
 
 

 

BEGINZIN 

Daar gaan ze. Twee mannen. Zie je ze lopen? Ze hebben net een heel belangrijke, maar ook 

gevaarlijke opdracht van Jozua gekregen. Jozua zei: “Mannen, jullie moeten voor mij naar de 

stad Jericho. Daar moeten jullie alles goed bekijken. De hele stad. De dikke muren, de sterke 

poorten. De mensen, de soldaten. Onthoud alles wat je ziet, maar doe voorzichtig. De koning 

mag jullie niet zien! Jullie zijn spionnen. Jullie zijn mijn verspieders.” 

 

VERTELSCHETS  

Jozua 

• Jozua is de nieuwe leider van het volk Israël. Mozes is gestorven en nu heeft de Heere 
tegen Jozua gezegd: ‘Wees niet bang Jozua, maar moedig, want Ik ben met je, overal 
waar je gaat.’ 

• Jozua is sterk, dapper. Maar hij wil ook slim en verstandig zijn. Daarom wil hij van alles 
weten. Wonen er nog steeds reuzen in dit land? Hoe dik zijn de muren van de steden? Zijn 
er veel soldaten waar ze tegen vechten moeten? 

• Om op al die vragen antwoord te krijgen, stuurt Jozua twee verspieders. Deze twee 
mannen moeten het land gaan bekijken. Ze moeten beginnen met de stad die dichtbij ligt: 
Jericho. 

 

De verspieders 

• De verspieders gaan op weg naar Jericho. Rustig lopen ze de stad binnen, maar ze 
bekijken alles heel goed. De sterke poorten, de dikke muren, de vreemde mensen, de 
soldaten. 

• Als het avond wordt moeten ze ergens schuilen/slapen. Ze vinden een huis bij de 
stadsmuur. In dat huis woont Rachab de hoer.  

• Maar de mensen van Jericho hebben de twee verspieders wel gezien. Ze hebben ook 
gezien dat de mannen bij Rachab naar binnen zijn gegaan. En… ze vertellen het aan de 
koning van Jericho. 

 

Rachab 

• Rachab woont in een huis op de muur van de stad. Rachab doet werk wat de Heere niet 
goed vindt. Elke dag komen er verschillende mannen bij Rachab slapen. Daar krijgt zij geld 
voor. Dat mag niet van de Heere, dat is zondig.  

• De twee verspieders komen bij Rachabs huis. Rachab voelt dat ze voor deze mannen moet 
zorgen. 

• Rachab heeft net als de andere inwoners van Jericho gehoord van het volk Israël. Ze heeft 
ook gehoord dat dat volk een heel sterke, bijzondere God heeft. In Jericho zijn ze bang 
geworden voor deze God.  

• Rachab begrijpt dat het gevaarlijk is om deze twee verspieders in huis te nemen. Als de 
koning het merkt dan krijgt zij zeker straf. Dan wordt ze misschien wel gedood! 



 
 

• Al heel gauw wordt er hard op de deur gebonsd. Het zijn de soldaten van de koning van 
Jericho. Zij zijn boos en willen de verspieders meenemen naar de koning. 

• Rachab doet iets heel moedigs. Ze brengt de twee verspieders naar het platte dak van 
haar huis en verstopt ze daar onder een hoop vlas (stro). 

• Dan pas opent ze de deur voor de boze soldaten. Rachab zegt dat de verspieders alweer 
weg zijn gegaan, de stad weer uit. ‘Ik wist helemaal niet dat het verspieders waren’, zegt 
ze. ‘Als jullie ze snel achterna gaan dan kunnen jullie ze misschien wel inhalen.’  

• De soldaten geloven Rachab en gaan direct buiten de stad de verspieders zoeken. 
 

De belofte voor Rachab 

• Rachab gaat snel terug naar het dak en zorgt voor de verspieders. Ze verteld dat zij 
gehoord heeft van het volk Israël en van de wonderen die de God van dat volk gedaan 
heeft.  

• Rachab vraagt of die God ook haar en haar familie wil beschermen. Ze zegt: ‘Jullie God is 
een God boven in de hemel en beneden op de aarde.’ Rachab gelooft dat God een 
almachtige God is en in haar hart weet Rachab: die God wil ik dienen. 

• Rachab weet ook dat als het volk Israël komt, ze alle mensen van Jericho zullen doden. 
Dan vraagt ze aan de verspieders of zij en haar familie gespaard mogen worden.  

 

De verspieders 

• De verspieders zijn vast heel verbaasd maar ook blij dat er iemand in Jericho is die hen zo 
goed geholpen heeft en die ook gelooft in de macht van God. Ze beloven Rachab plechtig 
dat zij Rachab én haar familie zullen sparen. Rachab moet met haar vader en moeder in 
dit huis wachten. Ze mag niet naar buiten gaan, want dan zal ze ook worden gedood.  

• Rachab moet vertrouwen op de God. Hij zal haar beschermen.  

• Het is inmiddels nacht. Hoe moeten de verspieders de stad nu uitkomen, zonder gezien te 
worden? Rachab laat een dik, rood touw uit het raam zakken. Daarlangs kunnen de 
verspieders langs de muur naar beneden glijden en kunnen ze wegvluchten.  

• De verspieders zeggen dat Rachab het rode touw moet laten hangen. Dan weten alle 
Israëlieten straks waar Rachab woont. De Heere God zal iedereen die in haar huis is laten 
leven. 

 

Ondergang van Jericho en redding van Rachab 

• Als de verspieders terugkomen bij Jozua, vertellen ze hem alles wat ze meegemaakt 
hebben. 

• Jozua vertrouwt op de Heere, Die zal hen zeker helpen. 

• Rachab heeft steeds uit haar raam gekeken of het volk Israël al kwam. Wat is dat spannend 
voor haar geweest. Ze heeft vast vaak naar het rode touw gekeken en gedacht: ik moet 
vertrouwen op de God van Israël. Hij zal voor mij en mijn familie zorgen. Wie op de Heere 
vertrouwt zal altijd geholpen worden door Hem.  

• Het volk Israël komt. Ze zien de dikke muren, de sterke poorten, de spottende mensen. En 
ergens uit een raam hangt een dik rood touw. Iedereen weet: in dat huis mogen we 
niemand kwaad doen. 

• De hele stad Jericho stort in, maar één stuk muur blijft overeind staan. Het is het huis van 
Rachab. Zie je dat de Heere doet wat Hij belooft?!  
De twee verspieders brengen Rachab met haar familie veilig bij het tentenkamp van het 
volk Israël. Rachab mag nu ook bij dit volk horen en die machtige God dienen. 

 



 
 

SLOTZIN  

Wat zal Rachab blij zijn geweest dat ze mocht blijven leven. Alle andere mensen van Jericho werden 

gedood. Maar de Heere zorgde dat Rachab en haar familie veilig bij Zijn volk mochten wonen. Dat had 

Rachab niet verdiend. Wat is de Heere goed voor haar geweest. Later is Rachab met een man van het 

volk Israël getrouwd. Uit haar familie is koning David geboren. En uit die familie is later de Heere Jezus, 

de Zoon van God geboren. Rachab is dus een voormoeder van de Heere Jezus geweest. Wat een 

wonder voor deze heidense vrouw uit Jericho! 


