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overdenking 
 

Gemeente, je zult maar de naam Tamar dragen en kinderloos blijven. Dat kán niet. 
Want Tamar betekent 'dadelpalm', beeld van vruchtbaarheid. En een dadelpalm die 
geen vrucht draagt, daar moet je vanaf; die kan beter worden omgehakt en verbrand. 
Het is zelfs nog erger in het verhaal: Tamar brengt niet alleen geen leven voort, ze 
vernietigt het kennelijk ook. Althans, dat is wat haar schoonvader Juda denkt.  
Hij denkt dat Tamar er zelf de hand in heeft dat twee van zijn zonen zijn gestorven 
tijdens hun huwelijk met haar. Misschien heeft ze wel het boze oog! Je kunt niet 
weten.  
Juda kiest een nette oplossing: hij stuurt Tamar terug naar haar ouders, waar ze 
verder zal moeten leven als weduwe. Wel paait hij haar met de belofte dat ze met 
Sela zal trouwen zodra die oud genoeg is voor het huwelijk. Maar dat blijkt een loze 
belofte. Zo probeert hij Sela, zijn jongste, te beschermen tegen het noodlot.  
Tamar de Kanaänitsche, de vreemdelinge werd dus feitelijk verstoten uit de 
familieclan. 'Ga maar, je levert ons toch niets op, je trekt het noodlot aan. Ga maar 
terug naar je eigen soort.' 
Maar Tamar is er de vrouw niet naar om zich bij deze feiten neer te leggen. En 
daarbij: een kinderloze vrouw in die tijd en cultuur had geen toekomst. 
 
De tijd verstrijkt. Sela is een volwassen man geworden en de vrouw van Juda is 
gestorven. Het wordt Tamar duidelijk dat Juda zijn belofte niet zal nakomen en ze 
neemt haar maatregelen. Niet Sela zal de vader worden van haar kind, maar 
schoonpapa zelf. Wácht maar! 
Tamar weigert nog langer het slachtoffer te zijn van de gebeurtenissen en gaat de 
zaken naar haar eigen hand zetten. Ze verkleedt zich als publieke vrouw en in die rol 
palmt ze Juda in, die als weduwnaar waarschijnlijk op zoek is naar een beetje 
intimiteit. Hij belooft haar een bokje, het gebruikelijke loon voor dergelijke 
dienstverlening. En als onderpand krijgt ze zolang zijn zegelring, ketting en staf. Met 
deze voorwerpen kan Tamar altijd de identiteit van de vader van haar kind aantonen, 
en dat is haar bedoeling. Want Tamar eist haar plaats op in de familie en daarmee in 
de lijn van Gods belofte die via Juda loopt.  
 
Tamar wordt zwanger, en zoals we allemaal wel weten, praatjes gaat snel. Het 
bericht van de zwangerschap van Tamar bereikt Juda. En dan blijkt ineens dat Tamar 
nog wel degelijk tot de clan wordt gerekend. Want bij gewone ontucht is er geen 
sprake van doodstraf, maar wel bij echtbreuk. Ze hoort er dus toch nog bij! Verbrand 
die hoer, zegt Juda.  
Maar dan komt er een nare aap uit de mouw; het gegeven onderpand identificeert 
Juda zelf als de vader van het kind.  
 
Juda is dus niet alleen gedwongen zijn vaderschap te erkennen, maar óók het 
onrecht te erkennen dat hij zijn schoondochter heeft aangedaan: 'Zij staat tegenover 
mij in haar recht, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven', zegt hij. 
Recht, geen kil juridisch begrip hier, maar gerechtigheid; hét centrale thema in de 
bijbel. 
Het verhaal over Juda en Tamar lijkt wat los te staan tussen de verhalen over Jozef, 
de broer van Juda. Toch zit er een lijn in deze verhalencyclus. 
 



Het was immers Juda die besliste dat zijn broer Jozef – u weet wel, die van de 
kleurrijke mantel en de dromen - maar moest worden verkocht aan een stelletje 
slavenhandelaren. En hij was erbij toen zijn vader de bebloede mantel van zijn liefste 
zoon Jozef in ontvangst moest nemen en hem werd gevraagd: 'Kijk eens goed of dit 
het kleed is van uw zoon.' 
Deze zelfde woorden worden herhaald in het verhaal van vanmorgen: 'Kijk eens 
goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.' 
 
Vandaag is het niet alleen de vierde zondag van advent. Het is ook Internationale 
Migranten Dag, een dag die in het jaar 2000 door de Verenigde Naties werd 
ingesteld om aandacht te besteden aan de rechten van migranten en om hun 
bijdrage te erkennen aan de economie en het welzijn van zowel hun gastlanden als 
hun thuislanden. 
Ook deze mensen worden –net als Tamar- vaak buitengesloten en met argwaan 
bekeken, terwijl zij het werk doen dat velen van ons niet willen doen, en dat vaak 
onder werk- en woonomstandigheden waarvoor we ons als samenleving diep zouden 
moeten schamen! 
 
Tamar was een verstoten vrouw die haar rechten opeiste. Zoals nu de vrouwen in 
Iran hun rechten opeisen -overigens samen met veel mannen- onder dreiging van 
marteling en doodstraf.  
Net als in sommige zeer behoudende richtingen in de christelijke wereld hebben 
vrouwen in Iran zoals u weet weinig tot niets in te brengen. 
Het zelfbewuste optreden van Tamar is in de christelijke theologie ook vaak 
aanstootgevend genoemd. Een vrouw die zich nota bene als de eerste de beste 
prostituee aanbiedt aan haar schoonvader; een vrouw die via een list zorgt voor 
nageslacht, voor toekomst dus. De bijbel prijst juist dit optreden van Tamar. Ze staat 
in haar recht, zo moet ook Juda erkennen. 
 
Tamar baarde twee zonen, je zou misschien kunnen zeggen: ter vervanging van de 
zonen die Juda verloren had. Door de koppige vastberadenheid van Tamar kwam er 
toch weer perspectief, was er zicht op een toekomst. Peres, de eerstgeborene, zou 
de stamvader worden van David en die lijn zou doorgaan, tot aan Jezus toe, zo meldt 
Matteüs. 
In zijn ‘stamboom’ van Jezus vermeldt Matteüs heel bewust een aantal vrouwen bij 
naam. Het zijn niet bepaald vrouwen waarmee je te koop zou lopen als het gaat om 
je afstamming. Wie zou er nou trots zijn op een vrouw die zich als een publieke 
vrouw aanbiedt aan haar schoonvader? Wie zou niet liever de hoer Rachab, die 
eerder aan de orde kwam uit zijn stamboom schrappen? Maar tóch. Juist het gedrag 
van déze vrouwen zorgde telkens voor een doorbraak, voor een wending ten goede, 
voor toekomst. 
Tamar hield vast aan een belofte, hield vast aan gerechtigheid die geen enkel mens 
afschrijft. Deze Kanaänitische had dat kennelijk meegekregen in het huis van Juda 
en heeft het beter begrepen dan Juda zelf. Zoals het in de bijbel wel vaker gaat komt 
ook hier het heil uit onverwachte hoek. Dat thema zal eeuwen later ook het 
programma van Jezus zijn: de kleinste wordt de grootste, wie achteraan komt gaat 
voorop. Gods rijk komt meestal onder de mensen via de kleine mensen, de 
buitenbeentjes, de ontrechten. 
 



Laten we hopen en bidden dat de hardwerkende vrouwen en mannen die nu nog als 
buitenstaanders worden gezien en behandeld het zelfbewustzijn krijgen om op te 
staan tegen het onrecht dat ze ondervinden.  
Laten we hopen en bidden dat de Iraanse vrouwen en mannen lef blijven houden om 
geweldloos te strijden voor hun rechten.  
En laten we hopen en bidden dat wij, nét als Juda, onze verantwoordelijkheid durven 
nemen en de rechtmatigheid van hun eisen erkennen.  
Dat wij niet zwijgend blijven toezien hoe rechten van gewone en vaak kwetsbare 
mensen worden vertrapt, maar dat wij waar mogelijk onze stem laten horen of op 
andere manieren onze verbondenheid en betrokkenheid tonen. We zijn dat 
verschuldigd aan alle Tamars van deze wereld: vrouwen en mannen én natuurlijk hun 
kinderen. Amen. 
 


