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Jozua 1:8 (HSV)
8 Dit boek met 
deze wet mag 
niet wijken uit 
uw mond, maar 
u moet het dag 
en nacht 
overdenken, 
zodat u 
nauwlettend zult 
handelen 
overeenkomstig 
alles wat daarin 
geschreven 
staat. Dan 
immers zult u 
uw wegen 
voorspoedig 
maken en dan 
zult u verstandig 
handelen.

http://www.egimmanuel.nl


Deel 3 
“Oordeel en 
bevrijding.”
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LEZEN: JOZUA 2:1-18, EFEZE 1:7. 

HET BOEK JOZUA SPEELDE ZICH AF IN EEN HEEL ANDERE 
TIJDPERK. 

Als je dit boek leest moet je de historische context in het oog houden. 
Jozua nam het Beloofde Land in in het jaar 1400 voor Christus. Dat is ongeveer 
3421 jaar geleden vanaf vandaag (2021) teruggerekend.  

Het is belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden. Want dit boek gaat ook 
over Gods rechtvaardige oordeel.   

Het was het tijdperk van de farao’s. De tien geboden werden 
aan volk Israël gegeven in de woestijn, ongeveer 39 
jaar voordat Jozua het Beloofde Land ging innemen.  

Toen was er nog geen Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens. Die kwam pas na de Tweede Wereldoorlog in december 1948.  

Het Internationale Gerechtshof in Den Haag werd opgericht in 1945, deze 
houdt zich bezig met de rechtsgeschillen tussen staten. 

Het was pas in 1914, dat is 107 jaar geleden, dat in Nederlands 
Oost Indië het laatste gedeelte van het koloniale rijk, de slavernij 
werd afgeschaft. Dat is slechts 107 jaar geleden. 

Het boek Jozua speelde zich 3421 jaar geleden af, in de late 
bronstijd, voor het ijzeren tijdperk. Voor de 
legendarische verwoesting van Troje in Griekenland. 

“OORDEEL EN BEVRIJDING” 2021
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VERTREKPUNT VAN DEZE STUDIE. 

Ik wil dit verhaal anders gaan benaderen dan we gewend zijn en vooral niet 
vanuit het oogpunt van Israël, maar ten eerste vanuit Rachab. 

De Bijbel leert dat de overheid een instrument van gerechtigheid is in Gods hand.
(Rom.13:3) 

WAS HET CORRECT OM LAND VAN ANDEREN IN TE NEMEN IN 
HET OUDE TESTAMENT? 

In het Oude Testament nam God land af als straf voor de zonde en gaf het aan 
anderen. God nam gebied weg van de Kanaänieten als gevolg van hun zondige 
praktijken. 

Genesis 15:16 (HSV) 
“De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid 
van de Amorieten is tot nu toe niet vol.” 

God gaf deze belofte aan Abrahams nageslacht (Beloofde Land). God gaf in Zijn 
genade de Amorieten genoeg tijd, namelijk 600 jaar om zich te bekeren maar Hij 
wist dat zij dat niet zouden doen.  

Als je dit oneerlijk vindt, dan moeten we niet vergeten dat Israël, 
vanwege hun zonde, later hun land aan andere naties verloor. Het 
komt erop neer dat God zelf de rechtmatige eigenaar is van dingen 
waarvan wij denken dat het van ons is. 

Psalm 24:1 “De aarde is van de Heer en alles erop.” 

WAT HAD GOD TEGEN DE MENSEN VAN KANAÄN? 

De Kanaänieten, ook wel Amorieten genoemd,  aanbaden vele afgoden en ze 
deden aan mensenoffers en religieuze prostitutie. Vanuit Gods perspectief was de 
verovering van Kanaän een oordeel voor de zonde van zijn inwoners, die 
zijn volle omvang had bereikt. De maatbeker werd door de tijden heen heel 
langzaam vol totdat het overstroomde. 
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Hij weet alles en handelt rechtvaardig. Zijn timing, moment van ingrijpen is 
volmaakt. 

Het gaat erom vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. 

Kijk je naar het verleden en alle wereldgebeurtenissen dan zeg je “waarom?” 
maar kijk je naar de toekomst dan zeg je “Hoelang nog?” 

2 Petrus 3:9 (HSV) 
“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 

WAAROM BEKEERDEN DE KANAÄNIETEN ZICH NIET TOT DE GOD 
VAN ISRAËl ALS ZIJ WISTEN DAT HIJ ZO MACHTIG WAS? 

Dat kwam omdat zij vele afgoden aanbaden. YHWH was voor hen nieuw. De 
God van Israël was voor hun een van de velen. Zij bleven trouw aan hun eigen 
afgoden en het bedrijven van afgoderij. 

BETEKENIS NAAM RACHAB. 

In het Hebr. = Raachaav, betekent ‘groot, ruim‘ maar in persoonlijke toepassing 
ook ‘trots’. 

Wat Rachab deed doet me denken aan de Tweede Wereldoorlog, dat mensen hun 
huizen gingen gebruiken als onderduikadres. 

WAAROM? WAAROM?

VERLEDEN TOEKOMST
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Rachab loog om hen te redden. Zij moest kiezen uit twee verschillende kwaden: 
verraden of liegen. Hiermee worden we opnieuw geconfronteerd met de zondige 
natuur van de mens. Hoe vaak vertellen wij een leugen om bestwil? 

Zij werd niet gered omdat ze loog maar omdat ze geloofde. Jakobus schrijft 
daarover dat haar daden haar geloof lieten zien. (Jakobus 2:25-26) 

De Kanaänieten hadden gehoord: 

  • Dat God Israël had bevrijd uit Egypte. 
  • God leidde Israël door de Schelfzee. 
  • De vijanden van Israël had verslagen. 

RACHAB’S BELIJDENIS. 
(1) GOD ERKENNEN. 

Jozua 2:8-9 (HSV) 
“Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, 
en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat 
de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit 
land weggesmolten zijn van angst voor u.” 

Rachab erkende dat de twee verspieders de enige ware God dienden. Ze had 
gehoord over de God van Israël en zij noemde God bij Zijn naam YHWH of 
zoals de joden het zouden uitspreken ADONAI (MIJN HEER) vanwege 
hun ontzag voor Zijn heilige naam.  

(2) ONTZAG HEBBEN VOOR GOD. 

Jozua 2:11 (HSV) 
“Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er 
geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de 
hemel en beneden op de aarde.” 

Rachab had diep ontzag voor God. Geen enkele afgod was groter dan God en 
niets op de aarde was belangrijker dan God. Ze had ontzag voor alles wat God 
voor Zijn volk had gedaan. 
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(3) RACHAB GELOOFDE DAT GOD OOK HAAR KON REDDEN. 

Jozua 2:12 (HSV) 
“Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u 
bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn 
vader, en geef mij een teken van trouw” 

Zij had geloof dat God haar kon redden en daarom vroeg zij de verspieders om 
te zweren bij God dat zij haar leven zouden sparen als God Jericho aan Israël 
gaf. 

Jozua 2:13 (HSV) 
“dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn 
zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult.” 

Rachab dacht niet alleen aan haar zelf in crisistijd, maar ook aan haar geliefden. 
De verspieders gaven haar de instructie om haar familie in huis te houden waar 
het scharlaken koord uit het venster hing. 

SCHARLAKEN KOORD. 

Scharlaken of Karmozijn is een rode kleurstof. De bloedrode kleur zien we als 
een rode lijn terug in de Bijbel: 

 • De Hof van Eden (Genesis 3:21) 
 • Bij het Pascha (Exodus 12:1-28) 
 • Uiteindelijk vervuld in Christus offer aan het kruis. (Hebreeën 9:22) 

In het boek Jozua was het scharlaken koord het middel om Rachab en haar 
familie te bevrijden. Allen die bevrijdt zouden worden, moesten Rachab 
vertrouwen en in haar huis blijven. 

Rachab moest het scharlaken koord direct uit het raam hangen.Haar woning 
bevond zich op de stadsmuur, zij woonde op de muur.  

ZE STOND AAN RAND VAN DE SAMENLEVING. JOZUA 2:15 

Sommige mensen hebben dikke muren om hun hart gebouwd, maar diep van 
binnen beginnen de muren te scheuren en af te brokkelen. 
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SLEUTELTEKST JOZUA IS EFEZE 1:7. 

Efeze 1:7 (HSV) 
“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed 
namelijk de vergeving van de overtredingen, 
overeenkomst de rijkdom van Zijn genade.” 

1. “IN HEM” 
Wat Jezus ons wil geven is geen religie. Het gaat om een 
intieme relatie een persoonlijke relatie. 

Interessant is dat de gelovigen in het NIeuwe Testament zelden christenen 
worden genoemd, maar 2 keer. Ze werden meestal genoemd:  
 
“MENSEN DIE IN CHRISTUS ZIJN EEN MET CHRISTUS.” 

Wat moet je je daarbij voorstellen? 
1. Paulus gebruikt het voorbeeld van het huwelijk: man + vrouw worden een 

vlees zo is het met mij en Christus, wij worden een vlees. 
2. Johannes 15 is een ander voorbeeld. Hij is de ware wijnstok en wij de 

rank. Dat betekent dat wij organisch verbonden zijn aan Hem. Al het 
leven komt van Hem. 

3. Een ander voorbeeld : Hij is het hoofd en wij het lichaam. Met andere 
woorden dit is niet een optie voor sommigen. Dit is de enige manier om 
christen te zijn : dat wij IN HEM zijn. 

Wie wij werkelijk zijn diep binnen, onze ware identiteit. Wij zijn in 
Christus. 

TOEPASSING
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En dan zul je jezelf zijn: als je Hem gehoorzaamt en op Hem gaat lijken. 

Het is soms heel verleidelijk om naar anderen te kijken en te zeggen “zo wil ik 
zijn, zo ben ik”. Nee, mijn basis identiteit vind ik in CHRISTUS.  
Zonde van deze wereld, overtredingen, verkeerd handelen en werelds handelen 
worden weggewassen door Zijn bloed en dan ga jij je ware ik ontdekken. 

2. “HEBBEN WIJ DE VERLOSSING”. 
Dat is NU. Wat Christus wil geven is voor NU. 

CHRISTUS MAAKT NU HET VERSCHIL.  Dat is de realiteit. Toen ik op m’n 18e 
tot geloof kwam leerde ik Christus kennen en werd overweldigd door Zijn 
realiteit. Dat moment veranderde mijn leven voorgoed. Hij maakte het verschil 
en de wereld zag het verschil dat kon niet anders. Christus maakt het verschil in 
jouw leven en mijn leven. 

3. “DOOR ZIJN BLOED” 
Wat Hij jou wil geven is gratis. We kunnen het niet verdienen, alleen 
aanvaarden. “Het offer van Jezus bloed”. 

4. “VERGEVING VAN OVERTREDINGEN/ 
ZONDEN”. 
Psalm 103:12 “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze 
overtredingen gedaan”.  

Geen aanklacht. Niet zoals in de wereld , mensen proberen elke keer weer 
opnieuw te beginnen, proberen het verleden te resetten. Sommigen proberen dat 
te doen door een andere identiteit te kiezen. 
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Wat ben ik blij dat hier staat “zo ver het oosten is van het westen”. En niet “zover 
het noorden is van het zuiden”. Want noord en zuid heeft een eindpunt op aarde. 
Er is een noordpool en een zuidpool. Maar als je richting het oosten of westen 
gaat is oneindig. 

5. “OVEREENKOMSTIG DE RIJKDOM VAN 
ZIJN GENADE”. 
Stel je eens voor dat je heel rijk bent, de Staatsloterij hebt gewonnen en daardoor 
30 miljoen hebt op jouw bankrekening. En jij geeft mij 20 Euro, dan geef jij 
vanuit jouw rijkdom mij een geldbedrag. Het zou wat anders zijn als jij mij een 
blanco cheque zou geven of jouw bankpas met pincode dat toegang verschaft tot 
jouw rijkdom. Dan geef jij overeenkomstig de rijkdom die jij bezit. 

ALS JE DIT SLEUTELVERS GAAT MEDITEREN VRAAG/ BELIJDT: 

 • In Hem 
 • Hebben wij de verlossing 
 • Door zijn bloed 
 • Vergeving van de zonden 
 • Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade 

RACHAB KOMT VOOR IN HET GESLACHTSREGISTER VAN JEZUS. 

Het geslachtsregister van Jezus Christus. 
MATT. 1:5 (HSV)  
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed 
verwekte Isaï; 

TOEPASSING:  
GELOOF ZONDER WERKEN IS DOOD. 
 



JAKOBUS 2:25-26 (HSV) 
“25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, 
toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? 
26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 
werken dood.” 

Echt geloof is ook te zien aan onze daden. Het geloof is niet alleen maar iets 
waarover je praat; het motiveert je om aan anderen te denken, hen te dienen en 
te getuigen over wat Jezus in jouw leven gedaan heeft.  


	“Oordeel en bevrijding” BLZ. 3
	“Rachab’s belijdenis” BLZ. 7
	“Toepassingen” BLZ. 9
	LEZEN: JOZUA 2:1-18, EFEZE 1:7.
	HET BOEK JOZUA SPEELDE ZICH AF IN EEN HEEL ANDERE TIJDPERK.
	VERTREKPUNT VAN DEZE STUDIE.
	WAS HET CORRECT OM LAND VAN ANDEREN IN TE NEMEN IN HET OUDE TESTAMENT?
	WAT HAD GOD TEGEN DE MENSEN VAN KANAÄN?
	WAAROM BEKEERDEN DE KANAÄNIETEN ZICH NIET TOT DE GOD VAN ISRAËl ALS ZIJ WISTEN DAT HIJ ZO MACHTIG WAS?
	BETEKENIS NAAM RACHAB.
	RACHAB’S BELIJDENIS.
	(1) GOD ERKENNEN.
	(2) ONTZAG HEBBEN VOOR GOD.
	(3) RACHAB GELOOFDE DAT GOD OOK HAAR KON REDDEN.
	SCHARLAKEN KOORD.
	ZE STOND AAN RAND VAN DE SAMENLEVING. JOZUA 2:15
	SLEUTELTEKST JOZUA IS EFEZE 1:7.

	1. “IN HEM”
	2. “HEBBEN WIJ DE VERLOSSING”.
	3. “DOOR ZIJN BLOED”
	4. “VERGEVING VAN OVERTREDINGEN/ ZONDEN”.
	5. “OVEREENKOMSTIG DE RIJKDOM VAN ZIJN GENADE”.
	ALS JE DIT SLEUTELVERS GAAT MEDITEREN VRAAG/ BELIJDT:
	RACHAB KOMT VOOR IN HET GESLACHTSREGISTER VAN JEZUS.

	TOEPASSING:  GELOOF ZONDER WERKEN IS DOOD.

