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Een preek over muren die moeten vallen en een vrouw die een opening biedt. Jozua 2. 

 
Wat een verhaal. Een stad die neergaat en waarvan alle inwoners gedood moeten worden. 
We concentreren ons nu op de stadsmuren. En dan ook op de vrouw op die wallen. 
 
Maar eerst die muren - wat is hun functie? Ze bieden bescherming aan de inwoners. Binnen de muren wordt 
een wereld gecreëerd waarin men zelfvoorzienend is. We hebben niemand nodig. Jericho moet maar een 
betrekkelijk klein stadje geweest zijn, maar de burgemeester heet koning. 
 
Wat actueel is dat. Eigen mensen eerst. Eigen identiteit, eigen welvaart. Alles wat anders is, is de vijand. Zo’n 
besloten gemeenschap leidt onherroepelijk tot nationalisme, sektarisme, kerkisme. 
Jericho bevond zich als zoveel steden op een verstikkende doodlopende weg en het is net of Jozua het von-
nis moet voltrekken. Die muren moeten om! 
 
En of de mensen zich achter de muren veilig voelden? Angst en agressie konden er ook juist door gevoed 
worden. Beveiliging leidt niet per se tot een veilig gevoel. Angst is een sleutelwoord in Jozua 2. 
Binnen zo’n gesloten gemeenschap moet het onmogelijk zijn om je aan de angst te ontworstelen. Als heel 
Jericho bang is, welke eenling kan dan nog het verschil maken? 
 
Die mannen vonden onderdak bij een hoer. Jozua heeft spionnen naar Jericho gestuurd en zij worden gast-
vrij onthaald door een vrouw die dat wel gewend was bij vreemde mannen. 
Rachab heet ze. 
Opening. Ruimte. 
 
Rachab biedt opening aan de twee mannen en aan hun God. 
Uitgerekend deze kwetsbare vrouw met haar uitzichtloze onvruchtbare leven breekt het verhaal open. Wat 
hoopvol is dat. 
In de dagen van de Jozua uit het NT zie je precies hetzelfde gebeuren. Jezus trekt tollenaren en hoeren aan. 
Als God eraan komt, denkt de gevestigde orde: we gaan naar de bliksem! Maar de kwetsbaren denken: zou 
dit onze redding kunnen zijn? 
 
Rachab vráágt een opening voor zichzelf en haar familie en biedt in enen een opening aan de God van Israel. 
Er komt een afspraak. Het teken dat ze gered wordt: haar scharlaken koord. Het teken van ontrouw wordt 
een symbool van trouw. Zoals het rood van Jezus, zijn bloed, het leven ging betekenen voor de mensen.  
 
Rachabs toekomst gaat open. Ze krijgt een kind van Salmon, een Israeliet. Ze noemt hem Boaz. Boaz trouwt 
met Ruth, ook een zij-instromer. Beide vrouwen worden genoemd in het geboorteregister van Jezus.  
Bij Wie alles open gaat. 
 
 

 

Maak vooraf een keus uit de onderstaande gesprekspunten. Welke wil je sowieso behandeld hebben? 
1.   Even een rondje maken: welk verlangen roept Jozua 2 in je op? En wat doe je daar mee? 
2.   Het verhaal van Jericho heeft iets verontrustends. Wat is er voor jou het meest verontrustend aan? 
3.   Het verhaal van Rachab heeft iets hoopgevends. Wat is voor jou het meest hoopvolle? 
4.   Welke muren wil God in onze tijd slechten, denk je? 
      Wie durft er iets te zeggen over muren waar je tegenaan kunt lopen?  
      En wie over muren waarachter je je veilig waant? Denk aan werk, kerk, privé, alles. 
5.   Iemand gaat ineens bidden als hij het moeilijk heeft. Of ineens oude liederen zingen als het einde  
      nadert. Hoe zou je dat taxeren in het licht van Jozua 2? 
6.   Voor wie meer wil:  
      a. Zoek op waar precies Rachab genoemd wordt in het NT. Welke les kunnen we vooral van haar leren? 
      b. Wat Israel met Jericho moet doen, waarom is dat geen genocide? 


