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8-10 jaar

l
Gesprek: Als je Tamar zou vragen

‘wie ben je?’ wat zal ze dan ant-

woorden? Waarom verdient ze een

standbeeld?

s
Creatief: De naam van Tamar bete-

kent dadelpalm. Zoek de plant op en

probeer deze na te tekenen. Vul dan

het papier met andere ‘koninklijke’ bloemen

en planten. Deze kunnen bestaand, maar ook

zelfbedacht zijn. Misschien staat er zelfs een

bloemetje met een kroontje tussen!

m
Muziek: Als kinderen worden geboren,

wordt er ook wel gezegd: ‘hij/zij ziet

het levenslicht.’ Wat wordt daarmee

bedoeld denk je? Het thema van deze advents-

en kersperiode is ook levenslicht. Wat zou

daarmee worden bedoeld? Zoek samen naar

geboorteliedjes en beluister ze. Op welke

manier passen ze ook bij kerst, de geboorte

van Jezus?

11-12 jaar

l
Gesprek: Kies drie woorden uit die

je vindt passen bij het verhaal en

bespreek het samen. Kies dan een

gezamenlijke top drie en maak met die woor-

den een gedicht bij dit verhaal.

p
Spel: Zet drie kandidaten vooraan en

plak ze een memoblaadje met een van de

volgende namen op hun hoofd: Tamar,

David, Ruth. Ze weten niet wie ze zijn, maar

wel dat ze een persoon uit de Bijbel zijn. Om

de beurt stellen ze vragen aan het publiek die

met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden.

Als het nodig is, krijgen ze een hint. Wie zijn

ze? En waarom zijn deze namen belangrijk?

Vertelling 8–12 jaar

Tamar
Dit verhaal gaat over een moeder. Hoewel… lange tijd was ze geen moeder.
Ze wilde het wel graag, ze was ook getrouwd, maar er werd geen kind geboren.
Toen overleed haar man. Hoe kon ze nu nog moeder worden?
Ze deed wat in die tijd vaker gebeurde: ze trouwde met de broer van haar overleden 
man.
Maar nog werd er geen kind geboren.
De jaren gingen voorbij, en op een dag stierf ook haar tweede man. Kon ze nu ooit nog 
moeder worden?
Er was nog een broer. Moest ze daar dan maar mee trouwen?
‘Dat gebeurt niet’, zei Juda, de vader van de familie. ‘Die derde broer is nog te jong. Ga 
jij maar weer bij je eigen vader en moeder wonen, Tamar.’ (Want zo heette de vrouw.)
Daar ging Tamar, met een tas vol spullen. Terug naar haar eigen ouders, die inmiddels 
oude mensen waren. Ze sliep weer in haar oude kamertje, als een meisje dat nooit 
volwassen zou worden.

Terwijl de jaren voorbijgingen, dacht Tamar aan wat ze gemist had.
En toen was er op een dag een feest in de stad. Juda, de vader van haar overleden 
mannen, zou ook komen. Tamar deed een sluier om, zodat ze niet te herkennen was, 
en ging langs de kant van de weg zitten.
Het duurde niet lang voordat Juda voorbijkwam. Hij dacht dat ze een hoer was, een 
vrouw die voor geld met mannen naar bed gaat. ‘Ik zou graag eh… je weet wel’, zei hij. 
‘Wat kost dat?’
‘Een geitenbokje’, zei Tamar. ‘En als u dat niet bij u hebt, kunt u het later brengen. 
Maar dan moet u wel uw zegel en uw staf achterlaten, zodat ik zeker weet dat u 
terugkomt.’

De volgende dag stuurde Juda een knecht met een geitenbokje. Maar die vrouw langs 
de weg was er niet meer.

Een tijdje later merkte Tamar dat ze in verwachting was. Het werd ook verteld aan Juda, 
de vader van haar overleden mannen. ‘Wat!?’ riep Juda. ‘Maar dat is een schande. Ze is 
niet eens getrouwd!’
Op dat moment haalde Tamar een zegel en een staf tevoorschijn. ‘De vader van het 
kind is de eigenaar van deze zegel en staf. Vertel dat maar aan Juda’, zei ze tegen een 
knecht.
Juda begreep dat Tamar niets te verwijten viel. Ze kreeg een tweeling, die Peres en 
Zerach genoemd werden. Eindelijk was ze dan toch moeder geworden. 

Mattijs Weegenaar
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