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Overdenking - Juda verlaat zijn familie.  

Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij Hira, een man uit Adullam. 

Juda zag daar de dochter van Sua, een Kanaänitisch man. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij 

werd zwanger en baarde een zoon, Er. Daarna werd zij weer zwanger en baarde een zoon, Onan. En zij 

baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Chezib, toen zij hem baarde. En Juda 

nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar.  

Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de HEERE; daarom doodde de HEERE hem. 

Toen zei Juda tegen Onan: Kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek 

nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn; daarom gebeurde het, 

telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer 

geen nageslacht te geven. Wat hij deed, was echter slecht in de ogen van de HEERE; daarom doodde Hij ook 

hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter: Ga maar zolang als weduwe in het huis van je vader 

wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk: Anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers! Zo 

ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Lezen, Genesis 38:1-11. 

Toelichting. 

Opeens wordt op deze plaats de geschiedenis van Jozef onderbroken door bijzondere mededelingen over zijn 

broer Juda. Juda gaat naar zijn vriend Hira die in Adullam woont. Daar ziet hij een Kanaänitisch vrouw die 

hij trouwt en die hem drie zonen baart Er, Onan en Sela. Maar wanneer de jongste wordt geboren is Juda 

niet thuis. Wanneer Er oud genoeg is neemt Juda voor hem een vrouw, Tamar. Maar Er is in de ogen van 

God zo slecht dat God hem doodt. Om de zwagerplicht te vervullen moet zijn tweede zoon Onan met Tamar 

trouwen om een zoon voor zijn broer ER te verwekken. Dat wil hij niet omdat het nageslacht dan niet voor 

hem zal zijn. Dat wat hij doet is slecht in de ogen van de HEERE en God doodt ook hem. Nu heeft Juda nog 

één zoon maar die is nog te jong om te huwen. Omdat hij bang is dat de HEERE hem ook zal doden stuurt hij 

Tamar terug naar haar vader om daar als weduwe te leven, totdat Sela oud genoeg is.  

In deze geschiedenis gaat het niet alleen om de persoon Juda, waarvan pikante gebeurtenissen worden 

vermeld die goed zouden passen in een slechte roman, het is ook een verwijzing naar het reddingplan van 

God voor de wereld. Deze geschiedenis beschrijft de mens die zich van God heeft afgewend en zijn geluk 

zoekt in de wereld. Maar God wil die mens juist redden uit de dood in een nieuw leven. Toen god de mens 

schiep naar Zijn beeld blies God hem Zijn adem in, daarmee had God zich met de mens verbonden. Door de 

zondeval is die verbinding met God verbroken, is voor God verloren en heeft zijn doel gemist. Maar God wil 

de wereld niet verloren laten gaan. De naam van de vriend van Juda is Hiram en betekent, nobel ras. De 

betekenis van de naam van de plaats waar hij verblijft Adullam is, gerechtigheid van het volk. Uitgaande 

van de betekenissen van deze namen zou je dit gedeelte ook kunnen vertalen met de woorden: God verlaat 

zijn woonplaats om in de wereld bij de mensen te gaan wonen.  

Juda die een voorvader is van Jezus, verwekte drie zonen. Bijzonder is dat God ook drie personen, Zijn zoon 

noemt. Met de oudste Er, die naam betekent ontwaakt, wordt Adam bedoeld die door God geschapen is uit 
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de aarde en vleselijk is. In het geslachtsregister van Jezus wordt Adam: zoon van God genoemd. Adam is in 

zonde gevallen en is de dood schuldig. Daardoor is voor de zondige mens de weg tot God afgesloten.  

De tweede zoon Onan, die naam betekent sterk, is te vergelijken met het volk Israël dat God voor Zichzelf uit 

de volken tot Zijn eigen volk verkozen heeft, om door dat volk Zijn reddingsplan voor de wereld te vervullen. 

Het volk Israël wordt door God, Mijn eerstgeboren zoon genoemd. Maar net als Onan wilde ook het volk 

Israël geen kinderen verwekken voor God die niet voor hemzelf zouden zijn. Israël verspilde het zaad van 

God waardoor Zijn volk geestelijk onvruchtbaar bleef. Daarom is ook dat Israël voor God als een dode.   

De derde en jongste zoon Sela wordt vermeld dat Juda niet thuis was toen hij werd geboren. Dat is een 

heenwijzen naar God de Vader Die, toen de Here Jezus op aarde werd geboren, Zelf in de hemel verbleef. Nu 

de tijd nog niet rijp is om de jongste zoon Jezus aan zijn volk te geven, om kinderen voor God te verwekken, 

stuurt God de vrouw terug naar waar ze vandaan komt, naar de heidenen. Daarmee wordt het volk Israël 

bedoelt dat door God in ballingschap is gestuurd en tot op de dag van vandaag als vreemdeling woont 

onder de wereldvolken. God is bang dat, wanneer Hij op dat moment Jezus naar hen toe stuurt, Hij door hen 

zal worden gedood. De naam Sela betekent echo of refrein. Daarmee wordt in dit verband Jezus Christus 

bedoeld. Jezus wordt als Jongste Zoon door God genoemd, Mijn Eniggeboren Zoon, Die van God komt, uit 

God geboren is door de Heilige Geest. Jezus is de nieuwe schepping. Wie in Hem gelooft wordt opnieuw 

geboren. In dit verband is Jezus als het ware het refrein van het lied van de zonen van God, waarvan Adam 

en Israël de coupletten zijn. Zoals het refrein de coupletten overstijgt, zo overstijgt Jezus de zonen Adam en 

Israël. Deze coupletten vallen bij het refrein in het niet, want Jezus is volmaakt. Jezus verwekt kinderen voor 

God en heeft Zijn gemeente gesticht op aarde. De mens der ongerechtigheid kan dat niet.  

Toepassing. 

Dit is een confronterend Bijbelgedeelte. God, Die de mens geschapen heeft tot Zijn verheerlijking maar die in 

plaats van god zichzelf verheerlijkt. Net zoals de eerste Adam kennis heeft gekregen aan goed en kwaad, zo 

hebben ook zijn nakomelingen deze kennis van goed en kwaad mee geërfd waardoor ieder mens weet wat 

de wil van God is. God kan dan ook niet verdragen dat Zijn schepping zich bindt aan eigengemaakte goden 

en daardoor zichzelf dienen en niet God hun Schepper. De mens die dat doet en zich niet bekeert stuurt God 

weg naar de plaats waar hij vandaan komt, de woestijn van de dood. Maar God wil niet dat een mens 

verloren gaat en biedt ieder mens die wil leven naar de wil van God de redding door Jezus aan. Door in Jezus 

te geloven wordt je vervult met de Heilige Geest Die jou en mij daarin onderwijst en kracht geeft om in 

verleiding en verdrukking staande te blijven in geloof. 

Wordt jij door de verleidingen van de wereld aangetrokken waarvan je weet dat God dat gedrag of die 

levensstijl afkeurt, luister dan naar de echo die Hij laat opstijgen uit je hart want God wil niet dat jij op een 

plaats verblijft waar Hij je niet kan bezoeken. Toch laat God jou en mij ook dan niet los maar wacht totdat jij 

je naar Hem toewend om Hem te ontvangen. Als je dan luistert dan kan je Zijn refrein horen dat de 

coupletten van je zonde overstijgt. Als je dat doet maakt hij vrij en zet je in de vrijheid.   

• Wie heeft bij jou het laatste woord bij het maken van een keuze? 
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Shalom, Wim.  

 

Lied. Opwekking 383. Geest van hierboven. 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven 

Hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

Aan een wereld die U verwacht 

Wij mogen zingen van grote dingen 

Als wij ontvangen al ons verlangen 

Met Christus opgestaan 

Halleluja 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 

Als wij herboren Hem toebehoren 

Die ons is voorgegaan 

Halleluja 

*** 

Wat kon ons schaden 

Wat van U scheiden 

Liefde die ons hebt liefgehad 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 

Gij houdt ons bij de hand gevat 

Gij hebt de zege voor ons verkregen 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

En onze Koning zijn 

Halleluja 

Gij, onze Here, doet triomferen 

Die naar U heten en in U weten 

Dat wij Gods zonen zijn 

Halleluja 

*** 
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