
 
  

 

14 juli 2019 22e jaargang, week 29                           e-mail:zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl                             
Voorganger  Drs. P. M. van Dam  
Ouderling van dienst  mw. M. Bakker  
Organist dhr.  E. van de Kamp 
Koster dhr. H.J. Keur  
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie (eigen werk), de tweede collecte is voor het 
kerkrentmeesterlijk beheer. De opbrengst van de uitgangscollecte is voor de Voedselbank Moerdijk 
 
De dienst van vanmorgen sluit  aan bij een thema dat onlangs op de landelijke PKN-synode werd 
besproken “Schuilplaats in de wildernis” dat gaat over seksueel misbruik in pastorale relaties. Tegelijk 
loopt er, in een samenwerkingsverband van een aantal kerkgenootschappen, het project “een veilige 
kerk” (www.eenveiligekerk.nl). Thema’s die binnen de kerk nu niet zo gauw aan bod komen. Maar wel 
aanwezig zijn. We lezen het verhaal van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13.  Een verhaal dat zoveel 
linken heeft met “vandaag de dag”. Seksueel misbruik; een pastoraal thema dus. 
                                                                                                                                 
DEZE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Donderdag  10.00 uur   Zomer koffieochtend in de kerk, iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur!  
Donderdag  14.30 uur   Protestantse dienst in de Zeven Schakels           
Vrijdag         15.00 uur   Weeksluiting de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk 
 
VAKANTIEPERIODE KINDERNEVENDIENST 
In de vakantietijd  volgt de kindernevendienst  een aangepast programma. De kinderen kijken naar een 
film. Ze komen niet terug in de kerk en kunnen na afloop van de dienst worden opgehaald in Het Anker. 
 
VAKANTIEBIJBELGIDSEN  
Vorige week zijn de vakantiebijbelgidsen uitgedeeld, er liggen nog enkele gidsen op de tafel.                   
U kunt na de dienst een gids meenemen. 
 
De Diaconie 
 
SCHOONMAKEN VAN DE PASTORIE  
De werkzaamheden in en rondom de pastorie gaan voortvarend. De planning is om de pastorie op 
zaterdag 20 juli en maandag 22 juli schoon te maken. De werkzaamheden zijn met name  : ramen zemen 
en stofzuigen. Hiervoor vragen wij vrijwilligers. 
Wie wil ons helpen om de woning voor ds. Oosterman en zijn gezin schoon te maken? 
Contactpersoon: Henk Malipaard  T 0622182190  E malibo@planet.nl 
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ORDE VAN DIENST   
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaarsen/ Intredelied Psalm 89: 1/  Stilte/ Bemoediging en groet/ 
Zingen 84a/ De kinderen gaan naar de kindernevendienst/ Kyriëgebed met gezongen responsie (Heer 
ontferm U) Glorialied 117d/ Gebed bij de opening van de bijbel/ Schriftlezing OT 2 Samuël 13: 1-22/    
Zingen Psalm 86: 6/  Schriftlezing NT Efeziërs 5: 3-9/ Zingen 1005( Nederlands)/ Uitleg en verkondiging/ 
Orgelmuziek/ Zingen 221/  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader/ Inzameling van de gaven/ 
Slotlied 416/ Zegen (gezongen amen)  
 
2 Samuël 13: 1-22 
1Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, 
een zoon van David, had een zuster die Tamar 
heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon 
van David, werd verliefd op haar. 2Maar omdat ze 
als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij 
geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna 
ziek van verlangen naar zijn halfzuster. 3Nu was 
Amnon bevriend met zijn neef Jonadab, de zoon 
van Davids broer Sima, en deze Jonadab was 
iemand met veel ervaring. 4‘Zeg eens, Amnon,’ 
vroeg hij aan de koningszoon, ‘waarom ben je toch 
al dagenlang zo neerslachtig?’ Amnon antwoordde: 
‘Omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van 
mijn broer Absalom.’ 5Jonadab raadde hem aan: 
‘Ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. 
Wanneer je vader dan naar je komt kijken, moet je 
tegen hem zeggen: “Kon Tamar maar komen om 
me te eten te geven. Als zij hier iets versterkends 
klaarmaakt zodat ik het met eigen ogen kan zien, 
dan zal ik wel eten.”’ 6Dus ging Amnon op bed 
liggen en deed hij alsof hij ziek was. Toen de 
koning naar hem kwam kijken, zei Amnon tegen 
hem: ‘Kon Tamar maar komen en hier twee 
hartenkoeken klaarmaken. Als zij ze me aanreikt, 
zal ik wel eten.’ 7Meteen stuurde David een 
boodschap naar Tamar: ‘Ga vlug naar Amnon en 
maak iets versterkends voor hem klaar.’ 
 
8Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon. 
Terwijl hij op bed bleef liggen, maakte ze deeg, 
kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten 
van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, 
9zette ze de schaal klaar, maar Amnon weigerde te 
eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg 10en zei 
toen tegen Tamar: ‘Breng de koeken hier en reik ze 
me met je eigen handen aan.’ Tamar bracht de 
hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer 
 

Amnon 11en hield ze hem voor. Maar hij greep haar 
beet en zei tegen haar: ‘Kom, mijn zusje, kom bij 
me liggen.’ 12Ze smeekte: ‘Nee, mijn broer, laat 
dat! Raak me niet aan! Zoiets schandelijks doet 
men in Israël toch niet! 13Denk eens aan mij, wat 
moet er van me worden als ik van mijn eer ben 
beroofd? En denk eens aan jezelf, heel Israël zal 
schande van je spreken. Praat toch eerst met de 
koning, hij zal jou mijn hand heus niet weigeren.’ 
14Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei, en 
hij overweldigde haar en onteerde haar en 
verkrachtte haar. 
15Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij 
haatte haar zelfs meer dan hij haar eerst had 
liefgehad. ‘Sta op, ga weg!’ beet hij haar toe. 
16Tamar riep uit: ‘Dat kun je niet doen! Me 
wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al 
hebt aangedaan.’ Maar hij wilde niet naar haar 
luisteren. 17Hij riep zijn bediende en zei: ‘Laat die 
vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis 
uit en doe de deur achter haar op slot.’ 18Tamar 
droeg een veelkleurig gewaad, zoals de jonge, 
huwbare koningsdochters dat als overkleed 
droegen. Toen Amnons bediende haar op straat 
had gezet en de deur achter haar had vergrendeld, 
19wierp ze stof over haar hoofd en scheurde ze 
haar veelkleurig kleed. Ze greep naar haar hoofd en 
liep jammerend naar huis. 20Daar vroeg haar broer 
Absalom haar: ‘Is Amnon je te na gekomen? Zwijg 
dan, zusje, hij is je broer; je doet er beter aan het te 
laten rusten.’ Tamar bleef voortaan bij haar broer 
Absalom, van het leven afgesneden. 21Toen koning 
David hoorde wat er gebeurd was, werd hij 
woedend. 22Absalom sprak er niet met Amnon 
over, er viel tussen hen geen onvertogen woord, 
maar hij haatte hem omdat hij zijn zuster Tamar had 
onteerd. 

 
Efeziërs 5: 3-9 

      3Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of 
zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen 
horen niet bij heiligen. 4Ook dubbelzinnige, 
oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – 
spreek liever woorden van dank. 5Want u moet 
goed weten dat iemand die in ontucht leeft, 
zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal 
afgoderij – geen deel kan hebben aan het  

ninkrijk van Christus en van God. 6Laat u door 
niemand met loze woorden misleiden, want wie 
God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn 
toorn. 7Gedraag u dus niet zoals zij, 8want eens 
was u duisternis maar nu bent u licht, door uw 
bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen 
van het licht. 9Het licht brengt goedheid voort en 
gerechtigheid en waarheid. 

 



 


