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5 Over de streep! 
Preek over 2 Samuel 13:1-22 (dienst voor jongeren) 

 
Voor de dienst: Opw. 559 en 687 
Na binnenkomst KR: Opw. 717 
Votum en groet 
Ps. 91:1 en 8 
Gebed 
Lezen: 2 Samuel 13:1-22 (in 2 of 3 delen door meerdere jongeren) 
Psalm 130 instrumentaal 
Zingen Ps. 130, Psalmen van Nu 
Tekst: 2 Samuel 13:1-22 Over de streep! 
Deel 1 van de preek  Grof misbruik van Tamar 
Lied Als het leven soms pijn doet 
Deel 2 van de preek  Groot onrecht voor God 
Opw. 629: Als er vergeving is 
Gebed 
Geloofsbelijdenis 
Gez. 123:1, 2, 5 
Tijdens collecte: Ik zal er zijn, Sela 
Opw. 720: God maakt vrij 
Zegen 

 

Gemeente van onze Heer, mijn broer en zus, 
 
Over de streep… Alle leerlingen verzamelen zich aan één kant van de blauwwitte 
streep. En elke keer worden er vragen gesteld. In antwoord op deze vragen blijven de 
leerlingen staan of stappen ze over de streep. Vrijdagavond hebben jullie dat ook 
gedaan. Wie is er gepest? Wie heeft meegedaan aan cyberpesten? Wie voelt zich wel 
eens eenzaam? Wie komt uit een gebroken gezin? Wie heeft ernstige ziekten in de 
familie? Wie heeft zich onveilig gevoeld bij jongens? Wie is uitgescholden voor…? 
 
Nooit geweten van jou…! In het programma leren scholieren elkaar in een dag echt 
goed kennen. Het heette eerst eigenlijk: Wat weet je nu eigenlijk van mij (If you really 
know me)? De leerlingen worden uitgedaagd om zich te uiten. Wat heb jij 
meegemaakt? Wat denk je nu echt? Wat voel je nu? Er vallen vaak tranen. En je 
merkt al snel dat je niet alleen staat. 
 
Amnon en Tamar… de geschiedenis van vanmiddag. Heftig! Wat zouden zij doen? 
Wat zou er gebeuren wanneer mensen als Amnon en Tamar mee zouden doen aan 
het programma? Bij welke vraag zouden ze blijven staan en overlopen? 
 
Vanmiddag gaat het ook over een streep. Onze God heeft die geschiedenis in de 
Bijbel gezet. Een streep tussen wat kan en wat niet kan. Tussen wat recht is en 
onrecht. Zodat we die allemaal leren zien. Maar dat we ook leren zien wat er gebeurt 
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als je die streep overgaat. Wat moet je dan doen? Hoe ga je daarmee om? Moeilijk 
genoeg! 
 

Over de streep! 
 
1. Grof misbruik van Tamar 
 
Verliefd 
Bloedmooi is ze, die Tamar. Een beauty van een prinses, ze heeft ‘security’. Vind je ’t 
gek. Je hart gaat kloppen als je d’r ziet. Amnon is helemaal ‘waus’ van haar. Hij heeft 
het moeilijk met zijn gevoelens. Ziek is hij ervan. Ziek van verlangen. Ze is zo sexy, zó 
supermooi. Alleen niet voor hem. Tamar woont sowieso apart in het paleis. Ze wordt 
afgeschermd. Maar ze is ook nog eens z’n halfzus. Kind van een andere moeder en 
dezelfde vader. Ze is onbereikbaar Amnon, vergeet het maar. Toch is hij 
smoorverliefd. Hij valt op haar. Hij droomt van haar. Hij fantaseert over haar. Hij kan 
aan niemand anders denken. Hij wil en zal haar. Bezeten is hij. Echt ziek. 
 
Web 
‘Hé Amnon.’ ‘Hé neef Jonadab.’ ‘Wat heb je?!’ ‘Je kunt beter zeggen: wat heb ik niet.’ 
‘Hoezo, je bent prins, man, je hebt alles.’ ‘Behalve…’ ‘Ah, je bent in love. Wie is het, 
vertel. Laat me raden. Nee, dat meen je niet. Tamáaar. Je bent gek, je halfzus. Ben je 
ziek of zo? Hmm, als je haar zo graag bij je wilt, verzin dan iets om haar binnen te 
krijgen. Houd je ziek en vraag je vader of hij iets lekkers voor je laat klaarmaken, door 
Tamáar. Zo moeilijk moet dat niet zijn. Ze is goed in versieren van siercakes.’ 
 
Zo gezegd, zo gedaan. En David heeft het niet door dat zijn oudste zoon een player is. 
Amnon (zijn naam betekent ‘betrouwbare’!) speelt dat-ie ziek is. En David geeft nog 
toe ook. ‘Tamar, ga eens naar je broer, maak wat lekkers voor hem klaar.’ 
 
Zo wordt een web rondom haar gespannen. Heel subtiel. Geleidelijk aan wordt Tamar 
naar binnen gelokt. Dat lijkt onschuldig. Niks aan de hand. Voor je broer zorgen als 
die ziek is. Aardig doen, mooie sier maken, maar ondertussen. Zo gaat dat altijd. 
Amnon bekijkt haar van een afstand, hoe zij kneedt en kneedt, de cakes versiert. 
Maar daarna stuurt hij ieder die in het vertrek aanwezig is weg. Wat is hij van plan? 
Wat wil hij van haar? Voorzichtig komt hij dichterbij. En daarna grijpt hij haar vast. 
Hardhandig en krachtig. Met geweld. 
 
Protest 
Tamar protesteert heftig. Ze trekt meteen de streep. Ze denkt niet alleen aan zichzelf, 
ze denkt ook aan Amnon zelf. Ga niet verder. Ho, stop, sta eens even stil. Je gaat de 
grens over. Handen thuis, Amnon, je weet niet wat je doet. Denk eens na. Hoe stom 
je bezig bent. Dit is echt fout. Dit is weird. Je maakt alles kapot. Je brengt ons samen 
de vernieling in. Je maakt mij stuk. En je maakt van jezelf een grote dwaas! Ik ben je 
halfzus. Je vergooit je toekomst. Als je mij zo graag wilt, ga dan naar vader David toe 
en vraag mijn hand. Alles beter dan dit. Tamar probeert met alles wat in haar is 
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Amnon tegen te houden. Terwijl ze ook best weet dat God geen huwelijk tussen 
broer en zus (of halfzus) wil. Maar ze wil erger voorkomen. 
 
Tamar… ze is de enige in heel deze geschiedenis, van Jonadab, Amnon, David tot en 
met Absalom, die de stem van God laat horen. Ze trekt heel duidelijk de streep. 
Amnon, je bent echt fout bezig, man. 
 
Geweld 
Dit is duidelijk over de streep. Opgedrongen. Gedwongen. Dat heeft niets meer met 
liefde te maken. Niks geen liefde, dit is macht. Dit is pure lust: porno. Amnon is 
werkelijk niet tegen te houden. Wat kan Tamar tegen hem beginnen? Hij luistert niet. 
Hij is doof en blind. Hij denkt alleen aan zichzelf. Wat een ego. Hij wil en zal Tamar 
nemen. Hij gebruikt haar als speelgoed. Niet als een persoon, maar als een ding. Zij is 
een lustobject. Het gaat hem niet om Tamar, maar alleen om haar lichaam. Porno 
maakt meer kapot dan je lief is. Hij neemt haar met geweld. Brute verkrachting en 
anders niet. Grof misbruik. Onterend. Vernederend. Vernietigend. Arme, arme 
Tamar… een plaatje, maar nu totaal verfrommeld. Als een spiegel, maar nu wreed 
gebroken. Wie gaat haar ooit weer helen? 
 
 
2. Groot onrecht voor God 
 
Haat 
Je zou denken dat Amnon zich bij zijn hoofd grijpt. En dat hij tegen zichzelf roept: 
‘Wat heb ik gedaan? Ik had mezelf niet in de hand. Wat heb ik aangericht?’ 
Jammerend, huilend, smekend… Als hij van zichzelf baalt en walgt, dan is dat niet te 
merken. 
Amnon schuift alles af op Tamar. Hij gaat nog veel verder over de streep! Hij haat 
haar, hij haat haar verschrikkelijk. Met een zeer grote haat. Groter dan de liefde 
waarmee hij haar liefhad; nou ja, liefde…, lust zul je bedoelen. Weg met haar. Uit zijn 
ogen. Hij wil haar niet meer zien. Hoe kan dat zo omslaan?! Van liefde naar intense 
haat. De enige die erbij was is Tamar zelf. Niemand die het weet, niemand die het 
heeft gezien, behalve God en Tamar. Zij is een bedreiging voor hem geworden. Hij 
zegt: Ze moeten dit wegsturen. Opsluiten moeten ze haar. Achter slot en grendel. 
Weg ermee. Alsof ze een stuk grofvuil is. 
 
Beschadigd 
En Tamar? Ze roept het uit… naar Amnon: ‘Wat je nu doet is nog veel erger. Dat kun 
je niet maken. Me wegsturen is nog erger dan al het andere dat je me al hebt 
aangedaan.’ Maar hij luistert nog steeds niet. Tamar, ze is er letterlijk en figuurlijk 
kapot van (zoals een meisje dat jaar in jaar uit gepest en verwaarloosd is). 
Beschadigd, vernield, ze is op sterven na dood. Er is iets in haar gestorven. Daarom 
gaat ze in de rouw. Hand op haar hoofd, als teken van grote ellende die op iemand 
gekomen is. Stof op het hoofd, als teken van rouw. Ze is als een voetveeg behandeld. 
Er is over haar heen gelopen. En die speciale prinsessenkleding die ze had, die scheurt 



 

 

4 

ze in stukken. Zo verscheurd is ze van verdriet. En jammerend loopt ze naar huis. Ze 
schreeuwt diep vanbinnen. Daarna trekt ze zich terug. Van het leven afgesneden. 
Afgezonderd, opgesloten in zichzelf. Vanaf nu hoor je haar niet meer. Ze zegt geen 
woord meer. Slachtoffers zwijgen. Zoals meestal. Vastgelopen in schuldgevoel en 
schaamte. Hoe onterecht ook. Tamar is geestelijk verwoest. 
 
Woede 
Absalom (de naam betekent ‘vader van de vrede’) is woedend op Amnon. Terecht! Hij 
haat hem omdat die aan zíjn zus is gekomen. Woest is hij. Gelukkig, toch nog iemand 
die voor Tamar opkomt! Aan de ene kant wel. Maar juich niet te vroeg. Want 
Absalom zegt niets tegen Amnon. Hij spreekt hem er niet op aan, maar zwijgt hem 
dood. Het komt hem reuze goed uit. Absalom kickt zelf ook op macht. Het 
rechtvaardigt de haat die hij al had. Het komt hem goed van pas dat zijn broer dit 
heeft uitgehaald. Nu kan hij straks zijn concurrent gaan wegwerken. (En neef Jonadab 
speelt het vuile spel mee.) 
 
Maar David dan? Koning David, de vader van het hele stel. Doet het hem niets wat 
zijn dochter is aangedaan? Zeker wel. Hij is ook woedend! Maar het is machteloze 
woede. Waarom spreekt hij zijn zoon er niet op aan? Hij zegt er niets van. Hij zwijgt! 
Tja, wat zou anders Amnon tegen hem hebben gezegd. ‘Vader David, wat wilt u nu 
zeggen? Ik hoef maar naar Batseba te wijzen…’ Zo woekert het kwaad voort. 
 
Zwijgen!? 
En hoe nu verder? Absalom gaat naar zijn zus Tamar toe. Hij troost haar niet. 
Tenminste niet echt. Zeker, zij mag bij hem wonen in zijn verblijf. Hij bergt haar op. 
Afgesloten van de wereld. Maar verder doet hij iets wat heel vaak gebeurt. Zwijg dan, 
zusje. Zeg maar niets. Beter van niet. Dat maakt alleen nog maar meer kapot. Denk 
eens aan de familie. We hebben al zo veel voor onze kiezen gehad. We gaan onze 
schande toch niet naar buiten brengen. Dat ga je ons toch niet aandoen? Wat zullen 
de mensen er niet van zeggen? En welke schaamte haal je over jezelf heen. Misschien 
dat ze zeggen dat je het er zelf naar hebt gemaakt. Dus, Tamar. Zeg maar niets meer! 
Alles in de doofpot. Als het een vreemde was geweest, had Absalom de rechter erbij 
gehaald en had hij de dader voor de rechtbank gesleept. Nu moet de eer van de 
familie worden gered. En Tamar? Ze wordt opgeofferd. Verstikkend. 
 
Onrecht 
Slechts één woord heb ik ervoor. ONRECHT! Groot onrecht voor God en mensen. 
Tamar wordt groot onrecht aangedaan. De jonge vrouw staat alleen tegenover al die 
mannen. Wie helpt haar? Je hoort niets meer over haar. Maar God heeft de 
geschiedenis laten optekenen. Het roept, het schreeuwt, het schrijnt. Zoals vroeger 
het bloed van Abel riep. Zij is de enige die naar God verwijst. Dit is groot onrecht voor 
God. Hij heeft een grondige hekel aan mensen die anderen beschadigen en 
kapotmaken. Hij is een God die recht wil doen aan wie onrecht is aangedaan. Daarbij 
horen woorden als ‘verzet’, ‘opstand’, ‘krachtig optreden’… Want anders walsen de 
daders nog een keer over de slachtoffers heen. Voordat het woord ‘vergeving’ klinkt, 
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moet eerst een ander woord klinken: er is onrecht aangedaan! Hier moet worden 
rechtgezet. 
 
Recht van Jezus 
Wie kan hier helpen? Wie komt hier te hulp? Wonden moeten gebalsemd worden, 
littekens worden verzorgd. Alleen Hij kan helpen die zelf is misbruikt. Koning Jezus is 
vernield en beschadigd, gekruisigd. Hij draagt er de wonden van. Zelfs na zijn 
opstanding nog. 

 Hij ziet om naar mensen die geen helper hebben. 

 Hij doorbreekt het zwijgen. Want Jezus is iemand die de waarheid liefheeft. Niets 
wordt toegedekt. Hij doorbreekt het taboe. Alles wordt open en eerlijk benoemd. 

 Het onrecht stelt Hij aan de kaak. Hij heeft het recht lief. 

 Hij heeft ook de vrede lief (herstel en vergeving). 

 
Jezus wil dat de kerk een plaats is van waarheid, van liefde, van recht, van vrede. 
Waar verhalen van pijn en onrecht echt gehoord worden. Hij is er voor slachtoffers 
als Tamar. Hij is er zelfs voor daders als Amon. Hij is ons allemaal komen halen. Hij 
ging over de streep, om ons allemaal over de streep te krijgen. 
 
Als er vergeving is, zal er genezing zijn? Begin niet met praten over vergeving. Maar 
ga eerst het onrecht benoemen en rechtzetten, dan op weg naar vergeving. Dat is 
moeilijk genoeg, maar de weg via Jezus is een begaanbare weg: naar heling van 
wonden en littekens. Met Jezus zullen echt recht, waarheid en liefde winnen. Jezus is 
echt betrouwbaar (de naam Amnon) en echt vader van vrede (de naam Absalom). 
Amen. 
 


