichten.,
Openbaring vertelt ons dat die oordelen nu al over onze wereld
rollen.
En wil ook ons net als Rachab de ogen openen voor wat er werkelijk
gaande is in deze wereld.
Neem de dreiging van een derde wereldoorlog, die dreiging is
serieus.
Waardoor is die dreiging?
Volkeren die elkaar het leven niet meer gunnen
Leiders die zich laten opjagen
Botsende religies
De duivel die stookt
Allemaal waar.
Maar er is meer.
Want in dat alles is Jezus bezig te komen om als de rechter te
oordelen de levenden en de doden.
Jacobus zegt het kort maar krachtig:
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Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u
het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.

Kun u de rechter onder ogen komen?

Zo heeft Rachab Israël op zich af zien komen.
Niet maar een volk met landhonger.
Nee.
Rachab heeft Hem gezien van wie zij belijdt:
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Niet alleen een God in de hemel maar ook een God op aarde
God die komt om te oordelen. ,
Die komt om haar te oordelen.
Onder miljoenen heeft hij ook mij in het oog.
huiveringwekkend.
Zo heeft Rachab die verspieders ontvangen.
Niet als spionnen maar als gezanten van de Rechter van hemel een
aarde.
Rachab was net zo bang als haar volksgenoten.
Maar haar reacties is anders, .
Hun reactie is aleen maar verzet en haat.
Als bezetenen jagen zij op de twee verspieders.
Ook zij hebben besef gehad van het meer van Israel.
De bezeten jacht op de verspieders verraadt iets van de haat van de
satan jegens de levende god.
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Zo kunnen we ook vandaag kijken naar alle aanslagen op geloof en
kerk en Bijbel.
Met bruut geweld in landen Noord Korea en Nigeria China
Maar ook heel subtiel zoals bij ons, maar niet minder fel.
Je kunt er soms van schrikken.
Een felheid die niet nuchter en zakelijk is.

Als de levende God zich laat merken, dan blijven er maar twee
reacties over:
of mensen vluchten naar hem toe of mensen vluchten bij hem weg.
Of geloof of afkeer; of gehoorzaamheid of moedwillig breken met;
of liefde of haat.

In tijden als de onze dat dingen in bewegingen komen dat God weer
een stap verder zet op weg naar de finish, gaan de geesten zich
scheiden: zoals het boek openbaring het zegt: wie vuil is worde nog
vuiler wie heilig is worden nog meer geheiligd.
En in dat verzet openbaart zich opnieuw het oordeel van God.
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De HEER had namelijk alle volken zo eigenzinnig gemaakt dat ze hoe
dan ook oorlog tegen Israël wilden voeren. Jozua 11: 20

Ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden,
niet aanvaard. 11Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze
dwalen en de leugen geloven. 2Tes 2: 11
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Of je komt dichter bij de heer of je raakt bij hem vandaan,
neutraal blijven in het midden blijven, kan niet.
Of je gaat naar hem toe of je gaat bij hem vandaan
En zo zien we in Jericho twee tegenovergestelde reacties:
fel verzet en volle overgave.
Rachab is doodsbang, maar ze doet iets totaal ongerijmds, ze levert
zich via de twee verspieders in Gods handen over.
Zij maakt de sprong door de twee verspieders in bescherming te
nemen
Zij erkent God als God.
Zij erkent zijn recht op haar land.
Ze erkent zijn oordeel over haar volk en haarzelf..
Naar menselijke maatstaven pleegt zij landverraad.
Maar in het licht van de levende God verbleken die maatstaven als
een zaklamp in het volle zonlicht.

Haar sprong is ook bizar evangelisch
NB: terwijl de heilige God als rechter op haar afkomt.
Terwijl de donder van het oordeel al in haar oren klinkt,
terwijl ze een gedoemde vrouw is,
doet zij dwars tegen dat alles in een beroep op God

Een waanzinnig beroep op zijn barmhartigheid.
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Als geen ander had Rachab reden om te vluchten of zich furieus te
verzetten
De hoer van Jericho.
Maar terwijl haar vonnis is geveld, doet zij een beroep op Gods liefde.

Waar heeft ze dat nou vandaan.
Geboren en getogen in de verziekte atmosfeer van Jericho
Een samenleving vergiftigd door de leugens van de satan
Maar Rachab breekt door alle leugens en haat en ongeloof heen en
ze grijpt naar Gods genade
Ze geeft zich over met haar hele familie!
Ze rekent niet op een beetje maar op heel veel genade.
En daarmee heeft zij raak geschoten
Daarmee heeft zij de Here in het diepst van zijn hart geraakt.
Wie hem aanspreekt op zijn liefde
DIE VINDT ALTIJD GEHOOR.
Dat is het kenmerk van bijbels geloof.

Dat je tegen alles in zegt: en toch is Hij liefde en van die liefde wil ik
alles verwachten!
Dat je vandaag in deze wereld die kreunt onder de oordelen belijdt:
en toch is Hij liefde en van zijn liefde mogen wij alles verwachten.
Voor Rachab was het een sprong in het duister.
Wat wist zij van Gods liefde.
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Daarom noemt de Bijbel die sprong een groot geloof.
Hij is de God die de goddeloze rechtvaardig verklaart
Die verdoemden tot zijn eigen lieve kinderen wil aannemen
En zo komt alles in een ander licht te staan.
Een spionnenverhaal wordt een zendingsverhaal.
Een verhaal van oordeel en straf wordt een verhaal van vergeving en
rediingh

God wordt hier diep in het OT
in een kanaanitisch bordeel
midden in die huioveringwekkkende strafvoltrekking
geëerd en geopenbaard als de God die over alle grenzen heengaat
om niet te hoeven veroordelen maar om te kunnen redden.

Vanwege deze geloofsdaad heeft de Here Rachab die ereplaats
gegeven.
God geeft genade en eer.
Hij omhelst je als zijn eigen lieve kind, hoe ver je ook weggedwaald
was en hij doet een gouden ring aan je vinger. Hij wil je eren en
versieren.

Zo Rachab.
Ze wordt opgenomen in het volk Israël.
Ze trouwt met Salmon uit de stam van Juda.
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Zij is de moeder van Boaz de man van Ruth en de overgrootvader van
David.
Zo is ook Rachab een moeder van de Here Jezus geworden.

Wat een verhaal
Wat een les in geloven.
Geloven begint niet bij onszelf bij wat wij kunnen bedenken en
meemaken bij ons besef van goed en kwaad
Ons geloof ontspringt aan de andere kant.
Begint bij God die in liefde bewogen naar ons toekomt
De God die wil redden, zelfs als hij het oordeel al heeft ingezet.
De God die vijanden tot vrienden maakt
Die verworpenen uitverkiest en tot zijn eigen lieve kinderen
aanneemt

Daarom is er hoop, voor ieder mens.
Want Hij is een God van onvoorwaardelijke leifde en genade, een
Vader!

Ook de verspieders kenden God zo.
Niet een zelfbedachte god.
Niet een stamgod.
Maar inderdaad de God van hemel en aarde.
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De god die goddeloze rechtvaardigt, die hoeren en tollenaars opzoekt
en roept
De verspieders zijn bereid om met hun eigen leven in te staan voor
haar
Gedreven door de liefde van Christus, zou Pls later zeggen

Wat belangrijk voor ons allemaal.
Een tijd waarin het evangelie op de grote hoop wordt gegooid.
Een tijd waarin wij steeds meer met de moeilijke kant van de Bijbelse
boodschap te maken krijgen. God komt met zijn oordelen.
Wat is het belangrijk ons sterk te maken in het geloof van Rachab.
Het geloof dat achter alles zijn liefde weet, alleen maar liefde.
Hij die zijn eigen zoon niet gespaard maar voor ons alleen overgeven
heeft.
Wij worden op precies dezelfde manier gered als Rachab de hoer.
Door geloof alleen.
Door alles van hem en zijn liefde te verwachten
Kiezen met je hele hebben en houden.
Wij weten zoveel meer dan Rachab
Wij kennen de Here Jezus
Hij windt er geen doekjes om: je bent verloren
Daarom gaf ik mijn leven aan het kruis van Golgotha
Met de woorden van Theo Coenraads:
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ook voor jou
die verminkte handen
ook voor jou
dat snakken naar adem
ook voor jou
die brekende ogen

ook voor jou
het hoofd gebogen
het was een dood
die Hij sterven wou

aan een kruishout
moederziel alleen
vaderziel verlaten
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voor jou
voor jou

ook voor jou

Amen.
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