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Geitenpaadje 
 

Zondagmorgen 18 december 2022, Sint-Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 

Lezing: Genesis 38 

 

 
 

Vandaag zoomen we opnieuw in op de stamboom van Jezus, waarmee het Nieuwe 

Testament begint. 

Matteüs 1:  

1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 

2.  Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers. 

3. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. 

Tamar, dan zitten we gelijk bij het verhaal van vanmorgen. 

Als vroeger bij mijn ouders thuis aan tafel de bijbel gelezen werd, dan werd bijna niets 

overgeslagen, of wij als kinderen er nu iets van begrepen of niet. 

Maar geslachtsregisters, zoals we die in het eerste hoofdstuk van Matteüs vinden, een 

stamboom sloeg mijn vader over. 

Of ik in die tijd het verhaal van Juda en Tamar wel eens gehoord heb, waarschijnlijk wel, 

maar ik kan het me van toen niet herinneren. 

Het was later dat ik dit verhaal ontdekte, als een bijzonder bijbelverhaal, en ook later dat ik 

ontdekte dat het geslachtsregister in Matteüs 1, mij méér wil vertellen dan alleen de 

stamboom van Jezus. 

Het vertelt al iets van de betekenis, de essentie van Jezus, wat voor iemand hij is. 

Nu hebben geslachtregisters soms de neiging dingen mooier te maken dan ze zijn. 

Sommige dingen wil je liever niet aan de grote klok hangen. 

Als een van je ouders of voorouders een scheve schaats heeft gereden, dan is dat meestal 

niet iets waar je trots op bent. 

Beter als andere mensen het níet weten. 

De stamboom van Jezus in Matteüs 1 maakt het leven niet mooier dan het is, en vertelt ons 

het verhaal van Juda en zijn schoondochter Tamar. 



 2 

In de stamboom van Jezus worden behalve Maria, de moeder van Jezus, nog vier vrouwen 

genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. 

Het had ook niet genoemd kunnen worden. 

Waarom niet alleen de mannen noemen, zoals zo vaak? 

Alsof dat zulke helden zijn. De man van vandaag in ieder geval niet. 

Natuurlijk, het blijft een mannenverhaal, deze stamboom, het gaat van vader op zoon, maar 

toch vijf vrouwen. 

Blijkbaar zijn die namen belangrijk om te begrijpen wie Jezus is. 

Jezus wordt in de bijbel wel eens een vriend van hoeren en tollenaars genoemd. Die 

mensen, die het helemaal fout deden in hun leven, zeker in de ogen van hun 

geloofsgenoten. 

Jezus duwt ze niet weg, maar het past juist bij hem om de hand naar hen uit te steken. 

Jezus heeft iets met mensen met wie iets mis is. 

Hij heeft hart voor die mensen. 

Matteüs vertelt iets verderop over Jozef en Maria, dat Jozef een droom krijgt en dat een 

engel tegen hem zegt: “Maria zal een zoon krijgen. Geef hem de naam Jezus, want hij zal 

zijn volk bevrijden van hun zonden.” 

Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Wat mis is moet niet verzwegen worden of 

verdrongen, maar heel gemaakt worden. Je moet een weg vinden om ermee verder te gaan. 

 

Een van de voormoeders van Jezus was Tamar. 

Het is een bijzonder verhaal, waarin je merkt dat God doorgaat, soms langs hele 

eigenaardige kronkelwegen van mensen. 

De held van dit verhaal is Tamar, een vrouw met het hart op de goede plaats, een vrouw die 

opkomt voor zichzelf, die opkomt voor eerlijkheid en recht. 

Waarschijnlijk kennen de meeste mensen wel het verhaal van Jozef en zijn broers. Jozef die 

in de put wordt gegooid en dan verkocht wordt en als slaaf naar Egypte gaat. Genesis 37 is 

dat. Hoe gaat het dan verder in de bijbel? Jozef komt als slaaf bij een zekere Potifar terecht. 

Dat is Genesis 39 

Maar daartussen, Genesis 38, wordt eerst nog het verhaal van Juda en Tamar vertelt. 

Juda was degene die op het idee kwam om Jozef als slaaf te verkopen. Een slimmerik die 

Juda. Hoef je geen bloed te vergieten maar je bent wel mooi van die Jozef af en het levert je 

nog wat geld op ook. 

Jozef is weg uit de familie van Jacob. Daar zullen ze geen last meer van hebben. 

Maar Juda heeft er blijkbaar geen vrede mee. 

Hij gaat ook weg uit de familie, en gaat ergens anders wonen, bij een heel andere familie. 

Juda daalde af, staat er eigenlijk, weg van zijn broers. 

Hij daalt af tot een bedenkelijk niveau, los van Israël. Los van de God van Israël? 

Juda verbreekt de gemeenschap en wil ergens anders nieuw beginnen, waar niemand weet 

wat er gebeurd is, zo lijkt het.  

Juda trouwt met een vrouw uit die andere familie, en hij krijgt drie zonen. 

Als zijn oudste zoon (Er) groot genoeg is, kiest Juda voor hem een vrouw: Tamar. 

Maar als ze nog niet zo lang getrouwd zijn, sterft Juda’s oudste zoon Er veel te jong.  

Maar gelukkig, Juda weet hoe het hoort bij Israël: een weduwe zonder kinderen, alleen, die 

laat je niet aan haar lot over.  

Niemand kan immers voor haar zorgen als ze later oud is. 
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Wat misschien nog wel veel belangrijker is: geen nageslacht betekent geen toekomst. Eens 

zal de messias geboren worden, maar dus niet als een kind van jou. Sterker nog: Jij zult er 

niet zijn in je kinderen als de messias geboren wordt. 

Daarom was er in Israël het zwagerhuwelijk: sterft een man en blijft zijn vrouw zonder 

kinderen achter, dan is het de taak van de broer van de overleden man om die weduwe tot 

vrouw te nemen, om zo te zorgen dat er kinderen geboren zullen worden. 

Als er dan een kind geboren wordt, dan wordt dat beschouwd als een kind van de overleden 

broer. Zo leeft toch je naam voort. 

Voor ons is dat een hele vreemde gedachte, maar het idee erachter is duidelijk: je moet voor 

elkaar zorgen, elkaar niet in de steek laten. 

Kinderen dat betekent: toekomst, en je moet er alles aan doen om elkaar toekomst te geven. 

Het gaat er om dat een vrouw die weduwe geworden is niet onverzorgd achterblijft. 

 

Goed, Juda weet hoe het hoort bij Israël: Hij geeft zijn tweede zoon (Onan) de opdracht: 

‘Vervul je zwagerplicht: slaap met de vrouw van je broer en verwek voor je broer 

nakomelingen bij haar.’ 

Maar Onan saboteert die verplichting. Wel de lust maar niet de last. 

Als hij gemeenschap had met Tamar, zo lezen we, liet hij zijn zaad op de grond 

terechtkomen. Voor het zingen de kerk uit. Hij wil niet dat ze zwanger wordt. Hij gunt haar 

geen nageslacht. 

Van zijn naam Onan is het woord onanie afgeleid, zelfbevrediging. 

Generaties mensen hebben te horen gekregen dat de zonde van Onan, onanie, 

zelfbevrediging de Heer een gruwel is. 

Maar wie goed geluisterd heeft zal gehoord hebben dat hier in het bijbelverhaal helemaal 

geen sprake is van onanie, van zelfbevrediging. 

Dat was zijn zonde niet. Dat was dat hij geen nageslacht wilde verwekken bij Tamar. 

 

Maar ook Onan sterft. 

Weer staat Tamar alleen. 

Drie zonen had Juda en nu heeft hij er nog maar één. 

Juda stuurt daarop Tamar de deur uit: “Ga maar weer bij je eigen vader wonen tot mijn 

jongste zoon volwassen is.” 

Juda weet hoe het hoort bij Israël, maar hij doet niet wat hij moet doen. 

Tamar kan wachten tot ze een ons weegt. 

Juda heeft zich voorgenomen zijn jongste zoon weg te houden bij Tamar, want het lijkt wel of 

de dood aan haar kleeft. 

 

Op een dag trekt Juda er met een vriend op uit naar het grote schaapscheerderfeest om zijn 

schapen te scheren. De schapen worden geschoren, de wol wordt verkocht, er is flink geld 

verdiend, daar moet op gedronken worden. Juda gaat stappen. 

Aan de kant van de weg ziet Juda een vrouw zitten die eruitziet als een hoer. 

Het is zijn eigen schoondochter Tamar, die zich voor deze gelegenheid verkleed heeft en 

onherkenbaar is door haar sluier. Moeder wil ze worden. Juda moet haar geven waar ze 

recht op heeft. 

Juda daalt steeds verder af: ‘Ik wil van je diensten gebruik maken’. 

‘Wat krijg in ruil daarvoor’, vraagt de gesluierde vrouw. 

‘Een geitenbokje, krijg je zo snel mogelijk’. 

‘Goed, maar ik wil nu wel iets als onderpand: je ketting, je zegelring en je staf’. 
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Juda vindt alles goed, en hij maakt gebruik van de diensten van deze prostituee. 

Als Juda later een vriend eropaf stuurt om dat geitenbokje te bezorgen en om zijn ketting, 

zegelring en staf terug te krijgen, is de vrouw nergens te vinden. In het niets verdwenen. 

‘Laat maar’, zegt Juda, anders wordt er straks nog over gepraat. 

 

Een maand of drie later komt men Juda vertellen dat zijn schoondochter Tamar in 

verwachting is. 

Juda is woest: Weg met die hoer! De doodstraf heeft ze verdiend! 

Het slachtoffer krijgt de schuld, zoals zo vaak: mannen en vrouwen worden met 

verschillende maat gemeten! Een dubbele moraal bij Juda! 

De hoerenloper beschuldigt haar van hoererij. 

Hij speelt de moraalridder. Tamar wordt opgepakt. 

Maar wat draagt zij in haar handen? Een zegelring, een ketting en een staf. 

‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen.’ 

Juda valt door de mand met zijn dubbele moraal, hij die niet wilde zorgen voor Tamar. 

Wat moet hij zeggen? 

‘Zij is onschuldig, maar ik niet, want ik had haar aan mijn jongste zoon moeten geven.’ 

Zij is een rechtvaardige, niet ik. Juda bekent schuld. 

Zonder dat hij het wist heeft hij aan Tamar gegeven wat zijn zonen haar hadden moeten 

geven. 

Juda bekent schuld. Juda, een man met een verleden. 

Maar dankzij Tamar ook een man met toekomst. 

Een tweeling wordt er geboren. 

En veel, veel later koning David. 

En nog veel later: Jezus, die de messias genoemd wordt. 

 

Tamar, en vrouw met moed, met lef, met hart voor de zaak, een vrouw die opkomt voor haar 

recht. 

Eeuwen later noemt Matteüs haar in de stamboom van Jezus.  

Jezus, dat betekent: hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. 

Niemand schrijft hij af, hij zoekt wat verloren is, komt op voor het recht van wie zwak is en 

geen kant op kan. 

Zijn hart laat ons iets zien van Gods hart, dat groter is dan alles wat er mis is en mis loopt in 

deze wereld. 

Door alles heen, door alle mooie en minder mooie dingen heen, gaat God door op weg naar 

zijn toekomst. 

Tamar had lef, Tamar wilde dat er op een eerlijke manier met haar omgegaan werd, dat haar 

toekomst gegeven werd. 

Zo staat ze in de stamboom van Jezus. 

Strijdend voor toekomst, strijdend voor recht, op een manier waarvan de moraalridders 

schande spreken. 

Het is de weg die God gaat om mensen te bevrijden, om mensen tot hun recht te laten 

komen. 

Wie terzijde werd gezet, komt weer in het volle licht. 

Dat koninkrijk en de koning van dat koninkrijk verwachten wij. 

Daar kijken we naar uit, daar leven we naar toe. 


