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Vertelling 4–7 jaar

In dit verhaal wordt Juda voorgesteld als een koning. Dat staat niet zo in de Bijbel; we hebben
hiervoor gekozen om thema’s als erfopvolging en het zwagerhuwelijk (zie de toelichting op bladzijde 
21) voor kinderen een beetje begrijpelijk te maken. Daarnaast past het ook in het beeld dat in de 
Bijbel van de stam Juda geschetst wordt, als eersteling onder de stammen waaruit koning David 
voort zou komen. 

Het verhaal van Tamar
Er was eens een koningin.
Nou ja, niet echt een koningin; maar toch wel bijna.
Haar paleis is een tent en haar rijdier een kameel. 
Ze heet Tamar, dat betekent: dadelpalm. Dat klinkt mooi hè?
Tamar is getrouwd met prins Er, de zoon van koning Juda.
Later, als koning Juda heel oud is, wordt prins Er de nieuwe koning.
Prins Er en Tamar moeten ook een kind krijgen. Die kan dan weer koning worden als 
Er heel oud geworden is.
Tenminste… zo zou het moeten gaan.
Maar het gaat anders.
Op een dag gaat prins Er dood. Hij is nog geen koning en hij heeft ook nog geen zoon.
Wie moet nu de koning worden als Juda heel oud is?
Koning Juda gaat naar Onan, de broer van prins Er. ‘Trouw jij maar met Tamar’, zegt hij.
Dat doet Onan, maar hij houdt niet echt van Tamar. Ze krijgen geen kind, en dan gaat 
Onan ook nog dood.
Wie moet nu de koning worden als Juda heel oud is?
Er is nog een broer van prins Er: Sela. Misschien kan hij met Tamar trouwen?
Koning Juda denkt erover na. Maar dan schudt hij zijn hoofd. ‘Sela is nog te jong’,  
zegt hij.

Daar zit Tamar. In haar tent, die niet meer voelt als een paleis.
Wat moet ze nu doen?
En wie moet er nu koning worden als Juda heel oud is?
Tamar denkt diep na… en dan bedenkt ze een plan.
Ze verkleedt zich en gaat naar koning Juda toe. Ze zegt niet dat ze Tamar is en de 
koning heeft niks door. Hij vindt die verklede vrouw wel lief. Heel lief. Een tijdje later 
krijgt Tamar een dikke buik. Ze krijgt twee zoons: Peres en Zerach. De vader is niet 
prins Er, ook niet prins Onan en ook niet prins Sela. De vader is koning Juda zelf.
Een tijd later, als koning Juda heel oud geworden is, wordt Peres de nieuwe koning. 
En daarna de zoon van Peres, en daarna de zoon van de zoon en zo steeds maar 
door. Het wordt een echte koningenfamilie. Een familie van beroemde koningen en 
koninginnen. En op een dag wordt in die familie de beroemdste koning van de hele 
wereld geboren: koning Jezus. 
Zijn paleis is een stal; dat lijkt een beetje op de tent van koningin Tamar. 
En zijn rijdier is een ezel; maar dat vertellen we een andere keer.
Zonder Tamar had die hele koningenfamilie nooit bestaan! 

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Het thema is: wie ben

jij? Stel deze vraag aan de kin-

deren. Welk antwoord geven ze?

Waarschijnlijk zeggen ze alleen hun naam.

Kunnen ze nog meer vertellen over wie ze zijn?

Bedenk samen wat je allemaal nog meer zou

kunnen vertellen.

p
Spel: Voorbeeld-standbeeld. De kinderen

gaan allemaal staan als een standbeeld.

Een kind is de leider. Zij/hij neemt gekke

houdingen aan. Lukt het de andere kinderen

om precies hetzelfde te doen?

p
Spel: Tamar gaat verkleed naar Juda

toe en hij heeft niks door. Lukt dat de

kinderen ook? Een kind gaat de ruimte

uit. (Laat dat kind eerst nog even goed naar de

anderen kijken.) Terwijl het kind buiten is,

wisselen de andere kinderen een kledingstuk,

een schoen etc. uit. Daarna komt het terug.

Kan hij/zij raden wat er veranderd is?

s
Creatief: Hoe zou jij jezelf willen

verkleden? De kinderen tekenen

zichzelf in hun favoriete outfit

(bijvoorbeeld in Superman-pak, een oranje

voetbalshirt, etc.)

Vertellen
Wie ben jij?

Genesis 38:(1) 24-30 18 december 2022
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