
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Advent/Kerst: De boodschap van een familiealbum 
Zondag 27 november 2016 
 
Thema: Gerechtigheid (Tamar) 
 

 Matteus 1,1-3 en Genesis 38 
Inleiding 
Boven op zolder liggen ze bij ons: de fotoalbums met foto’s uit de oude 
doos en de familieverhalen. Nu we net verhuisd zijn komen we ze weer 
tegen! En soms denk je: wat een bijzondere familie zijn we! Vaak gaat 
het dan om grappige foto’s of bijzondere gebeurtenissen. En met een 
glimlach kijk je er naar. 
Maar het kan natuurlijk heel anders zijn als je familieleden hebt met wie 
je liever niet geassocieerd wordt: mensen die in de oorlog ‘fout’ zijn 
geweest, oplichters, mensen met ‘losse handjes’  of familieleden die 
jaren in de gevangenis hebben doorgebracht. Daar wil je liever niet bij 
horen … 
De schrik slaat je dan ook om het hart als je het familiealbum van Jezus 
bekijkt. De types die daar tussen zitten! Het zal je familie maar wezen! Namen van mensen over wie je eerder in de 
bijbel toch verhalen tegenkomt …. 
En dan kom je ze later gewoon tegen in de stamboom die Matteus vermeldt. Hoe kan dat? Had God niet beter deze 
namen weg kunnen laten? Je oog valt er al gauw op. Vier vrouwennamen. Dat was heel uitzonderlijk. Namen van 
vrouwen werden in die tijd zeker niet in een stamboom opgenomen. En als het dan zo nodig moet, waarom dan 
geen namen van andere vrouwen? Bijvoorbeeld Sara of Rebekka. Maar waarom moeten nu zo nodig die vrouwen 
over wie zulke onfrisse verhalen in de bijbel staan, genoemd worden? Maar liefst drie van de vier vrouwen hebben 
met hoererij en ontucht te maken! En zo valt er nog wel meer te noemen … 
Kennelijk wil Matteus ons in die stamboom van Jezus al een boodschap doorgeven. Dit zijn de namen van de mensen 
waar Jezus ‘iets’ mee heeft. Met wie Hij zich verbonden voelt. Hier zien we al iets van wat later van Hem gezegd 
werd. Dat Hij een vriend was van zondaars en tollenaars. 
Zo diep is Hij afgedaald in onze menselijke schade en schande. Hij heeft zich niet geschaamd om ons, zondige 
mensen, zijn broeders en zusters te noemen: Hebreeën 2,11. Dat zie je dus al in deze voorouderlijst.  
De eerste bijzondere naam die genoemd wordt, is de naam van Tamar. Midden tussen de verhalen van Jozef gaat 
het dan ineens over Juda. Kennelijk om duidelijk te maken dat God niet alleen bij Jozef in Egypte is, maar ook bij zijn 
broers . God laat hen in zijn genade niet los.  
 

1. Zonde 
Juda gaat weg bij zijn broers en gaat bij Chira van Adullam, een Kanaaniet, wonen, Dat betekent dat de familie uiteen 
valt. Na wat er met Jozef gebeurd is, hebben ze niks meer met elkaar. Juda keert zijn familie de rug toe. En dat niet 
alleen. Hij keert ook God de rug toe. We zien het in Nederland overal om ons heen: secularisatie. Juda laat God los. 
Daar begint alle ellende mee. Alles wat hij aan waarden en liefde van God heeft meegekregen, laat hij links liggen. 
In eerste instantie lijkt het hem nog voor de wind te gaan. Totdat het opeens mis gaat. Juda zorgt ervoor dat zijn 
zoon een vrouw krijgt. Ze heeft de veelbelovende naam: Tamar. Dat betekent: Dadelpalm. Daar zit de belofte in van 
veel goede vruchten. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Op de een of andere manier wekt Er het misnoegen 
van God op en hij sterft een vroege dood. Hetzelfde gebeurt met Onan waarbij de reden ook wel duidelijk wordt. Hij 
wil geen nageslacht. Waarom? Dat zou hem in de erfenis schelen. Want een eventueel kind zou aanspraak kunnen 
maken op de efenis van Er. Hij denkt totaal niet aan Tamar en haar geluk.  
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Zouden er in al die gebeurtenissen geen waarschuwingen zitten voor Juda? Zijn er misschien in ons eigen leven 
signalen die God geeft dat dingen anders moeten in ons leven? Zie je het ook? En doe je er wat aan? 
Juda heeft het niet in de gaten. Dat in al die gebeurtenissen God hem iets te zeggen heeft, ziet hij niet. Hij legt de 
schuld bij Tamar. Een gevaarlijke vrouw. Een huwelijk met zijn derde zoon schuift hij op de lange baan, hoewel ze er 
recht op had … 
 

2. Verandering 
Maar dan komt er toch een verandering ten goede. Op een bijzondere manier. Want wat kan Tamar nog? Haar 
schoonvader laat haar volkomen zitten. Ze moet toch wat? 
Als Juda terugkomt met een goed gevulde portemonnee na de verkoop van de wol na het scheren van de schapen, 
ziet hij aan de kant van de weg een gesluierde vrouw zitten. Haar houding en kleren maken wel duidelijk waar het 
haar om te doen is. En Juda vraagt: kan het voor een geitenbokje? Ja, maar wat krijg ik dan als onderpand? Geef mij 
uw zegelring, uw snoer en staf. En hij doet het! Hoe dom kun je zijn? Maar ja, bij dit soort dingen gaat het verstand 
meestal niet voorop. 
Maanden later wordt duidelijk dat Tamar zwanger is. Weg met haar, luidt het oordeel van haar schoonvader. Wacht 
even, zegt Tamar, brengt hem deze zegelring, dit snoer en deze staf. Van de man die mij zwanger maakte, zegt ze.  
Het kan niet anders of Juda heeft met open mond naar deze spullen staan kijken. Wat doet hij? Wordt hij woest? 
Nee, hij buigt. Hij ziet in dat Tamar gelijk heeft. Ze staat in haar recht. Hij had haar zijn zoon Sela moeten geven. En 
nu zie je dat Juda veranderd is. Het gaat niet meer om zijn eer, zijn verdienste, zijn geluk, maar hij denkt aan haar. Zo 
kun je zien hoe God in mensen werkt. Vanaf dat moment raakt Juda Tamar niet meer aan. Hij wil nu voor haar 
zorgen. 
Dat Juda veranderd is zie je ook later als hij met zijn broers in Egypte is om koren te halen. Hij springt voor zijn 
jongste broer Benjamin in de bres. Is dat dezelfde Juda? Ja, dat zou hij vroeger nooit gedaan hebben. Maar God 
verandert mensen. Dat gebeurt ook vandaag nog. Met Gods hulp mag je een ander mens worden. Misschien trekt 
God vandaag aan jou. Als je de deur van je hart, van je leven opendoet, zul je merken dat God ook jou kan 
veranderen. 
 

3. Zegen 
In die weg kan God ook zijn zegen aan ons kwijt. Dat zien we ook hier gebeuren. Tamar bevalt van een tweeling: 
Peres en Zerah. Een dubbele zegen. En het houdt niet op. Uit Matteus 1 blijkt Tamar een van de voorouders van 
Gods eigen Zoon te zijn! Uit het boek Ruth weten we dat Tamar ook heel wat kleinkinderen had. We lezen namelijk 
dat de mensen zeggen tegen Boaz, die getrouwd is met Ruth (4,12): Moge uw huis worden als het huis van Peres, de 
zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de HEER u bij deze jonge vrouw zal geven. 
Wat zullen Juda en Tamar met dankbaarheid naar hun kleinkinderen hebben gekeken. Genesis 38 begon in dichte 
duisternis. Wat een ellende. Oneerlijkheid. Hebzucht. Alleen maar aan jezelf denken. Bedrog. Het zijn die dingen die 
je elke dag kunt tegenkomen. En ook in je eigen hart en leven. Maar wanneer Gods genade in je leven doorbreekt, 
verandert dat. Dan kan God je zonden vergeven en je maken tot een ander mens. Dat is wat Hij wil doen. 
Daarom is het zo bemoedigend dat die naam van Tamar uiteindelijk terecht is gekomen in de stamboom van Gods 
eigen Zoon. Jezus Christus verkeert in het gezelschap van hoeren en tollenaars, mensen die niet in tel zijn. Hij wist 
zich zelfs zo met ons verbonden, dat de smaadheden die wij verdiend hadden, op Hem neerkwamen. Zo sterk is zijn 
liefde. Zo groot is zijn genade!  
 
Slot 
Met wie wil jij op de foto? Er worden heel wat selfies gemaakt. Met een of 
andere beroemdheid willen we wel op de foto. Een paar jaar geleden ging 
de foto van premier Mark Rutte met president Obama de wereld over. Dat 
is toch wel een grote eer. Maar met een bedelaar, een dief op de foto? Of 
met jou met al je lelijke kanten? Jezus zegt: Ik wil met jou op de foto!  
Zijn hart gaat naar je uit! 
 
Bijbelleestips en vragen voor de komende week: 
 Rijd je net als Juda door rood? Kan het zijn dat God verkeerslichten voor jou op rood zet om je aan het 

denken te zetten? Wat doe je? 
 Zijn er dingen waar je op moet terugkomen? Juda sloeg een andere weg in. En het werd voor hem en 

anderen tot een zegen. Bedenkt eens of je concrete stappen moet zetten deze week. 
 Lees voor je zelf nog eens 1 Johannes 1,5-2,2. 
Een mooie en gezegende week allemaal! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch. 


