
Adventsweek 1: Grootmoeders ontmoeten
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Zondag: Familie van zondaren

Lees Mattheüs 1:1-17

 
Geslachtsregisters waren in het Oude Testament heel belangrijk. Je moest 
destijds weten uit welke familie je kwam. Bij welke familie hoor jij?

In het Oude Testament kom je regelmatig geslachtsregisters tegen. In het Nieu-
we Testament staat alleen twee keer het geslachtsregister van de Heere Jezus. Zo 
wordt duidelijk dat Hij echt Degene is Die God in het Oude Testament beloofd 
heeft. Hij is de Messias uit de stam van Juda en uit de koninklijke familie van 
David.

In de stamboom van onze koninklijke familie zie je dat het koningschap steeds 
aan de oudste zoon of dochter wordt doorgegeven. Maar zo werkt de Heere niet. 
Hij kiest meestal juist geen oudste: Jakob, Juda, David … Hij kiest vaak het 
nederige en het kleine. David zingt daarvan (Psalm 116): ‘De HEERE bewaart 
de eenvoudigen.’ Hij bekommert Zich om de zwakkeren. Paulus schrijft: ‘Het 
onedele van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren’ (1 Korinthe 1). En 
Maria jubelt ‘omdat God de nederheid van Zijn dienstmaagd heeft aangezien’ 
(Lukas 1). De Heere wendt Zijn hand tot de kleinen (Zacharia 13). Heeft dat je 
weleens verwonderd? 
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De namen in het geslachtsregister van de Heere Jezus verwijzen naar zondige 
mensen. Wil Hij zulke mensen in Zijn familie? Ja! Hij schaamt Zich er niet voor 
om bij het geslacht van zondaren te horen. Hij wilde de ontluisterde menselijke 
natuur aannemen. Onbevattelijk wonder. Hij wilde Zich zo diep vernederen om 
gevallen zondaren op te rapen. Reken jij jezelf tot de familie van zondaren? 

In de tijd van de Bijbel was het de gewoonte om alleen mannen te noemen in 
een stamboom. Maar in de stamboom van de Heere Jezus staan ook namen van 
vrouwen. Vrouwen die in Israël geen recht op leven hadden: Thamar, Rachab, 
Ruth en Bathseba. Ze hadden gestenigd moeten worden vanwege hun zonde 
of buitengesloten uit Israël vanwege hun afkomst. Maar ze zijn tot Israëlieten 
aangenomen en in leven gehouden. Juist in het leven van deze vrouwen komt zo 
duidelijk naar voren waarom de Heere Jezus naar deze aarde moest komen: om 
zondaren zalig te maken, om vreemdelingen van de verbonden (Efeze 2) te bren-
gen onder de band van het verbond (Ezechiël 20). Jezus’ stamboom spreekt van 
Gods genade voor zondaren. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

 
 
Deze eerste adventsweek ontmoet je Eva, Thamar, Rachab, Ruth en Bathseba. Vrouwen uit 
het geslachtsregister van de Heere Jezus. Leg je eigen leven naast hun leven. In wie herken 
je je het meest? Waarom? Wat kun je van haar leren?
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‘Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS,  

de Zoon van David,  

de Zoon van Abraham. 

Abraham > Izak > Jakob > Juda. 

En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar. 

Fares > Esrom > Aram > Aminadab > Naässon > Salmon. 

En Salmon gewon Boöz bij Rachab,  

en Boöz gewon Obed bij Ruth. 

Obed > Jesse > David 

En David, de koning, gewon Salomon  

bij degene die Uria’s vrouw was geweest.’

 
MATTHEÜS 1:1-6

s
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Maandag: Eva – de moeder van alle levenden

Lees Genesis 3:6-20

 
Aan het begin van elke stamboom staat Eva. Zij is de vrouw uit wie alle 
levenden zijn voortgekomen. Dankzij haar Zaad is er leven mogelijk.

Als Adam zijn vrouw van de Heere krijgt, zingt hij een lied. Hij heet in het 
Hebreeuws ‘ish’ [= man]. Zijn vrouw noemt hij ‘ish-a’ [= man-ninne]. Maar na 
de zondeval wordt duidelijk dat niet alleen de verbinding met God, maar ook de 
relatie tot elkaar verbroken is. Als God Adam ter verantwoording roept, noemt 
hij haar naam niet meer, maar spreekt hij over ‘de vrouw die Gij bij mij gegeven 
hebt’. 

De Heere maakt Adam en Manninne aangrijpend duidelijk wat de gevolgen van 
hun daad zijn. Maar dwars door deze verdrietige verzen klinkt een helder Evan-
gelie. God belooft een Zaad, een Nakomeling uit de vrouw, Die zal helen wat 
verbroken is (vers 15). De straf klinkt: ‘Want gij zijt stof en gij zult tot stof we-
derkeren’ (vers 19). Op dit doodsbericht van de Heere antwoordt Adam met een 
levenslied. Hij roept het uit: ‘Chawá [= leven]!’ Het is een geloofslied richting 
God en een liefdeslied richting zijn vrouw. Niet de dood heeft het laatste woord, 
maar het leven. Door het Zaad van zijn vrouw is er toch nog leven mogelijk.
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Dankzij deze Zaligmaker der wereld krijgt Manninne een nieuwe naam: Eva. 
Alleen in Hem is zij een nieuw schepsel (2 Korinthe 5). Dat is nodig voor alle 
mensen die uit Eva geboren zijn. Jesaja schrijft: ‘En gij zult met een nieuwe naam 
genoemd worden.’ De kanttekenaren zeggen hierbij: ‘Die van nature kinderen des 
toorns zijn, zullen uit genade genoemd worden kinderen Gods.’ Hoe kan dat? Al-
leen vanwege de Heere Jezus, Die niet alleen Gods eniggeboren Zoon, maar ook 
de Zoon van Eva wilde zijn: God en Mens. En daarom is Hij in staat om verloren 
zonen en dochters van Adam en Eva terug te brengen tot Zijn Vader Die hen uit 
genade tot Zijn kinderen aanneemt. Eeuwig wonder: het Zaad van de vrouw is 
de Zoon van God. ‘Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en 
opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam’ (Johannes 20).

En Jezus zei tot haar:  
‘Ik ben (…) het Leven; die in Mij gelooft,  

zal leven, al ware hij ook gestorven.’ 

Johannes 11 vers 25

s



‘Wat moeten wij dan voor een MIDDELAAR en  

VERLOSSER zoeken? 

Zulk een Die een waarachtig en rechtvaardig Mens is, 

en nochtans ook Sterker dan alle schepselen, dat is,  

Die ook tegelijk waarachtig GOD is. 

Maar WIE is deze MIDDELAAR? 

Onze Heere JEZUS CHRISTUS,  
Die ons van GOD tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, 

en tot een volkomen verlossing geschonken is.’ 
 
 

HEIDELBERGSE CATECHISMUS
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Toepassing: 
In natuurlijk opzicht ben je een dochter van Eva. Welke consequenties heeft dat? Ben je het 
ook in geestelijk opzicht? Hoe weet je dat? Waaruit blijkt dat? 

s
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Dinsdag: Thamar – de hoererende schoondochter  
 van Juda
Lees Genesis 38

 
Waarom staat zo’n hoofdstuk vol seksuele zonden in de Bijbel? Omdat 
Thamar een van de grootmoeders van de Heere Jezus is. Dwars door alle 
zondige daden heen, volvoert God Zijn raad.

Juda houdt het niet meer uit op vaders erf. Hij trekt de wereld in en trouwt 
met een Kanaänitische vrouw. Lust en seksuele begeerten hebben de overhand. 
Zo de vader is, zo zijn ook zijn kinderen. Maar de Heere grijpt in. Hij snijdt de 
levensadem van Juda’s oudste zoon af vanwege een goddeloze levenswandel. Zijn 
vrouw Thamar blijft als jonge kinderloze weduwe achter. Naar de gewoonte van 
die dagen trouwt Juda’s tweede zoon met haar. Ook hij sterft jong omdat hij niet 
leeft naar Gods wet. Juda belooft aan zijn schoondochter zijn derde zoon. Maar uit 
angst stelt hij die belofte steeds uit. Na een poosje sterft ook Juda’s vrouw. Houdt 
de geslachtslijn van Juda nu op te bestaan? Juda beseft niet wat hij doet. Hij 
houdt nakomelingen tegen. Hij staat Gods werk in de weg. In haar onwetendheid 
zorgt Thamar ervoor dat Gods werk doorgaat. De Heere maakt haar vasthoudend, 
ook al bedenkt ze een zondig plan. 

Thamar blijkt zwanger van haar schoonvader. Juda spreekt grote woorden: ‘Breng 
ze hier, dat ze verbrand worde.’ Hij beseft het duivelse in zijn woorden niet. Hij 
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is immers ook zelf schuldig. Bovendien staat hij opnieuw Gods werk in de weg 
als hij Thamar zou doden. De Zaligmaker moet uit jou en haar geboren worden, 
Juda! Houd Zijn komst toch niet tegen! 

Als Thamar aantoont dat zij zwanger is van hem, breekt er iets in Juda. Hij ziet 
wie hij is voor God en zijn naaste: onrechtvaardig. God komt in Juda’s leven en 
dat maakt alles anders. 

En Thamar? Zij heeft alles tegen. Ze is een heidin; een kinderloze weduwe met 
wie haar schoonvader niet goed raad weet. Maar de Heere weet wel raad. Hij 
wil Thamar in Zijn stamboom. Een tweeling wordt geboren. Zerah krijgt bij 
de bevalling een rood touwtje om, maar de rode draad van Gods genadeverbond 
loopt via Perez. Uit hem wordt de Heere Jezus geboren. Dat heeft Juda niet tegen 
kunnen houden. En de duivel ook niet. God gaat door. Dwars door alle zondige 
daden heen volvoert Hij Zijn raad. Alleen langs deze weg kan Jakob straks op zijn 
sterfbed uitroepen: ‘Juda! Gij zijt het! (…) De scepter zal van Juda niet wijken, 
noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Dezelve zullen de 
volken gehoorzaam zijn.’

‘Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods,  
en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing  

die in Christus Jezus is.’

Romeinen 3 vers 23 en 24
s
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s

‘Tot onze vernedering en tot onze zelfontdekking 

laat GOD de heilige geslachtslinie  

over zo’n vrouw lopen, 

opdat CHRISTUS zijn en blijven zou 

de door GOD aan zondaren en zondaressen 
uit loutere genade 

geschonken VERLOSSER.’ 
 
 

A. KUIJPER

Toepassing 
Misschien kun je niet boven Juda en Thamar staan en zit je bij de puinhopen van je leven. 
Welke troost geeft deze geschiedenis? Welke les geeft dit Bijbelhoofdstuk? Wat betekent dit 
voor je leven?


