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Overdenking - Juda hoereert. 

Toen veel dagen verlopen waren, stierf de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij samen met 

zijn vriend Hira uit Adullam naar zijn schaapscheerders in Timna, en dat werd aan Tamar verteld. Toen trok 

zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaïm, 

dat op de weg naar Timna ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot 

vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. Hij 

ging naar haar toe langs de weg en zei: Kom toch mee, ik wil bij u komen; hij wist immers niet dat het zijn 

schoondochter was. Zij zei: Wat zult u mij geven, als u bij mij komt? Hij zei: Ik zal u een geitenbokje van mijn 

kudde sturen. Zij zei: Goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij: Wat is 

het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei: Uw zegelring, uw snoer en uw staf, die u in uw hand hebt. Hij gaf 

ze haar, kwam bij haar, en zij werd zwanger van hem. Daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van 

zich af en trok haar weduwkleed weer aan.  

Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam, om het onderpand uit de hand 

van de vrouw terug te krijgen; hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar 

woonplaats: Waar is de hoer die bij Enaïm langs de weg zat? Maar zij zeiden: Er is hier geen hoer geweest. 

Hij keerde daarop terug naar Juda en zei: Ik heb haar niet gevonden, en ook de mensen van die plaats 

zeiden: Er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda: Laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen 

wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Lezen, Genesis 

38:12-23. 

Toelichting. 

Dit Bijbelgedeelte is vanuit de geschiedenis zelf te benaderen maar er is meer. Het is dan ook niet alleen een 

waar gebeurd verhaal, maar het is ook de heilsgeschiedenis van de Zoon van God waardoor God Zijn 

reddingsplan voor de wereld bekent maakt. Doordat het volk van Israël Jezus heeft afgewezen als hun 

Messias, is het evangelie van het Koninkrijk van God ook naar de wereld, dat zijn de heidenen gekomen. 

Ondertussen wacht het volk van Israël tot op vandaag op Zijn eerste komst. Toen het volk Israël God vergat 

Die haar heeft gebaard, heeft God het volk Israël, dat is de plaats van gerechtigheid verlaten en is naar Zijn 

slaven, dat zijn de heidenen gegaan die met eerbiedwaardigheid Zijn kudde verzorgen. Maar Israël is bang 

dat Gods belofte aan haar, betreffende de komst van de Messias weleens aan hen voorbij zou kunnen gaan, 

verkleed zij zich als hoer en gaat langs de weg zitten om Hem daarmee te lokken. Wat hierna wordt vertelt 

is geen seksueel avontuurtje van Juda maar een heenwijzen naar de vervulling van de belofte van God aan 

Israël maar waar het volk van Israël eigenlijk geen recht op heeft, vanwege haar hoererij. 

Deze geschiedenis is een beeld van God, Die zich laat verleiden door Zijn volk en Israël bevrucht met Zijn 

belofte van de Messias. God houdt er geen rekening mee dat Israël zich als hoer zal gedragen om de belofte 

langs die weg zich toe te eigenen. Hij ziet onderweg Zijn volk als het ware aan de kant van de weg zitten en 

zegt tegen haar: Kom toch mee, Ik wil bij je komen om Mijn belofte na te komen. Waarop Israël zegt: Wat 

krijg ik daarvoor terug? Israël wil wel de wil van God doen maar wil voor haar dienst aan God wel zekerheid 
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dat Hij zijn beloften nakomt, Israël wil daarvoor worden beloond en wil niet van genade leven. Dan wordt 

haar daarvoor een geitenbokje beloofd. Dat is de belofte van de verzoening van de zonde door het offer van 

Jezus Christus. Maar dat bokje heeft hij nu niet bij zich, dat zal hij haar later brengen. Om er zeker van te zijn 

dat hij zich aan zijn belofte houdt vraagt ze daarvoor een onderpand. Toen hij vroeg wat het onderpand zijn 

moet zegt zij: Uw zegelring, dat is een beeld van trouw;  uw snoer, dat is een beeld van zijn erf deel; en uw 

staf, dat een beeld is van, waar hij op steunt en hij gaf het haar. Daarmee geeft hij haar in werkelijkheid zijn 

identiteitsbewijs en het bewijs van eigendomsrecht in handen. Toen kwam hij tot haar en zij werd zwanger 

van Hem. Uit de stam Juda is de Messias geboren. Israël lijkt op een hoer, en een weduwe, een vrouw 

zonder man die haar werkelijke identiteit achter haar sluier van hoererij verbergt. Toen God Zijn Zoon naar 

de wereld zond als het beloofde lam dat Hij zou brengen, om Zijn identiteit die zij in haar bezit had in te 

wisselen voor het geitenbokje, was Israël nergens te vinden. Jezus kwam naar de wereld om zelf als teken 

van zonde Zich voor hen te geven, maar toen verborg Israël zich voor Hem. Toen Jezus naar de hoer Israël 

vroeg, kende niemand haar omdat zij zich voordeed als rechtvaardige. Toen zij Hij, laat haar het onderpand 

maar zelf houden anders zullen wij worden veracht. God wil Zijn naam niet verbinden aan de hoererij van 

zijn volk Israël. Jezus kwam voor Israël maar Israël heeft Hem niet aangenomen. 

Toepassing. 

In deze geschiedenis gaat het over het volk Israël die een eigen gekozen weg bewandelt. Israël doet zich 

voor als een vroom Godsdienstig volk maar heeft in werkelijkheid haar God verlaten. Alles wat Israël doet is 

gericht op eerzucht en hebzucht waarbij voor God geen plaats is. Van de buitenkant lijkt Israël Godvrezend 

en vroom maar vanbinnen lijkt het op de graven. Ondanks dat Israël God niet dient en denkt Hem niet nodig 

te hebben, eist het volk van God dat hij haar geeft wat Hij haar heeft beloofd. Toen Jezus bij zijn volk kwam 

om het hun zonde te laten zien was Israël niet thuis en kon Hij haar nergens vinden. Zelfs de mensen, de 

wereld waar zij woonde kende haar niet omdat Israël zich anders voordeed dan dat ze in werkelijkheid was. 

Zij deed zich voor als Godvrezend maar haar werkelijke identiteit, haar slechte werken verborg zij 

daaronder. Zo bedrogen zij niet alleen God maar ook zichzelf.  

Wie God dient wordt voortdurend overspoeld met wereldse denkbeelden die tegen de wil van God ingaan 

en die worden opgedrongen onder het mom van, goeddoen en lief zijn voor elkaar. Maar dat is een andere 

invulling dan die God geeft aan liefde en goeddoen. De liefde van God gaat via Jezus. Wie bewust wereldse 

denkbeelden nastreeft zoals Israël deed, verwekt God tot toorn. Wie Christus heeft als Heer draagt het kleed 

van Zijn identiteit met eerbied en die heeft zijn eigen identiteit aan Hem overgedragen. Vaak is het vlies 

tussen oprechtheid en ongerechtigheid flinterdun, maar wie God wil dienen wordt door Zijn Geest geleid. 

Door de wereld werd Jezus Zijn identiteit ontnomen en werd Hij bedekt met ons kleed van onze 

ongerechtigheid. Daarom, als Jezus je met je zonde confronteert, bedek die dan niet voor Hem en laat je 

vinden. Dan gaat Hij je niet voorbij met Zijn liefde aanbod maar zal Hij je verlossen van de last die je met je 

mee draagt.   

• Is er nog iets waar je aan vast zit en uit angst voor ontdekking voor Hem verborgen houdt?  

Shalom, Wim. 
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Gezang 442. Jezus, ga ons voor 

 

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

*** 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, 

is het rechte pad. 

*** 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

*** 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

*** 
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