Ontmoeting in hoop: Rachab de hoer
Deze Bijbelstudie sluit aan bij de preek van 7 november 2021, Rehobothkerk, Woerden
Lezen: Jozua 2
Gespreksvragen:
Geloofsverdieping
•
•
•

•
•

Wat maakt dat een vrouw met zo'n achtergrond zo'n vertrouwen heeft op God? Ze misleidt
zelfs de koning ervoor met gevaar voor eigen leven.
Tegenover haar vertrouwen zijn haar mede stadsbewoners verlamd van de angst. Hoe komt
dit?
Hoe zou je haar geloof omschrijven, als je Heb 11:31 en Jab 2:24,25 leest?
“Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met
de ongehoorzame inwoners van haar stad omgekomen.”(Heb 11:31
“U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn
geloof. Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de
verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken?” (Jak 2:24,25).
Rachab heeft een verlangen naar hoop: om bij die allesoverheersende God te mogen horen.
Hoe uit zich jouw verlangen om bij God te mogen horen?
Heb je in situaties gestaan waarbij je die hoop dreigde kwijt te raken? Zo ja, hoe heb je die
hoop weer teruggekregen? Welk deel uit de Bijbel heeft je daarbij geholpen?

Geloofsgetuigen
•
•
•

Hoe verklaar je de reactie van de verkenners op de vraag van Rachab in vers 12-13 aangezien
de opdracht van God was de inwoners van het land te verdrijven en te vernietigen?
Stel dat Jezus vanavond naar Nederland zou komen, waar zou je hem vinden? Bij de Wallen
of in de kerk? Wat vraagt Jezus daarbij van ons (de kerk)?
Waarin kan de wereld in deze tijd de macht van God zien? Hoe kan je dat gebruiken in een
gesprek met niet-christenen? Welke geschiedenissen uit de Bijbel kunnen daar een gids voor
zijn?

Geloofsverbinding
•
•

Hoe geef je elkaar hoop in spannende tijd als Corona?
Het is opmerkelijk dat verkenners uit het volk van God, die leefden naar de 10 geboden, juist
bij Rachab de hoer intrek nemen. Vind je in de Bijbel meer voorbeelden van onverwachte of
opmerkelijke verbindingen tussen mensen? Zo ja, wat is volgens jou het doel van deze
verbindingen?

