
Huisgeloof2018#17 - Maandag 4 Junie tot Sondag 10 Junie - 1 Samuel 8 

 
1 Toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel.2 Die oudste se 

naam was Joël en dié van die tweede Abia. Hulle was leiers in Berseba. 3 Maar Samuel se 

seuns was nie soos hy nie: hulle het hulle verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke 
aangeneem en die regspraak verdraai. 4 Al die leiers van Israel het bymekaargekom en na 

Samuel toe in Rama gegaan.  5 Hulle het vir hom gesê: “Kyk, u het oud geword. U kinders is 
nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos dit by al die 
nasies is.” 6 Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het: “Gee ons tog 'n koning om 

oor ons te regeer.” Samuel het tot die Here gebid, 7en die Here het vir hom gesê: “Gee toe 
aan die versoek van die volk in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jóú nie verwerp nie; 

hulle het Mý verwerp as koning oor hulle.  8 Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met 
My gedoen het sedert Ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe: hulle het My verlaat en 

ander gode gedien. 9 Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan 
hulle: sê vir hulle wat die reg van die koning is wat oor hulle sal regeer.” 10 Samuel het al die 
woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom 'n koning gevra het. 11 Hy het gesê: 

“Dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer: julle seuns sal hy vat en party 
by sy wa en perderuiters aanstel, party om voor sy wa uit te hardloop,  12 party sal hy aanstel 

as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leër, party om sy lande te ploeg en 
sy oes in te samel, en party om sy krygstuig en uitrusting vir sy strydwaens te maak; 13 julle 
dogters sal hy vat om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak; 14 julle beste 

lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee; 15 van julle saaigrond en 
wingerde se opbrengs sal hy 'n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee; 16 

julle beste slawe, slavinne en jong manne, en julle donkies sal hy vat en vir sy werk 
gebruik; 17 van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat, en julle self sal sy slawe wees. 18 “Daardie 
dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here 

julle nie antwoord nie.” 19 Maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir 
hom gesê: “Nee, daar moet tog maar 'n koning oor ons wees. 20 Ons wil ook soos al die 

nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer; hy moet ons lei en ons oorloë voer.” 
 

#Dinge loop skeef!  

Ons liefde vir mag kan net oorwin word deur die mag van liefde. 

 

Dinge loop redelik vinnig skeef met Samuel se seuns. Hulle is nie so gefokus daarop 
om God se verteenwoordigers soos hulle pa te wees nie, maar eerder om hulleself te 

verryk; 9:3).  

Vinnig raak die volk teleurgesteld met hulle werkwyse en dring aan by Samuel dat 
hulle nou ŉ koning soos almal om hulle wil hê. Mense in magsposisies wat god begin 

speel in plaas van om net God te verteenwoordiger te wees, is gevaarlik.  

 

Tony Campolo het iewers ŉ baie waar ding gesê: 

“Ek is baie bang wanneer godsdienstige mense magsbehep raak. Die oomblik as 
hulle begin funksioneer uit ŉ posisie van mag, weerspreek hulle die essensie van 

Jesus Christus, wat magteloosheid is – liefde in aksie. Julle weet, die enigste mense 
wat ooit iets betekenisvol in hierdie wêreld gedoen kon kry, is mense wat nie politieke 

of magsposisie gehad het nie.” 

 

#God met ŉ vel 

Duidelik het Israel gekom by die punt waar God alleen nie meer genoeg was nie. 

Soms stoot die lewe ons ook tot daardie punt – God alleen is nie genoeg nie. Ons het 
meer nodig - of altans, ons dink ons het meer as God nodig. 

 



'n Dogtertjie was baie bang wat en het die nag gehuil.  Toe haar ma haar kom troos, 

sê die dogtertjie dat sy te bang was vir die donker om te kan slaap.  “Maar God is by 
jou, Hy beskerm en bewaar jou,” het die ma probeer troos.“Maar ek het iemand nodig 

met ’n vel om.” het die dogtertjie hierop geantwoord. 

Dit is asof die dogter wil sê: “God is nie genoeg om die bang wat ek in my voel, te 
hanteer nie. Ek soek iemand met ŉ vel.” 

Ons kom as Sy verteenwoordigers in kontak met ander mense wat hulle aanvaar en 
geliefd laat voel.  Eers dan sal hulle welkom voel by God – omdat ons hulle laat 

welkom voel. Eers dan, as hulle liefde by ons, Sy kinders, ervaar –  eers dan – sal 
hulle glo dat God liefde is.  

 

 

#God is nie vloeistof nie 

Grace Pennington, is ŉ blogger en skrywer wat die volgende veelseggende woorde 

kwytgeraak geraak en ŉ mens aan die dink sit juis met die storie uit Samuel as op 
ons voorgrond: 

 

“I can sometimes get angry with God when this emptiness is particularly heavy - 

then of course I feel guilty for my anger. After all, God is all I need! Then a half-

realized panic starts to creep in. Is God really enough?” 

The problem is that God isn’t liquid. He doesn’t exist to fill the holes we manufacture 
in our hearts. He’s a solid - He is His own shape, rather than taking on the shape of 

that which He inhabits. Remember in Ezekiel, God tells us that He will remove the 
heart of stone from us and replace it with a heart of flesh. Our hearts aren’t meant to 

be hard, hollow receptacles for God to fit Himself into. 

It’s not about God being enough to fill our needs anymore; it’s about Him being 

more than enough, filling us in ways we didn’t expect or know that we needed.” 

 

#Verhaal: ŉ Dogtertjie het in groot dorp verlore geraak. Sy was baie bang, want 
niks het vir haar bekend gelyk nie! Uiteindelik het ŉ polisieman haar gehelp en 

rondgery totdat sy die kerk gesien het.  

Sy het toe gesê: “Jy kan my hier laat afklim. Hierdie is my kerk en ek kan altyd van 

hier af my pad huistoe vind.” 

 

Sodra die kerk die funksie verloor om mense die rigting “huis toe” te wys, dan is dit 

regtig nie meer kerk nie.  

 

Anne Lamont skryf mooi: “And that is why I have stayed so close to mine - because 

no matter how bad I am feeling, how lost or lonely or frightened, when I see the 
faces of the people at my church, and hear their tawny voices, I can always find my 

way home.” 

 

Mag hierdie storie uit Samuel ons oproep om te besef dat God is altyd genoeg en dat 

ons opgeroep word ons Sy verteenwoordigers van liefde in hierdie wêreld te wees – 
God met ŉ vel! 

 

 
 

 


