
Zondag 1 december: Eerste zondag van Advent 
 
 

Toekomst baren 
 
Een grillige stronk waar de wortels nog enigszins zichtbaar zijn vormen de basis van deze 
Advent en Kerst. De stam staat voor het geslachtsregister van Jezus. Wat zijn Zijn 
wortels, waar komt Hij vandaan? De geslachtslijn is niet die van Maria, maar van Jozef. 
Het gaat om het geslacht waarbinnen Messiaanse herinneringen leven; het geslacht van 
David, het geslacht van Abraham. Via Abraham loopt de lijn naar alle volken. Een lijn die 
Matteüs naar voren haalt. 
Het is opvallend dat Matteüs naast voorvaderen ook een aantal voormoeders noemt. De 
vrouwen die genoemd worden zijn bijzondere vrouwen. Op hun eigen wijze geven ze iets 
weer van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, doorgeven 
van vrede. Met bloemen kleuren en symbolen verbinden we hun levens met dat van 
Jezus en met het onze. We zien hoe zij, ieder op eigen wijze, toekomst baren van 
Godswege. Stap voor stap komen we dichterbij de toekomst die in de geboorte van Jezus 
opgelicht, gebaard wordt. 
 
Eerste advent zondag en doop 
 
Tamar was getrouwd met ER, de oudste zoon van Juda. Hij stierf kinderloos en volgens 
de traditie moet de volgende zoon van Juda met Tamar trouwen. Tamar trouwt met 
Onan, maar deze saboteert de boel en sterft vanwege deze daad. Juda weigert zijn derde 
Zoon aan Tamar te geven. Hij noemt als reden dat deze nog te jong is. Tamar wordt 
teruggestuurd naar haar vader om daar de tijd af te wachten. Gaandeweg merkt ze dat 
die zoon haar niet gegeven zal worden. Ze verzint een list om het recht te laten 



zegevieren. Zij verleidt Juda en baart een tweeling, Peres en Zerach.  Peres wordt de 
stamvader van David.  
De naam van Tamar betekent dadelpalm, rechtop zoals de palmtak gaat zij door het 
leven 
De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar 
verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene moet zij gaan voor recht, geeft zij 
zichzelf. Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar 
het teken van. 
De witte roos op het blad van de vingerplant symboliseert Joris Adriaan veilig in Gods 
hand. Met het witte lint wordt jou leven verbonden met dat van Jezus en van de 
gemeente, de klimop staat voor Zijn belofte en trouw die altijd om je heen zal zijn. 
 


