
Bij Genesis 38:11-27 en Matteüs1:1-3, Tamar en Juda, 18 december 2022, 4e Adventzondag. 

Bergkerk, Den Haag. Voorganger ds Casper van Dongen, met viering Heilig Avondmaal. 

 

Via de colleges Hebreeuws, de grondtaal van het Oude Testament, aan de Leidse Universiteit ben 

ik het verhaal van Juda en Tamar uit Genesis 38 gaan wantrouwen.  

In ‘t eerste jaar met veel Hebreeuws moesten wij héél Genesis 37 t/m 50 -de zgn. ‘Jozefverhalen’- 

in het Hebreeuws kunnen lezen en op iedere willekeurige plek vlot kunnen vertalen tijdens een lang 

mondeling tentamen. Maar Genesis 38, het verhaal van Tamar -en Juda-, viel af. Dat zou een zgn. 

‘Fremdkörper’ zijn -vreemde eend in de bijt- van de Jozefverhalen, èn ’t was voor 1e jaars tè grof 

(moet je nagaan!) met Onan’s ‘geonaneer’ -zaad verspillen-, en Tamar die zich verkoopt als hoer. 

Maar het èchte wangedrag, van Júda -in die nog masculine 60er jaren- werd niet genoemd! 

Dus toen het verhaal van Juda en Tamar later -zo’n 20 jaar geleden- op het Adventsrooster stond 

(net als nu met ook Batséba, Ruth en Rachel) dacht ik, Leids erfelijk belast: ‘wat moet ik er mee?’ 

Ik herinner me nog, dat er voor de kindernevendienst ‘matroesjka’s’ waren (van die poppen in elkaar) 

met als búitenste Tamar, dan -naar binnen toe- Rachel, dan Ruth, dan Batséba, en in ’t hart Maria 

mèt Kind: aldus hèlder dat via deze vier vrouwen (vijf, met Maria) -genoemd in de Jezus-stamboom 

van Matteüs 1- Jezus op de wereld is gekomen. En uniek: vier voormoéders, vróuwen, allen met 

een fors verhaal -èn nog allochtoon ook- in de stamboom van Jezus! Ongekend 2000 jaar geleden!  

Maar volgens Leidse geleerden van 50 jaar terug zou Tamar te veel ‘Fremdkörper’ zijn. 

 

Ik ben nu eens in Joodse bronnen gaan kijken. En daar is Tamars verhaal helemaal niet zo vreemd. 

Allereerst moeten we weten dat het zwagerhuwelijk sociaal was bedoeld (als de man van een vrouw 

sterft, moet diens broer bij haar een kind verwekken op naam van de overledene, zodat diens naam 

niet verloren gaat -gebod uit Deuteronomium 25): een weduwe zonder kinderen verviel nl. aan de 

bedelstaf, maar mèt kind, dus erfenis- was er toekomst voor een evt. nieuw huwelijk. Maar in dit 

verhaal -nadat Ér -Juda’s oudste- voortijdig is gestorven, en Onan onwillig z’n zaad verspilt en ook 

sterft, waagt Juda z’n jongste zoon Sela niet meer aan deze vrouw: hij stuurt Tamar weg: ‘ga maar 

naar joúw familie!’ Een ongehoorde wetsbreuk en schande. Dus dat zij er álles aan doet dit recht te 

zetten, is niet zo gek. Bovendien: Juda -4e zoon van Jakob (Israël), in ’t vorig hoofdstuk met z’n 

broers betrokken bij de verkoop van Jozef naar Egypte- had een risico genomen: Juda verliet zijn 

vader en broers en huwt met een Kanaänitische, met wie hij dus drie zonen krijgt. En voor de oudste, 

Ér, regelt hij ook nog eens de allochtoonse Tamar -‘dadelpalmvrucht’-: een mooie vruchtbare dame. 

Hij neemt het risico en gaat met zijn zonen met vreemd bloed, dus andere zeden en goden, in zee. 

Orthodox Joods gesproken zou je zeggen: foút Juda, foút!  

Maar néé: wat is nou het leuke in de orthodox-Joodse uitleg: ze nemen het òp voor die niet-Joodse 

Tamar. Letterlijk: ‘Tamar leert haar schoonvader Juda verantwoordelijkheid nemen’. Eerst was hij 

betrokken geweest bij de verkoop van z’n broer Jozef -dát is fout! - èn nu gaat hij -niet vies van 

vreemdgaan- in den vreemde wonen: daar zijn mooie vrouwen! … Nu: dan is daar Tamar! Dié zal 

die viriele schoonpa wel eens een lesje leren! En wat Tamar doet, na grof door haar schoonvader 

buiten de Joodse wet te zijn gezet, is zich vermommen als vrouw van lichte zeden; en ja hoor: Juda 

tuint erin: hij zegt haar als betaling een geitenbokje te laten brengen; zij vraagt -boter bij de vis- om 

een onderpand: ‘je snoer en zegel, en je staf’; hij geeft ’t, en heeft direct langs de weg gemeenschap 

met haar… Maar daarna is ze als hoer onvindbaar (ze heeft haar weduwekleed weer aangetrokken) 

en Juda vindt geen adres voor zijn geitenbokje, dus krijgt zijn snoer, zegel en staf niet terug!...  

Drie maanden later blijkt Tamar zwanger. Men vertelt Juda: ‘Ze heeft zich als hoer gedragen!’ Juda 

zegt direct: ‘Breng haar naar buiten, en verbrand haar’. Tsjonge!... Maar zij boodschapt Juda: ‘ik 

ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen: kijk eens goed van wie dit zegel, snoer en 

deze staf zijn!’… En dan -dat is wel mooi van Juda- neemt hij meteen verantwoordelijkheid: ‘Niet zij 

is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet mijn zoon Sela tot vrouw gegeven’ (hij zegt niks over zijn 

eigen vreemdgaan). Maar dan staat er n.b. wèl: Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. 

 



Tamar krijgt een tweeling: Peres ‘Baanbreker’ en Zerach. En ook Peres prijkt in het geslachtsregister 

van Matteüs 1: Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres (en Zerach) bij Tamar, 

Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram (dat betekent n.b. ‘Syriër’) -Ja: Jezus’ stamboom 

barst van de niet-Joodse input… en even verder Salmon verwekte Boaz bij Rachab (de hoer van 

Jericho), en Boaz verwekte Obed bij Ruth (de Moabitische -Jordaanse-, maar dan wèl in Betlehem), 

Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. Hè, hè, dan zijn we pas -via Betlehem- echt 

thuis in Jeruzalem -voor zolang het duurt… Dat Jezus wordt geboren in Betlehem geeft mooi aan 

dat het -niet alleen dankzij de Romeinse volkstelling en Jozef en Maria’s ezeltocht- dáár moet zijn, 

maar ook dat Betlehem de ingang is voor een reeks aan allochtone invloeden, lett. voormoeders en 

-vaders (inclusief spanningen rond Joodse ‘zwagerhuwelijken’ -niet alleen bij Tamar, ook bij Ruth-, 

en daarbij mannelijk wangedrag (zoals Juda vertoont). Niets menselijks is de komst van de Messias 

vreemd, en het wordt ook nog eens vrijuit geboekstaafd in onze Bijbel -in ’t Jóódse èn Christelijke 

‘Oude’ en ‘Nieuwe’ Testament- lees het verhaal van Juda en Tamar in Genesis 38, en Matteüs 1. 

 

Ik had afgelopen week een lunch met een groot aantal oudere heren (waarvan bijna niemand meer 

iets aan kerk doet, maar nog wel met enige weet van bijbelverhalen), en ik vertelde dat ik vandaag 

over Tamar en Juda zou gaan preken… Behalve dat dit verhaal ieder onbekend was, wilde niemand 

geloven (het was een herenlunch, dus ik kon uitpakken) dat wat Juda en Tamar beleven zo letterlijk 

in de bijbel staat, en dat dit óók nog eens verwerkt is in de stamboom van Jezus. Eén heer uit een 

oud adellijk geslacht vond dit toch eigenlijk niet kunnen -in de bijbel!!- waarop gelukkig een mede-

tafelgenoot direct zei: ‘je moet jouw stamboom eens nagaan!’… en een andere (Joodse) tafelgenoot 

nam het -net als ik ‘t bij de Joodse traditie had gevonden- òp voor Tamar, die daar toch maar even 

die Juda (waarvan het woord ‘Jood’ komt) op z’n nummer zet. Daarna verbreedde zich de discussie 

tot het wel of niet toelaten (t/m het aanvaarden in je familie) van allochtonen, buitenlanders, en dat 

ze er nooit over hadden nagedacht dat Jezus geboren in Betlehem (die ze allang als passé zagen 

-behalve de Kerstboom, als Germaans restant), dat notabene die christelijke Jézus vol vreemde 

smetten ter wereld was gekomen… Ik vind het altijd heerlijk als Jezus als progressiever en radicaler 

(wat die ook was!) over het voetlicht komt dan onze -ook in nette kringen- burgerlijke moraal, en ook 

(maar dat hoef ik u niet te vertellen) radicaler blijkt dan ons kerkelijk reilen en zeilen. 

 

We vieren zo Avondmaal. In dat licht zijn Tamar en Juda géén vreemde eend in de bijt van de Jozef-

verhalen. Immers de hele Jakob-Israël-familie komt uiteindelijk in Egypte -óók Juda: en híj stelt zich 

(als de broers voor hun niet-herkende broertje, nu ‘onderkoning’ Jozef, staan) verantwoordelijk voor 

de nieuwe jongste: Benjamin; híj pleit bij Jozef (ònherkenbaar op zijn troon gezeten) voor Benjamins 

leven… De ‘heidense’ Tamar heeft hem goed bekeerd: van dood (Jozef in de put werpen) naar 

leven (nu Benjamin redden en dat ‘léven’ werkt door, zelfs in Egypte (ook lang na Juda en Jozef): 

tot in Mozes’ tijd: want God wil geen dood, maar léven. Dus het latere uittochts-exodus-Paas-verhaal 

staat in dát licht mèt brood en wijn: Joods: Pesach -met zelfs vijf bekers wijn.  

Dát vierde Jezus dan ook 1200 jaar later met zijn discipelen; en wij sluiten ons daar al 2000 jaar bij 

aan. D.w.z. Hij en wij leggen ons niet neer bij heidense machten, maar we laten ons door deze God 

van vrijheid en bekeerkracht leiden, zelfs als woestijn of kruis-dragen dreigt. 

Dát vanaf het Avondmaal uitdragen als -ook kleiner wordende- gemeente. Ook als we -uit solidariteit 

met Oekraïne- de kachel laag hebben staan, of onszelf waardeloos of doodop vinden: Deze Jezus 

-met voormoeders als Batseba, Rachab, Ruth en zelfs Tamar- lééft; ‘zonder zonden’ belijdt de kerk, 

maar wèl met in zijn genen de zonden van Juda en andere voorvaders en -moeders (net als wij). 

Zo kunnen wij -ons herkennend in Hem- het rauwe leven aan; ook als straks ‘Stille, heilige nacht’ -

met evt. engelenzang- voorbij is, en anno Domini Jesu 2023 weer een nieuw jaar begint. Amen. 


