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Samuël de rechter van Israël is al oud.  Hij benoemt
zijn zonen daarom tot rechters. Zij moeten zijn
plaats in nemen in de dienst van God.  Maar de zonen
van Samuël zijn gemeen.  
Ze zijn gek op geld en 
misbruiken hun macht
om oneerlijk geld te
verdienen.



Het volk van Israël heeft te lijden onder
de slechtheid van Samuëls zonen.  Ze doen
onrechtvaardige uitspraken.  En de mensen moeten

betalen als ze hulp van de zonen nodig
hebben.



Er moet iets aan gedaan worden.  Op een dag zijn
de leiders van Israël bijeen om Samuël om hulp te
vragen.



"Geef ons een koning", vragen ze aan Samuël.  
Ze willen niet dat Samuëls zonen het nog langer
voor het zeggen hebben.  Ze willen een koning
net als alle volken om hen heen.



Samuël wordt boos.  Israël heeft
al een Koning.  God de Almachtige, 
de Eeuwige, bestuurt Israël.  Lang 
geleden heeft God hen bevrijdt uit
Egypte uit de slavernij.  Hij opende
de Rode zee voor hun ontsnapping.



Daarna heeft God Israël
hun mooi land gegeven.



"Samuël, doe wat zij u vragen", antwoordt de HEER,
"want zij wijzen Mij af en niet u; zij willen niet dat
Ik nog langer hun Koning ben.  Doe wat zij vragen, 

maar waarschuw hen wel voor de 
gevolgen van een
koning die over 
hen zal heersen!"



Samuël waarschuwt het volk dat een aardse
koning belasting zal heffen en hen de beste

stukken land, wijngaarden en 
olijfgaarden zal
afnemen.  Ook
zullen hun zonen
dienst moeten
nemen in het
leger van de 
koning en zal de 
koning hun
dochters bevelen
voor hem te
werken.



Het volk blijft
toch om een
koning vragen.



God leidt Samuël naar
een jonge man die erg 
knap is, erg verlegen
en enorm GROOT.  
Een hoofd groter
dan andere mensen.  
Hij heet Saul.  Als
Samuël Saul ziet, 
spreekt God tot 
hem: "Hij zal

mijn volk
regeren."



gehoorzaam aan God, 
wijst Samuël Saul aan
als de koning van 
Israël.  Als Saul in 
tegenwoordigheid van 
het hele volk van 
Israël als de nieuwe
koning aangewezen
wordt, juicht het
hele volk hem toe.



Al snel komt voor koning Saul de eerste test van 
zijn koningschap.  De Ammonieten de vijanden van 
Israël, hebben een Israëlische stad omsingeld.  



Als de stad zich over zou geven zou ieders
rechteroog uitgestoken worden.  Wat een vreselijke
plan! Zodra koning Saul dit hoort laat hij de mannen
van Israël zich verzamelen tot een leger.



Saul vernietigt
de Ammonieten
met zijn leger en 
redt daarmee de 
stad. Koning Saul 
geeft God de 
eer, zeggende: 
"... dit is de dag
waarop de HEER
Israël heeft
gered!"



God geeft Saul die dag een grote overwinning.  Maar
Saul eert God niet altijd.  Op een dag vlak voor een
veldslag met de Filistijnen, brengt Saul een offer 
voor God.



Hij weet heel goed dat dit de taak van Samuël is.  
Hij weet dat God wil dat hij wacht totdat Samuël 
zal komen om het offer te brengen.  Saul is 

ongehoorzaam aan God!



Als Samuël bij Saul komt, zegt hij: "U hebt
dwaas gehandeld! U bent ongehoorzaam

geweest aan het gebod van de 
HEER, uw God. 



�Hij was van plan uw koningschap voorgoed op 
uw nakomelingen te laten overgaan, maar nu zal

er voortijdig een eind aan komen."



Saul denkt waarschijnlijk dat het maar een
kleine zonde is.  Ongehoorzaamheid aan God 

is altijd een grote zonde.



Een tijd later 
geeft God Saul 
het bevel de 
goddeloze
Amalekieten te

vernietigen. 
Saul en de 
andere
Israëlieten

laten koning
Agag van de 
Amalekieten
echter in leven.



Ze houden
ook de 
beste
schapen en 
ossen en de 
rest van de 
buit.  Saul 
zegt dat ze
dit aan de 
HEER willen
offeren.



Samuël vertelt Saul: 
"Gehoorzaamheid is Hem veel

meer waard dan offers.  Omdat
u het woord van de HEER in de 
wind hebt geslagen, heeft Hij
het koningschap van u 
afgenomen."  Saul heeft nu 
erge spijt van zijn zonde, 

maar het is te laat.  De 
rest van zijn leven voelt

Saul zich ongelukkig
omdat hij de HEER
niet heeft

gehoorzaamd.



"De Knappe Dwaze Koning" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

1 Samuël 8-16

"Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


