38. Juda en Tamar Genesis 38
Lees Genesis 38 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme begint pas bij vers 7 en is als volgt:
A (v7-13) Dood: de 2 zonen van Juda sterven vroegtijdig en ook de vrouw van Juda, dochter van Sua.
B (v14) Juda troost zich middels een buitenechtelijk avontuur en herkend de gesluierde Tamar niet.
C (v15-18) Juda gaf de symbolen van zijn identiteit weg als onderpand.
D (v18) Juda maakte zijn schoondochter zwanger.
E(v19) Tamar legt haar uiterlijk teken van immoraliteit, de hoerensluier, weer af.
F(v20) Juda stuurt een geitenbokje om zijn schuld in te lossen in ruil voor het onderpand.
G(v21) Waar is de hoer? Er is hier geen hoer geweest.
Centrale as: onvindbaar! De hoer en de onderpanden van Juda (zijn identiteit) waren onvindbaar!
G(v22) Waar is de hoer? Er is hier geen hoer geweest.
F(v23) Het onderpand is niet inlosbaar voor het geitenbokje.
E (v24) Tamar toont het bewijsmateriaal van de immoraliteit van Juda.
D (v25) Het wordt openbaar dat Juda de vader van de zwangere Tamar blijkt te zijn.
C (v25) Juda wordt geconfronteerd met de symbolen van zijn identiteit.
B (v26) Juda herkend Tamar aan zijn afgegeven onderpanden en erkend schuld.
A (v27-30) Leven: Tamar verwekt een tweeling van Juda

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Juda kiest aanvankelijk wat voor ogen is; Sua betekend Rijkdom. In 1ste instantie lijkt hij
gezegend maar zijn zonen zijn slecht of berekenend en vinden de dood. Na zijn schuldbekentenis
verkrijgt Juda alsnog nageslacht .
Niveau B: Wie zien duidelijk dat het herkennen en het niet herkennen met elkaar in contrast worden
gezet.
Niveau C: het belang van de symbolen en de daaraan verbonden identitiet wordt benadrukt. Juda
verliest niet aleen zijn familie maar ook zijn identiteit omdat die verbonden is aan:





zijn zegelring, Hebreeuws: choltam-met de zelfde functie als een handtekening
tegenwoordig; het woord komt terug in Exodus 28:36
zijn staf, Hebreeuws: matteh – staat voor leidersstaf/ macht, ook verbonden aan het beroep
als herder. Het woord lezen we bv ook in Psalm 110:2
en zijn koord, Hebreeuws: patil- het staat voor de blauwe draad in de tsiet-tsiet beschreven
in Numeri 15:38 met als functie: denk aan de geboden! Vers 25 spreekt over koorden,
daamee doelend op de 4 tsiet-tsiet aan de hoeken van de kleding.

Na zijn schuldbekentenis neemt hij weer verantwoordelijkheid voor Tamar en kan het herstel van zijn
identiteit weer op gang komen.
Niveau D: Er was geen twijfel over mogelijk wie de vader van Tamars kinderen was dankzij het
onderpand dat de identiteit van Juda bepaalde.
Niveau E: Tamar was innerlijk geen hoer al zag ze er zo wel uit aan de buitenkant. Haar ware
identiteit was goed, maar verborgen.
Niveau F: De waarde van de identiteit van Juda wordt verbonden met een geitenbokje! Hier is een
link te leggen naar de 2 bokjes die een rol spelen bij yom kippoer – zie Leviticus 16
Niveau G: De hele geschiedenis staat niet in het teken van hoererij maar..
Centrale as: Juda was geworden tot een nobody omdat hij zijn identiteit niet meer kan aantonen.
Zelfs in de centrale as wordt dit tot uitdrukking gebracht want eigenlijk is die leeg qua tekst
(onvindbaar).
Dit chiasme verteld veel over het karakter van Juda. Zijn scheiding van de familie maakte hem
kwetsbaar voor de aantrekkelijkheid van de wereld. Hij droeg nog wel de uiterlijke kenmerken van
een Israëliet maar was innerlijk vervreemd van Torahprincipes. Het ziet er naar uit dat hij zijn zonen
niet onder de gehoorzaamheid van de Torah bracht en zijn geboorterecht verkocht hij voor de
waarde van een geit in een moment van passie. Zelfs toen Tamar niet gevonden werd lezen we niets
over wanhoop dat hij zijn eigen bezittingen kwijt was. Hij zat alleen maar in over zijn eer (vs23).
Zo waren zijn tekortkomingen: onafhankelijkheid, hebzucht, ongehoorzaamheid, immoraliteit
onverantwoordelijkheid, trots en oppervlakkigheid. Maar de Hemelse Vader wil Juda een les lezen
opdat hij tot inkeer komt en tesjoeva doet,want: zoals Juda, die zijn broer Jozef wou verkopen en zijn
vader bedroog met de bebloede tuniek van Jozef, zo werd Juda zelf bedrogen en geconfronteerd met
zijn bezittingen die hij in onderpand had gegeven..
Het staat nergens omschreven, maar het kan niet anders dan dat Juda met Tamar teruggekeert is
naar zijn vader en broers. Bij de bevalling overkomt Tamar het zelfde als eerdere aardsmoeders die
een tweeling verwachtten: onderlinge strijd tussen de ongeborenen wie er het eerst ter wereld zou
komen.
Tamar is de heldin in deze geschiedenis van de bewaring van de geslachtslijn van de natie Israël. Zij is
de vrouw die net als Sara en Rebekka op een bepaald moment ingreep om de geslachtslijn van Juda,
en daarmee de geslachtslijn van de Messias, veilig te stellen. Ook zorgde ze er voor dat de familie
herenigd werd omdat Juda na zijn inkeer terug keerde naar zijn vader en broers.
Ze doorstond daarvoor 2 slechte huwelijken en werd 2 maal weduwe. Vervolgens werd ze

achtergelaten in het huis van haar vader en gedwongen langdurig te wachten op nog een zoon van
Juda; dat was een Hebreeuwse wet en niet eens een gebruik van haar eigen volk.
Ze realiseerde dat dit ook niet ging werken, Juda was bezig haar te bedriegen, en kwam er tenslotte
toe haar waardigheid af te leggen en had de moed zich als een hoer te presenteren alleen maar om
het zaad te mogen ontvangen dat de stam Juda zou worden.
Ze nam het risico verbrand te worden (dit betekend dat ze waarschijnlijk de dochter van een
priester was – zie Leviticus 21:9 – want anders had ze gestenigd moeten worden) en ze stond op
haar rechten totdat Juda haar erkende. Zie de hand van JHWH hierin als de Grote Regisseur: Juda
was verantwoordelijk als eerstgeborene voor de geslachtslijn van de Messias maar door zijn
dwaalweg kreeg hij 3 zonen van een Kanaanitische vrouw; Tamar was als dochter van een priester
van de geslachtslijn van Sem en daarmee gekwalificeerd om deel te hebben aan de geslachtlijn van
de Messias. JHWH dodde de eerste 2 zonen van Juda en Tamar is de heldin van het verhaal. Tamar
wordt dan ook vermeld in de zegen die Ruth en Boaz meekregen: Ruth 4:12
De stam van Juda was voorbestemd om de Messias voort te brengen en dankzij Tamar werd Juda
heel direct weer geheel betrokken bij die geslachtslijn en ging hij weer op het pad van de Torah. Ze
prikkelde zijn geweten om terug te keren naar een rechtvaardig leven.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens
over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
Deze episode in het leven van Juda is niet opgescheven alleen maar om de misstappen van een enkel
individu aan te wijzen. Het is een profetisch verhaal van wat er zou gebeuren met Juda als natie in de
toekomst. Want eenmaal gevestigd in het land Israël was ook de stam Juda meer en meer
ongehoorzaam aan de Torah wat uitliep op ballingschap in de wereld. Door niet terug te keren tot de
geschreven Torah verspeelde Juda de enige hoop voor de natie. De identiteit van Juda was in feite
weggegeven door de vermeniging met andere culturen en om hypocriete aspiraties overeind te
houden werd de Torah verdraaid: Mattheüs 23
Een zeer ernstig Woord met betrekking tot de dwaling van Juda (en heel Israël) valt te lezen in
Jeremia 3:19-4:31 Er zijn Bijbeluitleggers die zich bezorgd afvragen of dit tekstgedeelte nog (nabije)
toekomst is! Dit vraagt voorbede!
Maar er is ook goed nieuws: Juda zal hersteld worden tot bij het Vaderhart als hun ogen geopend
worden en daarbij spelen rechtvaardige gelovigen uit de heidenen een rol. Dat gaat om gelovigen uit
de volken die zich alleen richten op de geschreven Torah. Juda zal bij de herkenning van waren
identiteits tekens ze weer opeisen als zijn rechtmatig bezit en Juda zal er dan ook weer naar gaan
leven. Op dat moment zal Juda zich weer herenigen met de hele familie van Jakob. Jeremia 3:17,18;
23:5-8; Hst 30 is een mooi voorbeeld van de focus van het boek Openbaring!
Soms is er een rechtvaardige heiden nodig om terugkeer tot de waarheid te bewerkstelligen lazen
we in vs 26. Voorkomen is nu beter als genezen: bewaak en bewaar de identiteit die je ontvangen
hebt als ware Israëliet: volg Torah IN Messias; het is nooit te laat om terug te keren (Tesjoeva). JHWH
zal het huishouden van Jakob herenigen: Psalm 119:175-176

Deze hele geschiedenis van Juda en Tamar en de geboorte van Perez en Zera vind plaats tussen de
verhaal lijn van het verlies van Jozef uit de familie van Jakob en zijn herontmoeting met de familie
vele jaren later. Je zou kunnen zeggen dat de periode van Jozef in Egypte staat voor Jezus van de
Christenen tot in deze tijd. De ware identiteit van Jozef werd verborgen ook al vielen zijn goede
eigenschappen steeds op. Het is daarnaast verbazingwekkend om te zien hoe sterk dezelfde
symboliek toepasbaar is op het huis van Juda de afgelopen eeuwen, want:











De schuld van Juda mbt de verdwijning van Jozef en zijn vertrek daarop volgend naar
heidenen zien we terug in het afwijzen van de Messias en vertrek uit het beloofde land in
135 na .C
De dood van Juda’s zonen zien we symbolisch terug in de verschillende genocide’s door de
eeuwen heen.
Juda gemarginaliseerd levend met een laatste zoon en als weduwe zien we terug in de
voortdurende strijd om te ovrleven voor Juda de afgelopen 2000 jaar ten gevolge van bv anti
semitisme
De prostitue staat voor de kerk die zich de identitiet van Juda heeft overgenomen door zich
zijn symbolen toe te eigenen: de Torah werd de Bijbel, vervangingstheologie etc.
Juda verloor zijn identiteit door de verwoesting van de tempel in 70 n.C
Juda komt tot inkeer door de handelswijze van Tamar zien we terug in het feit dat steeds
meer Joden de Messias vinden en tot herstel komen.
Tamar die Juda confronteerde met zijn identiteitssymbolen zien we terug in de jaloersheid
die bij Joden wordt opgewekt door gelovigen uit de volken in deze tijd.
Juda keert tenslotte terug naar huis met Tamar en de tweeling en de Schrift is ook duidelijk
dat het huis van Juda met het huis van Israël herenigd zal worden! (zie enkele van de
aangehaalde teksten).

Tenslotte, Zera (opgang)die zich als 1ste aandiende in het geboortekanaal kreeg om die reden een
rode draad om de pols tijdens de geboorte. Hij werd echter gepasseerd door zijn broer Perez (bres)
En ontnam zijn broer daarmee het eerst geboorterecht. Perez werd de voorvader van Jesjoea, maar
Zera droeg de rode draad van voorkeur over zijn broer.De naam Zerah komt nergens meer voor in de
Schrift maar het verhaal doet natuurlijk erg denken aan Jakob en Ezau.
Er is een uitleg dat Perez voor het orthodoxe Jodendom (bres)staat dat door de eeuwen heen de
dienst uitmaakt in het Jodendom en zich laat leiden door de mondelinge Torah (inclusief bv de
maankalender en koshere keuken). Zera staat echter voor die Joden die zich alleen wilen laten leiden
door de geschreven Torah(opgang). Laten we zeggen Messiasbelijdende Joden.. Daarmee dragen ze
de symbolen van de ware identiteit van Juda; en van wie hebben ze die ontvangen? Van een vrouw
die Juda eerst niet herkende, die op een hoer leek, maar die staat voor een betrouwbare, gelovige en
rechtvaardige rest, verstrooid onder de volken. Dat zijn degenen die het licht van Jesjoea hebben én
de Torah willen eerbiedigen. Deze groep is in feite de heilige rest uit de verloren 10 stammen- in de
Schrift vaak vermeld als Efraim. Efraim draagt al 2000 jaar de rode draad van vergeving van zonden
door het bloed van de Messias maar is al die tijd verblind geweest voor het juiste zicht op de Torah.
Als deze interpretatie juist is, dan lijkt het er op dat de tijd aanbroken is dat Juda zicht krijgt op de
symbolen van zijn ware identiteit IN de Messias en zien we ook dat meer en meer geheiligden uit het
huis van Efraim oog krijgen voor Torah, omdat Jezus de wet niet afgedaan heeft maar de Jood Jesjoea
is, de levende Torah. Een vreugdevolle familie hereniging gloort aan de horizon.

