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Vertelling 4–7 jaar

Een helper in een vreemde stad
De mensen van Israël wonen niet in een huis. Ze hebben geen stad met huizen en
straten. Ze hebben geen scholen en geen winkels. Alleen maar tenten in de woestijn. 
Maar dat zal niet zo blijven. ‘Ik geef jullie een stad om in te wonen’, zegt God.
Jozua is de baas van de mensen van Israël. Hij zegt tegen twee mannen uit het volk: 

‘Ga naar die stad daar in de verte, Jericho. Ga kijken of het een mooie stad is. Maar pas 
op dat de koning jullie niet ziet! Want de koning wil geen andere mensen in zijn stad 
hebben.’
Daar gaan de twee mannen. Heel voorzichtig en heel zachtjes. Ze sluipen door de 
straten. 
Maar dan horen ze opeens: ‘WAT DOEN JULLIE DAAR? JULLIE HOREN NIET IN DEZE 
STAD!’ Het is een soldaat van de koning die dat zegt! 
De mannen schrikken. Wat moeten ze nu doen?
Met de soldaat achter zich aan rennen ze weg. Ze rennen verder en verder, door smalle 
steegjes en donkere straten… tot er plotseling een deur opengaat. ‘Kom gauw binnen’, 
zegt een vrouw. Als de mannen binnen zijn, doet ze de deur dicht. Ze horen snelle 
voetstappen van de soldaat, die het huis voorbij rent. Ze zijn ontsnapt!

‘Ik ben Rachab’, vertelt de vrouw. ‘Ik weet wie jullie zijn: jullie horen bij de mensen van 
Israël. God zorgt voor jullie. Ik geloof dat God onze stad aan het volk Israël zal geven. 
Dan zullen jullie wonen in onze huizen, en lopen in onze straten. Voor boze soldaten 
en koningen zal geen plek meer zijn. God jaagt ze allemaal weg. Maar ik vraag jullie: 
laat mij en mijn familie hier blijven. Want ik heb jullie geholpen.’
De twee mannen knikken. En dan haalt een van de twee een rood koord tevoorschijn. 

‘Bind dit aan de buitenkant van je huis, aan het raam’, zegt hij. ‘Dan vergeten we niet 
dat jij hier woont. Er wordt goed voor jouw familie gezorgd.’
Zo is het ook gegaan. Een tijdje later gaf God de stad Jericho aan de mensen van Israël. 
De muren stortten in, zodat ze zo naar binnen konden lopen. En Rachab en haar 
familie? Die hoorden vanaf die dag bij het volk Israël. De familie van Rachab werd een 
beroemde familie, waarin later ook koningen geboren zouden worden. En een hele tijd 
later, toen Rachab al lang niet meer leefde, werd in die familie Jezus geboren. Hij had 
dus een beroemde over-over-overgrootoma. En oma met een rood koordje aan  
het raam.  

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat denken de kinderen:

zou Rachab het spannend gevonden

hebben om de deur open te doen?

Waarom wel of niet? Maken de kinderen zelf

weleens iets mee dat heel spannend is? Wat

doen ze dan?

p
Spel: Speel verstoppertje. Diegene die

zoekt, moet alle ‘verkenners’ binnen een

minuut vinden. Lukt dit niet, dan zijn de

verkenners vrij.

s
Creatief: Laat de kinderen met lijm

en wol een huisje uit de stad Jericho

maken: met lijm ‘tekenen’ ze de

lijnen. Daar plakken ze wol overheen. Ze

gebruiken een rood stukje wol voor het touw

dat uit het huisje hangt.

p
Spel: Neem een lange jas of mantel mee.

Laat de kinderen nog eens goed naar de

poster met het standbeeld van Rachab

kijken. Kunnen ze precies zo gaan staan als

Rachab? Laat ook een kind schuilen achter de

mantel. Maak foto’s van het resultaat.

Vertellen
Deze kant op!

Jozua 6:22-25 (Matteüs 1:1-17) 11 december 2022
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