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Trochbrek de stilte! 
(oer seksueel misbrûk) 

 

 

Gemeente fan Kristus, bêste minsken, 

 

1. 

De lêzing út II Samuel 13 konfrontearret ús op dizze sindingssnein mei de hurde realiteit fan 

it libben, yn dit gefal fan it misbrûk fan macht en seksualiteit. It ferhaal fan Amnon en Tamar, 

tegearre mei de ferhalen fan de Tamar kampanje út Súd Afrika (it materiaal fan Kerk in 

Actie), drukt ús slim mei de noas op de feiten.  

 

Mar foar't wy dêr fierder op yn geane fiel ik de behoefte om earst de lof te sjongen op de 

seksualiteit. Ommers, oars begjinne wy daliks sa negatyf oer in fenomeen dat ta de 

hichtepunten fan de skepping teld wurde mei. Seksualiteit komt faak negatyf yn it nijs, want it 

is sá kwetsber en tear, en it hipt mei de seksualiteit sa nau dat it ek samar ferkeard gean kin. 

Mar by dat alles moatte wy fansels earst wol goed betinke hoe geweldich de jefte fan de 

seksualiteit en fan de leafde  is, en wêze kin.  

 

Wat is it in wûnder dat wy sá fereale (ferliefd) wurde kinne dat ús libben hielendal op syn kop 

stiet. Wy reitsje fan it hynder, binne waarm en kâld tagelyk, kinne net mear ite, ha gjin oare 

tinzen (gedachten) mear, litte al it oare om ús hinne fersuterje, kinne allinne noch mar oan 

him, of oan har tinke!  

En, jonge minsken, tink net dat soks allinne mar bart wannear’t wy jong binne! Der is net 

samar in Frysk sprekwurd ûntstien dat seit ‘Ald grien, mâl grien’. Dat wol sizze, as minsken 

op jierren fereale wurde, dan binne sy harsels net mear, sa fereale! En dan ha ik it net allinne 

oer 50ers en 60ers, mar likegoed oer 70ers en 80ers! 

Wat is it in wûnder, de tsjoen fan de eagen, it longerjen nei kontakt, de fonk dy’t oerslacht, de 

oanrekking fan lippen, de waarmte fan hûd en lichem, de ekstaze fan ienwurding. Bêste 

minsken, it is in wûnder, in hichtepunt fan de skepping, de bûter yn ’e brij, de flagge op ’e 

tsjerketoer, as in doelpunt yn in wedstriid. It is de sjampanje fan it libben! 

 

2. 

Mar it is tagelyk sa kwetsber en sa tear, dat it ek samar ferkeard gean kin. Lust is net itselde as 

leafde, gleonens is wat oars as yntimiteit, it befredigjen fan jins behoeften is folslein oars as 

de ekstaze fan ienwurding! Amnon krige sin oan syn healsuster Tamar. Hy krige der sin oan! 

Hy wie der siik fan. Sá kin it ús yn de besnijing ha, sa kin de leafde ús blyn meitsje. En 

slimmer noch: leafde siket list. Amnon besiket troch in list syn sin te krijen! En dan wurdt it 

ferhaal oer ferealens in aaklik ferhaal fan misbrûk. Hy praat deroer mei in freon, Jonadab. As 

dizze freon no mar wizer wie. It is in neef, ‘in man met veel ervaring’. De Fryske Bibel sjocht 

it al oankommen en seit: it wie in tige útsliepte keardel! Hy komt net mei wize wurden. Gjin 

advys: ‘bezint eer gij begint’. Net it ferstân derby: ‘lit dy net troch driften liede’ of  wize 

wurden lykas ‘in pear minuten fan geniet jout jierren fan fertriet’. No is der gjin hâlden mear 

oan. Sels kening David wurdt yn de list behelle. En dy ‘kloat’ lit him it sân yn de eagen struie 

en jout de opdracht oan Tamar om nei har healbroer ta te gean om him te fuorjen. Apart dat 

mannen der sa mei omgeane. Sy sjogge it net of wolle it net sjen, krekt as David. Of sy dogge 

der oan mei en betinke de leagen (Jonadab). Krekt al soe it gewoan wêze en hat dizze man 



Amnon der rjocht op om sin te hawwen oan syn healsuster. It komt blykber gjin momint yn 

harren op om yn te binen en ferstannich te wêzen. Amnon hat in waas foar de kop! 

De iennichste dy’t ferstannige wurden sprekt is Tamar. Sy seit: ‘ûntearje my net, myn broer. 

Soks docht men net yn Israel. Wat my oangiet: wêr soe ik bedarje moatte yn myn skande. En 

dosels soest gelike wurde oan de swankebasten (lichtsinnigen) fan Israel. Praat dochs mei de 

kening: hy sil my dy net wegerje’. Wize wurden fan in jonge frou dy’t yn it nau dreaun is.   

 

Mar Amnon woe net harkje. Hy ûnteare en ferkrêfte har... 

 

3. 

Dit is slim! Mar, bêste minsken, wat yn dit ferhaal folget is noch folle slimmer. In flater 

meitsje is ien ding en slim genôch. Mar wat wy dogge nei de flater is miskien noch wol 

wichtiger. Wat hjir yn dit ferhaal bart nei de ferkrêfting is nochris ferskriklik! De ein is der 

fan wei. 

 

Want wat bart der?  Amnon wearzge fan har, ja syn wearze wie grutter as de leafde dy’t er 

field hie. Sa giet dat dan. Hy wit dat hy ferkeard dien hat, syn skuldgefoel spilet op as de 

tsjoen foarby is, syn spyt uteret hy troch Tamar te ferachtsjen. Hy skopt Tamar de doar út. 

Tamar besaut har en docht wat in keningsdochter dwaan moat: sy skuort har klean en rint mei 

de hân op ’e holle jammerjend fuort. Har libben is stikken makke. Dan siket hja stipe fan har 

broer, Absalom. En ferdikkeme wat seit dizze man: ‘moast swije suster, hy is dyn broer. Lit it 

lizze en rêste!’ En dan folgje dy alles sizzende wurden, de lêste wurden dy’t wy oer Tamar 

hearre: ‘Sa bleau Tamar by Absalom yn ’e hûs as in ferlitten frou’. (Tamar bleef voortaan bij 

haar broer Absalom, van het leven afgesneden) 

 

Stil wêze, swije, de famylje net te skande meitsje. Bêste gemeente, soks makket minsken 

stikken en kapot. Ik hear it hjir ek gebeuren: ‘net oer prate, hear. Wat moatte de minsken wol 

net tinke. Och heden, wat in skande. Wy kinne ús heit, broer, freon, buorman net yn it himd 

sette. Nee, ssstttt. Stil mar fanke, it is al slim genôch west. Tink der mar net oan, besykje it 

mar te ferjitten. Hy wie net wizer en hy bedoelde it ek net sa ferkeard.’ Jimme witte wol krekt 

wêr’t ik it oer ha. Mar Tamar giet stikken en wurdt ôfsnien fan it libben. Sy kin har ferhaal net 

kwyt, sy kin Amnon net oanklage, sy kin it net diele mei oaren. En it fret oan har hiele libben, 

fan binnen út. It misbrûk, it ûnrjocht, it skamte, de twivel oft sy it sels dochs ferkeard dien hat, 

dat hja miskien oanlieding jûn hat. It misbrûkt wurden is slim, de stilte en it allinnich wêzen 

yn de jierren dernei makket in minske kapot.  

 

 

4. 

Der binne yn dit ferhaal allinne mar ferliezers. Fan Tamar hearre wy neat wer. Mar fan 

Absalom en Amnon al. Twa jier letter nimt Absalom wraak. Hy lit Amnon ombringe. Sjoch 

dat krije jo dan. Net prate, lilk bliuwe, opkropje oant it op in ferkearde wize derút barst. 

Absalom nimt wraak. Wat Tamar wol docht der no net mear ta. It giet no om de ear fan de 

famylje en de manlju. Absalom bringt Amnon om. Kening David rouwet der trije jier om en 

sa ûntstiet der in nije fete yn de famylje tusken Absalom en David, dy’t eintsjebeslút ek op 

striid en moard útrint. Yn  dit ferhaal binne der allinne mar ferliezers: Tamar, Amnon en 

Absalom. En alle minsken der om hinne! 

 

Sjoch, dan is it ferhaal fan  Dumisane Rebombo in folslein oar ferhaal (sjoch hjirûnder). Nei 

de sûnde kin ek bekearing komme. Hy freget om ferjouwing, nei tweintich jier. Wat in moed 

en wat in lef! Wat in keardel dy’t soks oandoart. En wat in frommens, dy’t syn ekskús 



akseptearret en him dan ek noch in opdracht meijout, om oare mannen hjir oer te fertellen, om 

harren bewust te meitsjen. Dat is it doel fan de Tamar kampanje fan de tsjerken yn Súd 

Afrika. 

En hoe sit it dan by ús. As wy de fraach krije by sa’n Bibelstúdzje ‘Binne der froulju yn ús 

tsjerke of gemeente dy’t ferkrêfte binne?’ Dan bliuwt it stil en sizze wy mar gau ‘ik soe it net 

witte’. Mar wolle wy it witte? Of sil ik it dan mar sizze. Jawis bart dat ek yn ús gemeente, en 

yn ús tsjerke en yn ús doarpen! En krekt as yn dit ferhaal binne it faak gjin eange manlju út de 

boskjes, mar mannen dy’t wy kenne. Us heit of pake, broer of omke,  famyljefreon. Mar it 

meast noch troch ús eigen mannen ! Seksueel geweld is net fier fuort. 

 

Trochbrek te stilte! Praat oer de slimme dingen fan it libben. Lit it net lizze, stopje it net fuort, 

doch net as of, slok it net troch, praat net allinne oer it waar. Wy wurde der siik fan, geastlik 

en lichaamlik. Wy geane der oan ûnder troch. Trochbrek de stilte, praat deroer mei immen 

dy’t te fertrouwen is. Diel it mei God, dy’t harket en net feroardielet. Wat in gelok dat sokke 

ferhalen yn de Bibel steane. Dat dy net weimoffele binne as ûnfatsoenlik en beskamsum. Dat 

dizze ferhalen klinke yn tsjerke en moed jaan kinne oan froulju dy’t slachtoffer binne. Wy 

tankje God hjirfoar. Dat troch sokke ferhalen it herkend en besprekber wurd. Want dat is it 

boadskip fan hjoed, ek fan it ferhaal fan Tamar en Amnon: trochbrek de stilte.  

 

Wat in gelok dat Tamar op dizze wize postúm betocht wurde kin. Wat in gelok dat ek yn oare 

ferhalen froulju net lyts hâlden wurde en ûnderdrukt, mar folop mei dwaan kinne. Wat in 

gelok dat Jezus sels sa ticht by froulju stien hat en harren de romte joech. En wat in gelok dat 

ek Paulus..., ja wat fynt Paulus eins fan de posysje fan froulju yn tsjerke? Dat komt oare wike 

oan de oarder wannear’t wy tsjinst hawwe tegearre mei de RK parochy fan Wytgaard. En 

moarntejûn sil ik dat besprekke yn it learhûs. Wolkom! 

 

Ik bin hjoed begûn mei in lofrede op de seksualiteit as in hichtepunt fan de skepping. Tagelyk 

wurde wy hjoed mei de noas op de feiten drukt. Wat is der ek in soad misbrûk. En wat in 

gelok dat wy leare út de Bibel en fan ús kontakten út sinding en wrâld tsjerke: trochbrek de 

stilte! Amen 

 

 

Twadde lêzing: Het verhaal van Dumisani Rebombo  

 

Dumisani Rebombo is niet besneden en verricht huishoudelijke taken voor zijn moeder. Zijn 

vrienden vinden hem daarom geen ‘echte man’. Om te bewijzen dat hij wel degelijk een man 

is, doet hij iets wat als typisch ‘mannelijk’ beschouwd wordt in zijn dorp. Hij verkracht een 

meisje. Vijftien jaar is hij. Zijn slachtoffer is jonger. “Mijn verhaal is het verhaal van veel 

Afrikaanse mannen en jongens,” vertelt Rebombo, nu 48 jaar oud. Na zijn daad voelt hij zich 

schuldig en bang. Hij ontloopt het meisje en verhuist naar een ander dorp. Als hij in 1996 gaat 

werken bij een christelijke hulporganisatie voor vrouwen, wordt hij geraakt door hun verhalen 

over misbruik en geweld. “Ik ging nadenken over mijzelf, wilde haar opzoeken en mijn 

excuses aanbieden.” Twintig jaar later gaat hij terug naar zijn geboortedorp en vraagt haar 

vergeving. En dat is bijzonder, in een land waar seksueel geweld en intimidatie ingebed zijn 

in de cultuur. De vrouw accepteert zijn excuses en geeft hem een opdracht mee: “Misschien 

kun jij andere mannen ervan overtuigen dat zij dit niet moeten doen.” Rebombo heeft haar 

advies opgevolgd en werkt nu bij een hulpverleningsorganisatie voor slachtoffers van 

seksueel geweld. Zijn verhaal vertelde Rebombo op een congres over dit onderwerp dat in juli 

2009 in Johannesburg plaats vond.  

 


