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Schriftlezing
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De slimme Tamar
Wie op zoek gaat naar zijn voorgeslacht, komt er misschien achter dat hij van heel beroemde voorouders afstamt. Maar hoe reageer je als je ontdekt dat je grootvader in de oorlog een NSB’er was?
In Matteüs 1 staat de stamboom van Jezus. Het is niet
zo’n fraaie lijst: er staan namen in van mensen waar van
alles mee aan de hand was. Lees bijvoorbeeld de geschiedenis van Juda en Tamar.
1

Deze begint als Juda zijn familie verlaat en trouwt met
een Kanaänitische vrouw. Hij krijgt drie zoons, waarvan de oudste ook met een vrouw uit Kanaän trouwt,
Tamar. Als hij sterft, krijgt Tamar de tweede zoon van
Juda als man. Maar ook hij sterft zonder kinderen na te
laten. Juda belooft haar dan wel zijn jongste zoon, maar
hij is niet echt van plan hem er ook aan te wagen. Hij
stuurt Tamar terug naar haar vader.
Tamar kan geen kant op en staat met de rug tegen de
muur, zonder oudedagsvoorziening. Maar ze laat zich
niet aan de kant zetten: ze bedenkt een list en wordt alsnog zwanger, van haar schoonvader notabene. Ze speelt
het slim, ook omdat ze zorgt voor glashard bewijs: ze
heeft het paspoort van Juda in handen. Hij staat er gekleurd op!
2

Juda werd in eerste instantie woedend toen hij hoorde
dat zijn schoondochter zich als hoer had aangeboden en
zwanger was geworden. Maar wanneer Tamar hem zijn
zegen en staf laat zien, geef hij ronduit toe dat hij de
schuldige is. Hij erkent dat Tamar tegenover hem in
haar recht stond. En hij voegt de daad bij het woord: hij
neemt haar op in zijn huis.
Als je leest hoe het verder ging met Juda, blijkt dat hij
echt is veranderd (zie bijvoorbeeld Genesis 44, 32). Hij
had zich ingelaten met de Kanaänieten en raakte zo van
God los. Maar God verloor hem niet uit het oog. Hij
bracht Juda terug en gebruikte daar Tamar voor.
Juda staat in de stamboom van Jezus. Dat is verrassend. Het maakt duidelijk dat God je niet afschrijft wanneer je in de fout gaat. Hoe diep je ook gevallen bent,
Jezus is ook voor jou gekomen. Hij schaamt zich niet
voor ons, maar noemt ons, zondige mensen, zijn broers
en zussen (Hebreeën 2, 11)!
3

Tamar bevalt van een tweeling, Peres en Zerach. Het is
nog steeds bijzonder om mee te maken :-), maar in dit
verhaal mag je het zien als een bewijs dat God achter
Tamar staat.
Dat wordt ook duidelijk uit Matteüs 1: Tamar krijgt,
als een van de weinige vrouwen, een plaats in het geslachtsregister van Jezus. God beloont haar, niet omdat
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zij de hoer gespeeld heeft, maar omdat zij voor haar
recht opkwam.
God zelf komt ook op voor rechtelozen. Jezus zoekt
op wie aan de kant gezet is (zie Matteüs 11, 19). Het is
een rode draad in de Bijbel: God ziet om naar wie niet
in tel is. Jezus zegt het zelf: ‘Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Matteüs 9,
13). Als jij je in de nesten hebt gewerkt of niet trouw
kon blijven in een huwelijk mag je geloven dat Jezus
zich bij jou thuis voelt. Hij wil je redden en een toekomst geven. Ontvang Hem in je leven!
Slot
De stamboom van Jezus maakt duidelijk dat het nodig
was dat Hij kwam. Hij wil ook ons leven redden. Dat
besef je toch wel? Wat er tussen Juda en Tamar gebeurde, is echt niet zo uitzonderlijk. Ook wij moeten
gered worden van de zonde en de dood. Je laat je toch
wel redden?

OM OVER NA TE DENKEN:

1 Hoe lees jij de geschiedenis van Juda en Tamar?

Blijf je hoofdschuddend op afstand staan of herken
je jezelf in het verhaal? Heb jij Jezus nodig?
2 Als je je verdiept in de stamboom van Jezus, krijg

je Hem er des te meer om lief. Mee eens?

