
1 

 

18 december 2022, De Bron. Voorganger: ds. P. Prins 
 
Een opmerkelijk verhaal vanmorgen. En past dit verhaal nou wel zo bij advent?   
Een vrouw wordt zwanger van haar schoonvader. 
Dat is wat Tamar overkomt als ze in verwachting van haar Juda haar schoonvader.  
Tamar is weduwe. Juda is weduwnaar.  
Je zou zeggen kunnen: het kan. Er is geen sprake van echtbreuk of overspel 
Maar het is wel ingewikkeld. Een man die een kind verwekt bij zijn schoondochter. 
 
Het is een situatie die ik uit mijn eigen omgeving en mijn werk als persoon en als 
predikant nog nooit heb meegemaakt.  
Hooguit dat ik iets dergelijks ken uit een boek 
 
Namelijk de “Passievrucht”, geschreven door Karel Glastra van Loon.  
Misschien kent u het? Misschien hebt u het gelezen? 
Het boek is in meer dan in 30 talen uitgegeven. En er is ook nog een film van 
gemaakt.  
 
Het boek is het ontroerende en indringende verhaal over een man die ontdekt dat 
zijn zoon zijn kind niet kan zijn. Omdat die man altijd onvruchtbaar bleek te zijn. Zijn 
vrouw is overleden, dus hij kan het haar niet vragen.  
Maar wie is dan wel de verwekker van zijn zoon?  
 
De man begint aan een lange zoektocht, ook door zijn eigen verleden.  
De waarheid komt uiteindelijk aan het licht als zijn eigen vader komt te overlijden.  
Bij het leegmaken van diens huis vindt hij een doos met spullen. Met daarin een 
briefje van zijn overleden vrouw met daarop de woorden: “Ik ben zwanger”.  Dan 
wordt hem duidelijk dat zijn eigen vader het kind heeft verwekt bij zijn schoondochter.   
 
Je zou verwachten dat die hele familie door het ontdekken van dit geheim uit elkaar 
valt, maar dat is niet het geval. Langzaam, zo staat er in dit boek, groeide het besef 
dat weliswaar alles was veranderd, maar dat tegelijkertijd alles hetzelfde was 
gebleven.  
 
Wie weet heeft de schrijver Karel Glastra van Loon bij het schrijven van zich boek 
zich laten inspireren door het Bijbelverhaal over Tamar. We kunnen het hem niet 
meer vragen, want de schrijver is inmiddels overleden. 42 jaar is hij maar geworden.  
 
Hoe moet je reageren op dit soort situaties? 
Wat moet je zeggen als blijkt dat een man bij zijn schoondochter een kind verwekt 
heeft? Ook al is Tamar weduwe van de zonen van die man.  
   
Een goede richtlijn voor al die vragen en ongemakkelijkheden is voor mij te vinden in 
het Bijbelverhaal zelf. Want nergens in het verhaal worden Tamar en Juda 
veroordeeld. Noch in de Bijbel noch in de Joodse traditie worden ze afgekeurd. Of 
wordt er schande van gesproken.  
 
Tamar wordt zelfs een rechtvaardige genoemd, weliswaar door haar eigen 
schoonvader Juda, maar toch. Tamar krijgt zelfs als eerste vrouw een plek in het 
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geslachtsregister van Mattheüs. Dat zegt ook wel wat. Want uit haar en uit haar 
oudste zoon is later de Messias voortgekomen.  
Zonder Tamar en zonder haar optreden zouden wij binnenkort geen kerstfeest 
vieren.  
De Bijbel en de traditie laten haar in haar waarde.  
 
En dat terwijl de tijd van de Bijbel niet te vergelijken met die van ons. De Bijbelse 
wereld is van a tot z een mannenwereld. Kijk maar naar het geslachtsregister van 
Mattheus.  
 
Ook in de geschiedenis van Genesis 38 heeft Tamar niks in te brengen. Ze wordt 
gewoon uitgehuwelijkt. Als haar eerste man, Er, komt te overlijden, blijft Tamar 
kinderloos achter. Een bitter lot. Een ramp, want kinderen vormen je 
oudedagsvoorziening. Ze zorgen voor sociale zekerheid.  Vandaar ook het grote 
belang van kinderen. 
 
En het lot van een kinderloze vrouw is eens zo bitter omdat elke vrouw hoopte dat uit 
haar de Messias zou voortkomen. Het is alsof God hier tegen Tamar zegt: “jou heb ik 
niet nodig voor de voortgang van het heil.”  
 
En om toch in een nageslacht te voorzien geeft haar schoonvader Tamar zijn tweede 
zoon Onan tot echtgenoot. Dat was in Israël een gangbare regeling. Het 
zogenaamde zwagerhuwelijk. Maar ook dat huwelijk liep ten einde. Want ook haar 
tweede man stief. En Tamar bleef opnieuw kinderloos achter.  
 
Drie zonen heeft vader Juda. Twee zijn er overleden. De derde zoon van Juda is nog 
te jong om als echtgenoot voor zijn schoondochter te fungeren.  
 
En daarom wordt Tamar teruggestuurd naar haar eigen familie. Juda heeft zich heilig 
voorgenomen zijn derde en jongste zoon uit de armen van Tamar weg te houden, En 
daarmee uit de armen van de dood.  
Zo wordt er met Tamar gedaan. Er wordt voor haar besloten. Zelf heeft ze niets in te 
brengen.  
 
Sinds de tijd van Tamar zijn we vele duizenden jaren verder. Maar nog steeds is het 
in veel landen bedroevend slecht gesteld met vrouwen rechten.  
Meisjes die niet naar school mogen.  
Of besneden worden.  
Of op jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden.  
 
Of vrouwen die niet mogen stemmen. Of vrouwen die geen openbare ambten op zich 
mogen nemen. Of geen ambt mogen vervullen in de kerk.  
 
Tamar is rechteloos, maar zij laat het er niet bij zitten.  
Op krachtige wijze trekt ze het initiatief naar zich toe 
Het zal haar lukken om een kind te krijgen. Daar is ze heilig van overtuigd. En wie 
weet is haar kind wel de Messias? 
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En ja, het lukt haar. Via een list.  Onherkenbaar gesluierd gaat ze tijdens een groot 
feest in op de avances van niemand minder dan haar schoonvader Juda. Die zelf 
ondertussen weduwnaar geworden.  
Drie maand later ontvangt Juda het bericht dat Tamar zwanger is: Niet getrouwd en 
toch zwanger. “Naar de brandstapel met haar”, roept Juda uit.  
 
Maar dan neemt alles een spannende wending wanneer Tamar het onderpand toont, 
dat Juda hem gegeven heeft toen hij met haar naar bed was gegaan: zijn zegelring, 
zijn staf en zijn snoer.  
 
Toen Juda dat zag, trok hij wit weg. Hij viel door de mand met zijn dubbele moraal. 
Wat moest hij doen?  Wat moest hij zeggen?  
En dan komt het hoge woord eruit. Niet zij is schuldig. Maar ik. Zij is een 
rechtvaardige.  
 
Tamar brengt een tweeling ter wereld. Juda had twee zonen verloren. Nu worden 
hem twee zonen geboren. Zo gaat het leven door.  
 
In het boek de Passievrucht van Karel Glastra van Loon zegt de zoon, de jongen van 
13 jaar, het met zijn woorden: “ik wil dat we de as van opa, zijn biologische vader 
dus, over het graf van onze moeder strooien en dat we daarna verder gaan met 
leven”.  
 
Ook bij Tamar en Juda gaat het leven verder. Dankzij Tamar heeft Juda weer 
toekomst. Er wordt een nieuwe pagina aan zijn levensboek toegevoegd. En wat Juda 
nog niet wist. En ook niet kon weten: Uit zijn geslacht zal Davids zoon worden 
geboren, langverwacht, die miljoenen eens zaligen zal.  
 
Het voorgeslacht van de Christus is wonderlijk te noemen. Bepaald niet alledaags.  
Advent is voor mij het oog scherpen voor het niet gangbare.  
Openstaan voor hen die er een andere manier van leven op na houden. En daar 
onder te lijden hebben omdat er geen tolerantie voor hen is.  
En waar mensenrechten in het geding zijn.  
Advent is voor mij ook meeleven met allen die door hun levensstijl onder druk staan.  
Geen begrip ondervinden. Alleen maar veroordeling.  
 
Ook het leven van Jezus zelf was bepaald niet standaard. Hij komt allereerst op een 
niet alledaagse wijze ter wereld. Ver van huis in een dierenonderkomen.  
En de weg die hij ging en het leed en de tegenwerking die hij ondervond, was 
schrijnend.  
Maar Jezus liet zien waar God voor staat in zijn strijd tegen het kwaad en 
onderdrukking.  
Toen en nu.  
 
Over een week vieren we kerst. Laten we dan doen met vreugde. En laten we in ons 
feest ook  
de levens van zoveel mensen meewegen die niet één- twee- drie in onze bekende 
schema’s en beelden passen. 
 
 


