
Papendrecht  31 juli 2022    1 Samuël 18: 20-27 
         1 Samuël 19: 8-17 
         2 Samuël 6: 12-23 
 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: Lied 939: 1 
Moment van verstilling 
 
Aanvangslied – staande: Psalm 89: 1 en 2 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
We zingen: Lied 834 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment met de kinderen – aansluitend zingen we het kinderlied: Hemelhoog 
 388: 1 en 2 
Schriftlezing: 1 Samuël 18: 20-27 & 1 Samuël 19: 8-17 (door lector Danny 
 Nispeling) 
 

20Ondertussen was Sauls dochter Michal verliefd geworden op David. Saul 

hoorde hiervan en het kwam hem goed uit. 21Ik bied hem Michal als vrouw aan, 

dacht hij, dan loopt hij door haar in de val en kunnen de Filistijnen hem om het 

leven brengen. Tegen David zei hij: ‘Je kunt alsnog mijn schoonzoon worden, 

door met mijn tweede dochter te trouwen.’ 22En zijn hovelingen droeg hij op: 

‘Gaan jullie eens met David praten, maar doe dat onopvallend. Zeg tegen hem: 

“Zie je wel dat de koning op je gesteld is? En al zijn dienaren mogen je graag. 

Grijp dus je kans om de schoonzoon van de koning te worden.”’ 23Sauls 

hovelingen brachten deze woorden aan David over, maar hij antwoordde: 

‘Jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te 

worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man.’ 24Toen ze aan Saul 

vertelden wat David gezegd had, 25zei hij: ‘Zeg tegen David dat de koning niet 

aan een bruidsprijs hecht en dat hij genoegen neemt met de voorhuiden van 

honderd Filistijnen, als wraak op zijn vijanden.’ Het was zijn bedoeling dat 

David op die manier zou sneuvelen in de strijd tegen de Filistijnen. 26De 



hovelingen brachten Sauls woorden aan David over, en die stemde er toen mee 

in om schoonzoon van de koning te worden. Nog binnen de termijn voldeed hij 

aan de gestelde voorwaarde. 27Hij rukte met zijn troepen uit en doodde 

tweehonderd Filistijnen. Hun voorhuiden nam hij mee om ze aan de koning af 

te dragen. Het waren er meer dan genoeg om de hand van de koningsdochter 

te verwerven, en Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw. 

 
8Ondertussen ging de oorlog voort. Weer trok David tegen de Filistijnen ten 

strijde, bracht hun een grote slag toe en joeg ze op de vlucht. 9En weer werd 

Saul gekweld door een kwade geest van de HEER. Hij zat thuis, zijn speer in de 

hand, terwijl David muziek voor hem maakte. 10Weer probeerde hij David met 

zijn speer aan de muur te spiesen, maar weer kon David hem ontwijken en 

boorde de speer zich in de muur. David vluchtte weg en zocht nog diezelfde 

nacht een veilig heenkomen. 11Saul stuurde mannen naar Davids huis om het te 

bewaken en hem de volgende ochtend te doden. Maar Davids vrouw Michal 

waarschuwde hem: ‘Breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen 

met je gedaan.’ 12Ze hielp hem uit het venster naar beneden, en hij maakte zich 

uit de voeten en wist te ontkomen. 13Toen nam Michal het beeld van de 

huisgod en legde dat in het bed. Om het hoofd vlocht ze wat geitenhaar en ze 

dekte het beeld toe met een deken. 14Saul stuurde mannen om David gevangen 

te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. 15Toen stuurde Saul hen opnieuw 

naar Davids huis om zich er met eigen ogen van te overtuigen dat David er was, 

en hij droeg hun op: ‘Breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter 

dood kan worden gebracht.’ 16Toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er 

een beeld in bed lag, met een pluk geitenhaar om zijn hoofd. 17‘Waarom heb je 

mij zo bedrogen?’ vroeg Saul aan Michal. ‘Je hebt mijn aartsvijand helpen 

ontsnappen!’ ‘Ik moest wel,’ antwoordde Michal. ‘Hij zei tegen me: “Help me 

ontsnappen, of moet ik je soms doden?”’ 

We zingen: Lied 910: 1 
Schriftlezing: 2 Samuël 6: 12-23 (door lector Danny Nispeling)  
 
12Toen koning David hoorde dat de HEER de familie van Obed-Edom en alles 

wat hij bezat had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging 

hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de 

Davidsburcht. 13Telkens als de dragers van de ark van de HEER zes passen 



gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemest kalf. 14Vol overgave 

danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. 15Onder 

gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van 

de HEER de berg op. 16Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, 

stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag 

koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met 

minachting. 17De ark van de HEER werd neergezet in de tent die David ervoor 

had opgericht, en David bracht de HEER brandoffers en vredeoffers. 18Na afloop 

daarvan zegende hij het volk in de naam van de HEER van de hemelse machten. 
19Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de 

vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging 

iedereen naar huis. 20Ook David ging naar huis, om zijn familie en bedienden te 

zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich 

vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft 

hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!’ 21David 

antwoordde: ‘Dat deed ik voor de HEER, die mij heeft aangesteld als vorst over 

het volk van de HEER, over Israël, en mij zo heeft verkozen boven jouw vader 

en heel zijn familie; voor de HEER danste ik! 22En al zou ik me nog erger 

vernederen, al zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in 

aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt.’ 23Michal, de dochter van 

Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. 

We zingen: Psalm 149: 2 en 3 
Preek 
We zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14 – kinderen en leiding komen terug in de kerk 
 
Pastorale mededelingen, bekendmaking overlijden Willemina Johanna van Hal-
 Schmidt 
Gebeden  
Aandacht voor de collecten 
Slotlied – staande: Lied 864: 1 en 5 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 


