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Het rode koord 

 

Zondagmorgen 11 december 2022, Catharijnekerk Brielle, ds. Eibert Kok 

Lezingen: Jozua 2: 1-21 en Matteüs 12: 46-50 

 

 
 

Misschien herinnert u het zich nog wel - het is zes jaar geleden, ergens in deze tijd van het 

jaar - dat de oud-politicus van D66 Jan Terlouw op TV een pleidooi hield voor meer 

vertrouwen in onze samenleving. 

Hij sprak toen over de tijd dat je nog gewoon een touwtje uit de brievenbus kon laten 

hangen waarmee je van buiten af de voordeur open kon doen om binnen te komen. Niks alle 

deuren op slot, inbraakveilig hang- en sluitwerk, het liefst een alarm. 

Mensen vertrouwden elkaar, je kon zo bij een ander binnenlopen. 

Een landelijke krant plaatste daarbij deze foto: een rood touwtje uit de brievenbus. 

Misschien snap je al wel de link met het Bijbelverhaal; een rood koord als teken van 

vertrouwen, vertrouwen in de ander, de ander die je in vertrouwen bij je binnenlaat. 

Een indringende en indrukwekkende toespraak destijds van Jan Terlouw. 

Jan Terlouw heeft een deel van zijn jeugd doorgebracht in hetzelfde dorp als waar ik ben 

opgegroeid (dat is wel tientallen jaren na hem), maar ik herinner me nog wel die touwtjes uit 

de brievenbus, bij ooms en tantes. Mijn grootouders daar hadden niet eens een voordeur, 

alleen een achterdeur, en die was bijna altijd van slot. De deur is altijd los. Goed van 

vertrouwen. 

Nu kan ik het niet nalaten om bij die toespraak van Jan Terlouw ook te noemen wat een 

collega in zijn column in Trouw destijds schreef: ‘D66 heeft zelf het touwtje uit de brievenbus 

gehaald.’ 

Het is een partij waar individualisme hoog scoort en een partij die een missie lijkt te hebben 

om alles wat met kerk te maken heeft zo veel mogelijk in de prullenbak te schuiven, terwijl, 

zo blijkt uit onderzoek, juist de Protestantse Kerk in Nederland hoog scoort op participatie 

en vertrouwen! 

De kerk is een werkplaats van verbondenheid en vertrouwen, een woord dat de Bijbel 

vertaalt met geloof. 
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We zijn in deze weken van Advent bezig met de familiegeschiedenis van Jezus, zijn 

stamboom. We gaan terug naar zijn wortels, we verdiepen ons in zijn achtergrond, een 

antecedentenonderzoek. Dat doen we met de geslachtslijst, de stamboom van Jezus zoals 

Matteüs die ons voorschotelt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. 

Bij alle namen die daar genoemd worden, komen vier vrouwen voor, of vijf, als je Maria, de 

moeder van Jezus, ook meetelt. Dat is opmerkelijk. 

Het is ook opmerkelijk dat Matteüs daarmee begint. Dodelijk saai toch, zo’n stamboom als 

opening? Of toch niet? 

Het is de bedoeling, denk ik, dat we oog krijgen voor hun specifieke betekenis als 

achtergrond van Jezus. We gaan hiermee, op zoek naar het DNA van Jezus, alsof die 

voormoeders iets van hun genetisch materiaal aan Jezus doorgeven: Wat we bij die vrouwen 

zien, zullen we straks ook in Jezus terugzien. 

Ik zeg DNA, genetisch materiaal, bij wijze van spreken dan, want als we gaan kijken op de 

manier zoals wij een stamboom maken, en ook als we de stamboom in Matteüs naast die 

van Lucas leggen, dan ontdekken we van alles wat niet lijkt te kloppen. Maar daar gaat het 

helemaal niet om. Uiteindelijk is de bloedlijn helemaal niet belangrijk in de Bijbel. 

Wat uiteindelijk veel belangrijker is? Dan kom ik bij de tweede lezing van vandaag, waar 

Jezus zegt, als hem verteld wordt dat zijn moeder en zijn broers daar in de buurt zijn: “Want 

ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer-zus en moeder.” 

Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, daar gaat het om. 

Het evangelie van Matteüs is een evangelie dat niet wil denken in bloedlijnen, in clans, in 

stammen, in afgebakende volken met een duidelijke afgrenzing, nee, in het evangelie van 

Matteüs zijn het niet voor niets de wijzen uit het oosten, uit ‘verweggistan’, die als eerste 

komen om het kind uit Betlehem te begroeten. Geen herders uit de buurt in Matteüs, 

mensen van ver. En het eindigt niet voor niets met die opdracht: Ga op weg, maak alle 

volken tot mijn leerlingen. 

Iets daarvan zit ook al ingebakken in de stamboom van Matteüs. 

Vorige week Ruth als voormoeder van Jezus: Ruth de Moabitische, vandaag Rachab. 

 

Het blijft een vreemd verhaal, Rachab, ze wordt geïntroduceerd als hoer, als sekswerker. 

Uitgerekend bij haar willen de spionnen van Israël de nacht doorbrengen. 

Rachab, haar deur stond altijd open, haar naam betekent ook zoiets. Die komt van een 

werkwoord dat iets betekent als: ruimte maken, zich openen. 

Dan kun je twee kanten op denken. 

Natuurlijk, logisch, dat slaat op haar beroep. Haar huis, haar bed, haar lijf staan open tegen 

betaling. Met een rood koord als reclamebord uit de deur. Die kant zit er in. 

Die kant wordt in het Bijbelverhaal niet verdoezeld, niet weggepoetst, er wordt hier geen 

oordeel over uitgesproken. 
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Deze ongemakkelijke kant van onze werkelijkheid, met wat wel genoemd wordt het oudste 

beroep ter wereld, met alle akelige kanten daarvan in relationeel, sociaal en financieel 

opzicht, waar mensen, vooral vrouwen, worden uitgebuit en misbruikt, het wordt niet 

weggepoetst, het wordt in de stamboom van Jezus zelfs in herinnering geroepen. Dit is zijn 

voorgeschiedenis, met die werkelijkheid met alle ellende van dien is hij verbonden, wil hij, 

Jezus, verbonden zijn, niet om daarin te blijven, maar om daaruit verlost te worden,  

verlost uit een wereld van macht, lust, geld en je uitleven ten koste van anderen. 

 

Dat is de ene kant: Rachab, haar deur stond altijd open. 

Dan komen we bij de andere kant. 

Ze doet haar naam eer aan door ruimte te maken voor die mannen, niet als klanten, maar als 

mensen in een benarde situatie die afhankelijk zijn haar hulp, ze maakt ruimte voor vreemde 

mensen die ze niet kent, en ze maakt ook ruimte voor de God van die mensen, voor de God 

van Israël. Deze mensen en die God wil ze haar vertrouwen geven. 

Het is wel mooi om te zien hoe dat zich in het verhaal ontvouwt. 

Ze verbergt deze spionnen. Levensgevaarlijk. 

Ze negeert het bevel van de Jerichose overheid en leidt ze om de tuin. Waarom? 

Nou, ze kent de verhalen die de ronde doen. Van horen zeggen is haar iets ter ore gekomen 

van die God van Israël. 

Ze weet zelfs hoe die God heet. 

Ik weet dat de HEER (!) dit land aan jullie gegeven heeft. 

We hebben gehoord hoe de HEER jullie door de Rietzee heeft geleid, en hoe onderweg 

machthebbers geprobeerd hebben om jullie kapot te maken, maar hoe die aanvallers 

vernietigend zijn verslagen. De HEER heeft jullie bevrijd. 

Mensen om mij heen zijn bang, bang voor de crisis die dreigt. En angst verlamt, en heeft als 

effect dat mensen zich opsluiten in zichzelf, zich terugtrekken achter dikke muren, de poort 

dichtgooien. We zien het om ons heen gebeuren: de grenzen van fort Europa moeten dicht. 

We keren de ander de rug toe. 

Ook al kent Rachab die God nog nauwelijks, ze heeft wel in de gaten wat de rode draad is. 

Deze God is trouw aan zijn volk en zal hen ruimte geven om te leven. 

Voor deze God wil ze zich openen, aan deze God wil ze alle ruimte geven. 

Rachab wordt in het Nieuwe Testament niet alleen genoemd in de stamboom van Jezus. Nog 

twee keer wordt ze met ere vermeld. 

Ze komt voor in de rij van geloofsgetuigen in Hebreeën 11: ‘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.’ 

Ook in Jakobus, Jakobus die vooral wil benadrukken dat je wel kunt geloven, maar dat het er 

op aankomt dat het geloof zich uit in daden, in wat je doet en laat: ‘Werd niet ook Rachab, 

de hoer, om wat ze deed een rechtvaardige, toen ze de verkenners ontving en langs een 

andere weg liet vertrekken?’ 
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Vanwege wat ze gehoord heeft, waagt Rachab het er op. Ze helpt de twee mannen 

ontsnappen. In ruil vraagt ze iets terug: “Red mij en mijn familie, in naam van de HEER.” 

Dat rode koord moet uit het raam hangen. 

Als dan alles instort, zal er voor haar en haar familie een veilige plek zijn om te schuilen, bij 

de God van Israël. 

Rachabs huis daar op de stadsmuur heeft een raam, een raam naar buiten, een raam 

waardoor ze vreemden de reddende hand biedt door ze te helpen ontsnappen, een raam 

naar de buitenwereld. 

En uit dat raam hangt het rode koord, teken van vertrouwen, vertrouwen in Gods 

geschiedenis met mensen, God die mensen bevrijdt uit de slavernij van Egypte, uit de 

structuren waarin ze vast zitten, God die mensen bevrijdt om hen een nieuw leven te 

schenken, in verbondenheid met hem, op de weg van zijn tora, een weg naar het beloofde 

land, op weg naar een nieuwe toekomst, Gods nieuwe wereld. 

Dat is de rode draad die ze ontdekt heeft, waarin ze vertrouwen heeft, waarvoor ze zich, 

misschien wel met knikkende knieën en een bonzend hart, inzet. 

Daar is durf voor nodig, lef en vertrouwen. Ze doet het, daaraan geeft ze zich over, in 

vertrouwen, kome wat komt, blijven geloven, dat is advent: 

‘En ze bond het rode koord aan het venster.’ 

Laten wij dat ook doen, met dat teken van vertrouwen, van ruimte maken: je openen voor 

de ander, de ander met een kleine letter én met een Hoofdletter. 

 

 


