
Welkom in Open Hof 
 

Orde voor de viering op zondag 20 oktober 2019 
om 9.30 uur in Open Hof 

 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 

voorganger: ds. F. Westermann 

1e ouderling: Suzan Kuipers 
orgel:  Henk Keijzer 

 

 
 

 
 
Intochtlied: Lied 23c: 1, 2, 5 

Stil gebed 
Votum en groet 

Zingen: Klein Gloria 
Gebed  
Zingen: Lied 146a: 1, 2 

Gebed om de Geest 
Kinderlied: Ev. Liedb. 448 

Gesprek 
Eerste Lezing:  2 Samuël 2: 1 – 7   
Zingen: Psalm 78: 24, 25 

Tweede lezing: 2 Samuël 5: 1 – 10  
Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5 

Derde lezing: 2 Samuël 2: 17 – 25 
Zingen: LvdK 125: 2, 3, 5 
Overdenking 

Zingen Lied 447 
Gebeden 

Collecte 
Slotlied: Lied 754 
 

 
 

 
Lezingen  
2 Samuël 2: 1  Enige tijd later wendde David zich tot de HEER en vroeg: ‘Zal ik naar 

Juda gaan?’ ‘Goed, ‘antwoordde de HEER. ‘Naar welke stad zal ik gaan?’ vroeg David, 
en de HEER antwoordde: ‘Naar Hebron.’ 

2  Daarop trok David naar Hebron. Hij nam zijn beide vrouwen mee, Achinoam uit 
Jizreël en Abigaïl, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel, 
3  en ook zijn aanhangers met hun families. Zij allen vestigden zich in Hebron en de 

omliggende dorpen. 
4  De Judeeërs kwamen naar Hebron en zalfden David tot koning van Juda.  

Men vertelde aan David dat Saul door de bevolking van Jabes in Gilead was begraven. 
5  David stuurde afgezanten naar Jabes in Gilead met de boodschap: ‘Wees gezegend 

door de HEER, omdat u trouw hebt bewezen aan uw heer Saul en hem begraven hebt. 
6  Moge de HEER u allen daarom goed behandelen en u trouw bewijzen.  
Ook ik wil u hierbij mijn vriendschap aanbieden. 

7  Wees dapper en houd moed, want ook al is uw heer Saul dood,  



ook mij heeft het volk van Juda tot hun koning gezalfd.’ 

2 Samuël 5: 1   Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen 
hem: ‘Hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. 

2  Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van 
Israël aanvoerde. De HEER heeft u beloofd: Jij zult mijn volk, Israël, weiden; jij zult 

vorst over Israël zijn.’ 
3  De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David 
ten overstaan van de HEER een verdrag met hen, en zij zalfden hem tot koning van 

Israël. 
4  David was dertig jaar toen hij koning werd en hij regeerde veertig jaar: 

5  vanuit Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda en vanuit 
Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda. 
6 De koning ging nu met zijn mannen naar Jeruzalem op, tegen de Jebusieten, de 

inwoners van het land. 
Deze lieten tot David zeggen, de spreuk: 

U komt niet binnen 
tenzij u de lammen en blinden 
ook nog uit de weg ruimt! 

Om uit te drukken: 
David komt niet binnen! 

Maar David veroverde de rotsburcht Sion, – dat is de stad Davids. 
Op die dag had David gesproken: Een ieder die een Jebusiet zou kunnen verslaan, 
rake enkel zijn strottenhoofd aan, –  zullen lammen, zullen blinden door Davids ziel 

gehaat zijn!? Daarom zegt men: Een blinde en een lamme zeggen: Die komt niet bij 
ons in huis. 

9.En David ging wonen in de rotsburcht, hij noemde haar Stad van David. David 
bouwde haar rondom uit, vanuit het bastion (land)inwaarts. 
10. David vergrootte zich doorgaand: de HEER, de God van de hemelse machten, was 

met hem. 
 

(NBV heeft:   6   De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de 
Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David: ‘U komt er niet in! Sterker 
nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen! David komt er niet in!’ 

7  Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht, 
8  en hij verklaarde: ‘Wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te 

snijden. En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn 
hart.’ Daarom zegt men: Lammen en blinden, die komen het huis niet in. 

9  David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburcht. Hij liet een 
muur bouwen die liep van het Millobolwerk tot aan het paleis. 
10  In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de HEER, de God van de 

hemelse machten, was met hem.) 
 

 
 
2 Samuël 5: 17 Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was 

gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra 
David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. 

18  De hele vallei van Refaïm stond al vol Filistijnen. 
19  David wendde zich tot de HEER en vroeg: ‘Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze 
aan mij uitleveren?’ De HEER antwoordde: ‘Ga op hen af! Ik verzeker je dat ik de 

Filistijnen aan je zal uitleveren.’ 
20  David ging naar Baäl-Perasim. Daar versloeg hij hen, en sprak de woorden: ‘De 

HEER is voor mij door de vijandelijke linies gebroken zoals plotseling opkomend water 
zich een baan breekt.’ Daarom wordt die plaats Baäl-Perasim genoemd. 



21  De godenbeelden die door de Filistijnen waren achtergelaten, werden door David 

en zijn soldaten meegenomen. 
22  De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van 

Refaïm vol. 
23  Opnieuw wendde David zich tot de HEER, en deze zei: ‘Ga niet recht op hen af. 

Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbeibomen en val hen in de rug aan. 
24  Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je 
toeslaan, want dan gaat de HEER voor je uit om het leger van de Filistijnen te 

verslaan.’ 
25  David deed wat de HEER hem had bevolen en sloeg de Filistijnen terug van Geba 

tot Gezer. 


