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Preek van 18 december 2022 
gehouden in De Ontmoetingskerk in Sleeuwijk 
door ds. Piet van Die 

 

TAMAR 

‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer, met 

om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach genoemd (Genesis 38:29,30) 

Bijzondere kinderen 

Je geeft je kind niet zomaar een naam. Die kies je zorgvuldig, al dan niet met 

behulp van een woordenboek voor voornamen. Soms ben je er al snel uit, omdat 

je het als ouders samen eens bent. Soms blijf je twijfelen en zoeken tot vlak voor 

de geboorte en moet op het laatste moment de knoop doorgehakt worden. 

Want ja, een naam is belangrijk. Je kind moet er zijn hele leven mee doen. Je 

naam – dat is het allereerste kostbare cadeau dat je meekrijgt.  

Zo waren ook de namen die de kinderen van Tamar meekregen pure cadeautjes. 

Peres en Zerach werd de tweeling genoemd. Baanbreker en Morgenrood 

betekenen die namen letterlijk. Namen als voorboden van een veelbelovende 

toekomst. Heel bijzonder, vooral omdat beide kinderen werden geboren tegen 

een pikdonkere achtergrond. 

Bizar verhaal 

Het is een bizar verhaal: het verhaal van hun verwekking. Het draait in dat 

verhaal niet om personen alleen. Ze staan voor meer. Zoals Juda, de 

hoofdrolspeler in dit verhaal. Erfgenaam van stamvader Jacob. Religieus 

erfgenaam ook. Erfgenaam van het verbond dat God was aangegaan met zijn 

familie. Maar in Juda leek dat verbond op dood spoor gekomen. Hij koos een 

richting die geen toekomst had. Hij keerde zijn familie de rug toe, en zocht zijn 

heil bij Kanaänieten, die symbool staan voor een samenleving die van God los is 

en dus van mensen. Dat kon niet goed gaan.  

En dat bleek ook wel. Juda trouwde er niet alleen een Kanaänitische vrouw, ook 

voor zijn zoons koos hij later heidense vrouwen. Zo trouwde zijn oudste zoon Er 

met Tamar. Maar deze Er stierf jong. De Bijbelschrijver zag daarin een straf van 

God.  
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Zwagerhuwelijk 

Toen deed Juda wat elke vader moest doen: hij wees zijn tweede zoon op de 

plicht van het zogenaamde zwagerhuwelijk - de zwager moest de jonge weduwe 

trouwen. In die tijd was dat een sociaal voorschrift. Het was bedoeld om een 

weduwe in staat te stellen nageslacht te verwerven. Kinderen vormden namelijk 

je oudedagsvoorziening. In Israël had het zwagerhuwelijk bovendien ook een 

religieuze functie. Ooit zou de Messias het levenslicht aanschouwen. Maar als 

een vrouw geen kinderen kreeg, leek het alsof God tegen je zei: jou heb ik niet 

nodig voor de voortgang van Israël. Daarom was het zwagerhuwelijk bedoeld om 

in naam van de overledene bij diens weduwe nageslacht te verwekken.  

Zo ging het ook bij Tamar. Maar telkens wanneer haar zwager gemeenschap met 

haar had, trok hij zich terug en liet zijn zaad op de grond terechtkomen. Het is 

een beetje onfris verhaal, maar ja, de Bijbel is nu eenmaal een zeer vrijmoedig 

boek. Onan heette die zwager. Daar komt ons woord onanie vandaan, een ander 

woord voor zelfbevrediging. Maar daar heeft wat Onan deed niets mee te 

maken. Wat Onan deed, heet met een technische term coïtus interruptus, en 

daar hebben wij, zeg maar, ook een kerkelijke term voor, maar zelfbevrediging 

was het niet. Onan dacht: als Tamar straks nakroost krijgt, is er voor mijn 

kinderen minder te erven. Hij wilde dus de lusten, maar niet de lasten. Hij 

maakte misbruik van Tamar. En ook dat liet God niet zomaar passeren, aldus 

opnieuw de Bijbelschrijver. En ook Onan stierf.  

Weggestuurd, maar… 

Na deze tweede ramp in zijn gezin, stuurde Juda Tamar terug naar haar familie. 

Ze mocht terugkomen als zijn derde zoon volwassen was. Maar in werkelijkheid 

wilde hij van haar af. Ze trok ongeluk aan, dacht hij. Een klassiek voorbeeld van: 

het slachtoffer krijgt de schuld. Het geslacht Juda was diep gezonken.  

Arme Tamar. Ze zou in stilte haar verwoeste leven verder hebben moeten leven, 

als zij zich onderdanig in haar lot had geschikt. Maar dat deed zij niet. Toen zij na 

verloop van tijd nog steeds thuis zat, en op een dag hoorde dat haar schoonvader 

Juda in de buurt was, bedacht ze een bizar maar stoutmoedig plan. Ze verkleedde 

zich als prostituee en ging langs de kant van de weg zitten. Om een lang verhaal 

kort te maken: Juda kwam langs, en hij wilde wel van haar diensten gebruik 

maken. Hij herkende haar niet, omdat  prostituees in die tijd een sluier droegen.  
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Rechtvaardig 

Maar Juda had niets bij zich om haar te betalen en dus gaf hij haar na gedane 

zaken een onderpand. Hij beloofde haar later te vergoeden voor haar diensten. 

Dat werd de val waar hij met open ogen inliep. Want niet lang daarna kwam uit 

dat Tamar zwanger. Juda - die nog altijd niet doorhad wat er was gebeurd -  wilde 

haar ter dood laten brengen omdat zij volgens hem de familie-eer had 

bezoedeld. Toen liet Tamar dat onderpand aan hem zien. De schellen vielen hem 

van de ogen. Hij stond schaakmat. De aanklager bleek zelf de dader.  

Het pleit voor Juda dat hij de schuld op zich nam. Hij noemde haar zelfs een 

rechtvaardige. Was ze dat? Juda zelf was het in ieder geval niet. Lager dan zijn 

niveau had het gezegende huis van Jakob niet kunnen zakken. Maar wat Tamar 

had gedaan, was natuurlijk ook niet iets om trots op te zijn. Het was in zekere zin 

wel moedig, maar het was de moed der wanhoop. Sterker, op wat zij had gedaan 

stond formeel de doodstraf. Maar omstandigheden kunnen alles in een ander 

licht plaatsen. Goed en kwaad laten zich in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk 

scheiden. Wij plaatsen die in onze cancel-cultuur wel al snel in aparte hokjes: hij 

is goed, maar zij is fout, en andersom. Maar de werkelijkheid is soms 

ingewikkelder en verwarrender. Zo kwam hier uit het kwade wonderlijk genoeg 

het goede voort: twee kinderen met veelbelovende namen. Baanbreker en 

Morgenrood. En met de komst van die kinderen was Tamar recht gedaan.  

Donker en licht 

Haar kinderen werden de tekenen van een nieuwe toekomst. Een toekomst voor 

Tamar. Maar ook een toekomst die op de lange termijn warempel nog zal 

uitlopen op de geboorte van de Messias zelf! Want bij Juda leek de trein van 

Gods verbond dan wel dood spoor te zijn gekomen, uitgerekend de 

Kanaänitische Tamar werd de wissel waarover die trein onverwacht op een 

totaal ander spoor toch verder kon. Een bizar spoor, dat wel.  

Toch zal dat spoor eens uitkomen bij Kerst. De evangelist Matteüs laat het zien. 

Hij noemt alle generaties van hen uit wie het kind van Kerst geboren zal worden. 

In dat rijtje voorouders van de Messias staan allemaal mannennamen. De Bijbel 

ontstond nu eenmaal in een patriarchale tijd. Maar er worden vier vrouwen 

genoemd. Het zijn vrouwen met wie iets aan de hand is. Het zijn vrouwen van 

buiten het volk Israël. En: vrouwen met verhaal waarop je niet altijd trots kunt 
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zijn. Twee van de vier (Rachab en Ruth) ijn vrouwen met een randje, zeker in hun 

tijd. En de twee anderen (Tamar en Betseba) waren seksueel misbruikte 

vrouwen. Maar de Messias zal voortkomen uit en door hun levensverhaal. En hij 

zal het opnemen in het verhaal van zijn leven.  Hij zal staan aan de kant van de 

mensen met een randje, van de mensen die buitengesloten of gebroken zijn of 

afgedankt. En daarom kreeg ook Tamar een ereplaatsje in de galerij van zijn 

voorouders.  

Tapijtenknoper 

Bij verhalen als deze moet ik altijd aan het volgende denken. Vroeger – zo heb ik 

mij eens laten vertellen – werkte Perzische tapijtenknopers vaak samen met hun 

kinderen. De vader knoopte aan het ene eind van het tapijt, de kinderen aan het 

andere eind. Maar de kinderen maakten aan hun kant vaak fouten. Dan werd de 

perfecte symmetrie waaraan het tapijt haar schoonheid ontleend, verstoord. 

Zo’n vader gaf zijn kinderen dan niet op hun kop omdat het patroon verstoord 

was. Nee, hij maakte aan zijn kant van het tapijt dezelfde ‘fout’ waardoor er toch 

een symmetrisch patroon kwam.  

Ik moet daar vaak aan denken bij verhalen als vanmorgen. Wat maken wij 

mensen er van onze kant van het tapijt van de wereld toch vaak een rotzooi van. 

Wat doen we elkaar toch aan? We kunnen de wereld zo lelijk maken! En waar is 

God in die wanorde? Maar Bijbelverhalen laten zien: God weeft van zijn kant 

mee aan het tapijt van de wereld. En hij neemt de ‘fouten’ van zijn kinderen op 

in zijn patroon. Dat biedt de hoop dat het goed zal komen.  

Kerstklokken 

Baanbreker en Morgenrood kregen met hun moeder een plek in het tapijt van 

Gods toekomst. De kinderen waren voortgekomen uit een pikdonkere 

familiegeschiedenis. Maar in die geschiedenis is ook God aan het werk. Hoe 

precies, dat weet geen mens. Maar door de verborgen kracht van de Eeuwige 

zullen Tamar en haar kinderen tekenen van de komende Messias worden.  

Immanuel zal de Messias genoemd worden – ‘God met ons’. Want ja, ook God 

geeft zijn kind niet zomaar een naam. God met ons. God was ook met Tamar. 

Met haar mooie kinderen. Bij het noemen van hun namen hoor je heel in de 

verte al Kerstklokken luiden.  


