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Gods kracht wordt volbracht  
in onze zwakheid 

Mike Ratliff 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 

Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
“Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de 
verspieders met vrede had ontvangen” (Hebr. 11:31). 
“Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Isaï 
verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die Uria’s vrouw ge-
weest was” (Matt. 1:5-6). 
“U ziet dan nu, dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is 
Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschap-
pers heeft ontvangen, en hen langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam 
zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood” (Jak. 2:24-26). 

Wat zou u ervan denken als uw naam voor altijd geassocieerd zou worden met prostitutie? Rachab 
woonde op de muur van de stad Jericho. Toen de twee spionnen, gezonden door Jozua, de stad bin-
nenkwamen, verbleven zij in haar huis. Toen de stadsbeambten wisten van hun aanwezigheid, ver-
borg Rachab hen en hielp ze ontsnappen. Als tegenprestatie beloofden de spionnen haar en haar 
familie te redden wanneer Jericho zou aangevallen worden door de Israëlieten. Later huwde ze met 
Salomo van de stad Juda. Hun zoon Boaz was de bloedverwant-losser die met Ruth huwde. Hun 
zoon Obed werd de vader van Isaï (of Jesse) die de vader werd van David, de koning. 
Dit plaatst Rachab in de geslachtslijn van Jezus Christus. Toch wordt zij nog altijd Rachab de hoer 
genoemd. Waarom? Rachab is een toonbeeld van Gods genade. Het goede wat zij deed had eeu-
wigheidswaarde, en daarvan was zij een voorbeeld voor ons. Het toont aan dat zoiets goeds altijd 
door Gods genade wordt gewerkt. Wanneer wij zwak zijn, maar gelovig, dan is God sterk door ons. 
Daarom zei Jakobus dat echt goede werken altijd gepaard gaan met reddend geloof. Alle werken die 
wij in eigen kracht doen, bezitten geen eeuwigheidswaarde. Als wedergeboren gelovigen moeten 
wij dit leren. 

“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is 
mij een scherpe doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, 
opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij zou 
wijken. En Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht. Het liefst zal ik dus meer in mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van 
Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in mishandelingen, in 
noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan 
ben ik machtig” (2 Kor. 12:7-10) 

Er zijn christenen die zeggen dat als wij lijden, er dan zonden moeten zijn in onze levens, of dat we 
ons buiten Gods wil geplaatst hebben. Wij zullen wel niet genoeg geloof hebben want … we zijn 
ziek, of werkloos, of verlaten door de huwelijkspartner, of gewond/verminkt geraakt, of verkracht. 
Ik heb me altijd afgevraagd hoe zij die dit geloven de apostel Paulus zouden aanspreken over zijn 
“doorn in het vlees”1. Waar kwam die kwaal vandaan? Van God. Waarom? Paulus werd veel gege-
ven, maar om hem ervan te weerhouden trots te worden, zond God hem iets wat hem nederig en 
onderdanig zou houden. Dit bracht mee dat Paulus zwak was, maar wel bruikbaar voor God. Gods 
kracht wordt volbracht in onze zwakheid. Paulus zou voor God lang niet zo bruikbaar zijn geweest 
indien hij niet was vernederd. Dat is ook waar voor ons. 

 
1 Waarschijnlijk had Paulus een pijnlijke oogkwaal. Galaten 4:14-15 geeft dit aan: “En mijn beproeving in mijn lichaam 
hebt u niet veracht of verafschuwd … Want ik kan van u getuigen, dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en 
aan mij gegeven zou hebben”. En ook Gal. 6:11: “Zie, met wat een grote letters ik u eigenhandig schrijf”. 
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Ziehier wat Charles Spurgeon erover zegt: 
“Een eerste kwalificatie om God te dienen met enig succes, en om Gods werk goed en triomfan-
telijk te doen, is een besef van onze eigen zwakheid. Wanneer de strijder Gods voortgaat in de 
strijd, sterk in zijn eigen kracht, en daarbij bluft: “Ik weet dat ik zal overwinnen, mijn eigen 
rechterarm en mijn zwaard zullen mij de overwinning brengen”, is de nederlaag niet veraf. God 
zal niet verdergaan met die man die in zijn eigen kracht loopt. Hij die op die manier op over-
winning rekent, die rekent verkeerd, want het is “niet door kracht noch door geweld, maar door 
Mijn Geest, zegt de HEERE der heerscharen”2. Zij die zich in de strijd begeven en prat gaan op 
hun dapperheid, zullen terugkeren met beslijkte banieren en geschandaliseerde wapenrusting”. 
“Zij die God dienen moeten Hem dienen op Zijn manier en in Zijn kracht, of Hij zal nooit hun 
dienst accepteren. Datgene wat de mens doet, zonder goddelijke kracht, kan God nooit aanne-
men. De vruchten van louter de aarde, werpt Hij weg; Hij wil enkel die oogst binnenhalen 
waarvan het zaad vanuit de hemel gezaaid werd, gewaterd door genade, en gerijpt door de zon 
van goddelijke liefde. God zal alles laten weglopen wat u hebt, vooraleer Hij het Zijne in u wil 
brengen; Hij zal eerst uw graanschuur schoonmaken, vooraleer Hij die zal vullen met het fijnste 
graan. De rivier van God is vol water, maar niet één druppel ervan komt uit aardse bronnen. 
God wil niet dat er kracht gebruikt wordt in zijn veldslagen dan de kracht die Hijzelf levert. Be-
treurt u uw eigen zwakheid? Heb moed, want er moet een bewustzijn van zwakheid zijn vooral-
eer de Heer u overwinning schenkt. Uw leegheid is slechts de voorbereiding op uw volheid, en 
uw neerwerping is slechts de voorbereiding op uw verheffing” - Charles Spurgeon. 

Als wij echt reddend geloof bezitten, zullen wij ook vruchtbaar zijn in het Koninkrijk, als wij ons 
overgeven aan de soevereiniteit van God en het heerschap van Christus in onze zwakheid, terwijl 
wij niet vertrouwen op onze eigen “kracht”. De Word-Faith mensen zeggen het tegenovergestelde. 
Zij zeggen dat elke zwakheid die wij hebben tekenen zijn van ons gebrek aan geloof, terwijl God 
ons zegt dat wij enkel sterk kunnen zijn in onze zwakheid wanneer Hij door ons werkt. 
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2 Zacharia 4:6. 
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