
Huisgeloof2018#19 >> Maandag 11 Junie tot Sondag 17 Junie >> 1 Samuel 15:34 tot 16:13 
 
34 Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gibea gegaan het. 35 Tot die 
dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur, en die 
Here was bedroef daaroor dat Hy vir Saul koning oor Israel gemaak het.  
Samuel salf 'n ander koning 
1 Die Here het vir Samuel gesê: “Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat Ek hom as koning oor 
Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Betlehem toe! Ek stuur jou na Isai toe, want 
onder sy seuns sien Ek vir My 'n koning.” 2 Samuel vra toe: “Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, 
sal hy my doodmaak.” En die Here sê vir hom: “Neem 'n vers saam en sê: ‘Ek het gekom om vir 
die Here 'n offer te bring.’ 3 Nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. 
Salf vir My dié een wat Ek jou sal beveel.” 4 Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy 
aankoms in Betlehem het die leiers van die stad hom ontsteld tegemoet gekom en gesê: “Kom u 
in vrede?” 5 En hy het gesê: “Ja. Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en 
kom saam met my na die offer toe.” Hyself het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer 
toe genooi. 6 Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: die gesalfde van die Here 
staan hier voor die Here. 7 Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone 
lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens 
nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.” 8 Toe roep Isai vir Abinadab en 
laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink: die Here het ook hierdie een nie gekies nie. 9 
Daarna het Isai vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink: die Here het ook hierdie een 
nie gekies nie. 10 Nadat Isai sewe van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir 
Isai: “Die Here het nie een van hulle gekies nie.” 11 Daarop het Samuel vir Isai gevra: “Is dit al jou 
seuns dié?” En hy het geantwoord: “Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op.” Toe sê 
Samuel vir Isai: “Laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie.” 12 Isai het hom laat haal. 
Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here: “Staan op, salf 
hom, want dis hý.” 13 Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die 
Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel 
klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. 
 

#God kies nie altyd die voor die hand liggende mense nie  
Dis ’n bietjie hoe ons na die wêreld kyk - die beste, die mooiste, die...  Deur die Bybel vind ons God, wat manne en 
vrouens kies vir Sy diens, wat nie die voor die hand liggende keuse is nie:  
  
Moses hakkel. Jakob lieg. Josef is ’n dromer. Gideon, die geringste. Timoteus het maagswere – hy stres te veel. 
Abraham was te oud. Naomi was ’n weduwee. Rut was ’n vreemdeling – ’n Moabiet. Jona hardloop weg van God. 
Maria is ’n jong tiener. Petrus was ’n grootmond. Johannes en Jakobus is die seuns van die donder. Thomas twyfel. 
Martha was ’n kommerkous en ’n neulpot. Paulus was ’n vervolger van die kerk.  
 
Hierdie was nie die tipe mense wat ek en jy verwag het God sou kies vir sy doelwitte nie. Maar dan vertel die Bybel 
dat God dit baie doen… Hy werk met die volgende praktiese beginsel: Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die 
mens nie.  Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.” (1 Sam 16 vers 7) 
 

#Reputasie vs karakter 
“Mense is meer besorg oor reputasie as karakter.  Jou karakter  (innerlike) is hoe jy regtig is en jou reputasie  
(uiterlike) is wat ander dink hoe jy is.”  
In die Nuwe Testament kry ons die weergawe van God se Samuel-beginsel in 1 Kor. 1:27-29: 
26 Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense 

was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie.  
27 En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die 

wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam,  28 en wat vir die wêreld sonder 

aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. 
God kies bewustelik mense wat ek en jy en die res van die wêreld sal miskyk.  En hier in 1 Samuel 16 doen God 
presies dit. 
 



 
#God soek die ‘real deal’ 
God soek vir die “real deal”- die Here soek vir ’n man na sy hart” (1 Sam 13:14).  
Mense kan mooi aantrek en goed lyk aan die buitekant.  Hulle kan hulle deel doen op ’n Sondag – uiterlike Christene 
– maar in die week wanneer die tekkie die teer tref... 
God kyk na die innerlike. Hy soek konings, priesters, profete, nie iemand wat die rol van koning kan speel nie.  Hy kyk 
in jou hart - jy kan nog ander bluf...  maar nie vir God nie. 
 
God soek mense wat die 1 Joh 4:8-toets slaag (“Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is 

liefde.”)  en wat leef soos die gelykenis van Matt 25… 
 
Die laaste toets gaan oor die egte liefde; nie oor die regte leer nie.  Mense wat na ander mense kyk soos God na 
hulle kyk, want jy mag dalk net vir Jesus self miskyk. 
 
Dis na sulke mense wat God soek. Want deur gewone, egte mense, doen God buitengewone dinge! Mense wat hulle 
afhanklikheid by God soek, wat loshande aan God vashou. 
 

#God werk met mense - nie nommers nie 

God werk met mense, mense met name - nie nommers, doelwitte of planne nie. Daarom is Jes. 43 so belangrik... “Ek 
het jou op jou naam geroep...” God ken my op my naam! 
Ons persoonlike naam is die mees algemene element in ons identiteit, maar ook ons kenmerkendste. Ons almal het 
name - maar elke naam is uniek aan ons. Ons ontvang ’n naam met ons geboorte, nie ’n nommer nie. 
By ons geboorte kry ons ’n naam - ’n teken van eer. 
By ons doop word ons naam genoem en gekoppel aan die Drie-enige God se name - in die Naam van die Vader, in 
die naam van die Seun, in die Naam van die Gees - ’n teken dat ons gekies is deur God.  
Ja, dat God dink hierdie niemand van ’n baba is ’n iemand! Hy sien potensiaal raak in elke baba, elke mens... 
 
# Kyk na ander soos God na ons kyk: Wat is die mooiste geskenk wat jy vir God kan gee? Om na ander mense te kyk 
soos Hy na hulle kyk. 
Storie: "Een middag in New York city, sou ’n baie beroemde operaster - ek dink dit was Pavarotti - in die 
Metropolitan Operahuis optree in die hoofrol in ’n baie bekende opera.  Die vertoning was uitverkoop.  Maar net 
voor die gordyn sou opgaan, is ’n teleurstellende aankondiging gemaak.  Die beroemde tenoor het skielik siek 
geword en sy plaasvervanger (“understudy”) – ’n onbekende tenoor - sou in sy plek optree.  
Die opera het begin met die bekende eerste aria en gewoonlik is die sing daarvan gevolg deur die gehoor se 
oorverdowende applous.  Hierdie keer was die gehoor doodstil.  Toe het iets dramaties gebeur.  ’n Klein seuntjie, 
wat in die opera “boks” naaste aan die verhoog gesit het, het opgestaan en met die plaasvervanger tenoor gepraat. 
In ’n helder kinder stemmetjie wat deur almal in die operahuis gehoor is:  “Pappa, jy is wonderlik!” Toe, skielik het 
almal entoesiasties hande geklap terwyl trane ook in die proses afgevee is!” 
 
Dis al wat God van ons vra - kyk na ander mense soos Hy na hulle kyk - Dis die implikasie van 1 Sam 16:7- dit gee aan 
elke Jesusvolgeling Jesus-oë – sagte oë.  
 
 

 


