32. Koning Saul
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Samuël 8:22a.


Wie is de koning(in) van jouw land?



Welke taken denk je dat hij of zij heeft?



Als jij de baas zou zijn, wat zou jij dan belangrijk vinden en waarom?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Samuël leidde lange tijd het land Israël. De mensen moesten vaak strijden tegen hun vijanden. Omdat
ze lang niet altijd luisterden naar God, werden ze vaak verslagen. Hun vijanden namen de
verbondskist met de stenen van de tien geboden mee. De vijand kwam er snel achter dat de kist een
teken van Gods aanwezigheid was en bracht hem terug naar Israël.
Toen Samuël oud werd, wees hij zijn zonen aan als rechters, maar ze waren oneerlijk en hebberig en
niet geschikt als leiders. Het volk wilde liever een koning hebben.
Lees nu samen 1 Samuël 9:15 -10:1.

Wat er daarna gebeurde…
Samuël zalfde Saul tot koning, omdat God dat had gezegd. Nu hadden de mensen wat ze wilden: een
koning! Alle stammen van Israël luisterden naar Saul en hij won vele oorlogen.
Niet lang nadat Saul koning was geworden, sprak Samuël zijn afscheidswoorden. Hij wilde dat het
volk luisterde naar het Woord van God en gehoorzaam was. Nu ze een koning hadden, maar ze
moesten nooit vergeten dat hun échte Koning God was. Als de aardse koning en het volk niet leefden
naar Gods wetten, zou God hen niet langer helpen.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 48 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Olijfolie Wanneer er koningen werden aangewezen, was het gebruikelijk dat een priester of een
profeet olie over het hoofd van de toekomstige koning uitgoot als een teken dat hij door God was
gekozen.

Waarom een koning? Het volk van Israël wilde een koning om hen te leiden in oorlogen, zoals
andere landen het deden. Samuël was het daar niet mee eens, omdat God hun Koning al was. Toch
zei God dat hij moest doen waar de mensen om vroegen.
Saul Hij kwam niet uit een grote of machtige familie, maar hij was wel lang, knap en een goede
strijder. De mensen dachten dat hij een goede koning zou zijn en zolang hij op God vertrouwde, was
hij dat ook.

Probeer het uit
Een koning of koningin wordt (meestal) niet meer gekozen, maar hij of zij wordt geboren in een
koninklijke familie. Op een dag mag de kroonprins(es) de taak van zijn of haar vader of moeder
overnemen. Presidenten en minister-presidenten worden meestal gekozen door de bevolking. De
mensen stemmen dan op wie zij het beste vinden.
Hoe werd Saul (en later David ook) koning? Het bijbelverhaal liet zien dat God de leiders aanwijst en
dat wij hen moeten respecteren, net als David Saul respecteerde.
Zoek plaatjes van de leiders van jouw land. Bid voor hen dat ze van God mogen houden en zijn
wetten mogen volgen. Vraag God om hun wijsheid te geven, om te weten wat goed is en de kracht om
dat uit te dragen.

Praten met God
Vraag God om wijsheid voor ouders, leerkrachten, vrienden, advocaten, politici en iedereen die wetten
maakt, problemen oplost, en vrede wil brengen.

