
 
1 Sam 8:1-22 
Tema: Die volk soek ‘n koning 
 
Uneasy lies the head that wears a 
crown (Shakespear). 
 

Verlede week het ons stilgestaan by 
die fassinerende verhaal van die 
roeping van Samuel – eintlik ‘n 
verhaal wat iets van die uitdagings 
en soms pyn wat gepaard gaan met 
ouerskap reflekteer. Aan die een 
kant kry ons vir Hanna wat nie kon 
swanger raak nie en in die tempel op 
die grond voor die Here gaan pleit, 
en aan die ander kant die priester Eli 
wie se seuns die pad beister raak.  
Die verhaal wat afspeel is een van 
ironie. Eli se swak oë filter deur na sy 
geestelike leierskap – hy het ‘n 
blinde oog vir sy seuns se 
afskuwelike dade, maar sien en hoor 
ook nie meer vir God nie.  Hy is 
veronderstel om die jong seun 
Samuel in te lei in die kuns van sien 
en hoor, maar Samuel weet nie wat 
die brandende lamp simboliseer en 
wat in die ark is waarlangs hy slaap 
nie . . . Wat die jong seun Samuel 
genadiglik ontdek is dat die lamp van 
God helder bly brand, ten spyte van 
Eli en sy seuns se blindheid, en dat 
God nooit ophou roep nie. . . 
 

 

 
In die hoofstukke wat volg onderskei 
Samuel hom as een van die goeie 
leiers van Israel.  Die multifasette in 
sy leierskap verteenwoordig iets van 
die grootsheid van God. Samuel is 
nie net die laaste van die Rigters nie, 
maar hy is ook priester en vervul ook 
die rol van profeet. 
 

In die nadraai van Eli se blindheid en 
sy seuns se ontrou, word die volk 
gestraf deur hulle ou vyande, die 
Filistyne. Hulle kom buit die ark van 
die Here, die teken van God se 
teenwoordigheid.  Meer as 30 000 
soldate van Israel word deur die 
Filistyne doodgemaak. Wanneer die 
Filistyne die ark van die Here na 
Asdod neem en langs die afgod 
Dagon in die tempel van Dagon 
plaas, gryp God in.  In die nag val die 
beeld van Dagon om waar dit langs 
die ark van die Here staan. Hulle sit 
hom weer regop. Toe hulle die 
volgende môre weer daar kom, lê hy 
weer op die grond – die keer met ‘n 
af kop en af arms. Die mense van 
Asdod word boonop met swere en ‘n 
muispes getref.  Vir die volgende 
sewe maande swerf die ark van die 
Here na nog vier ander Filistynse 
stede waar hulle telkens met hierdie 
swere en muispes getref word en 
inderdaad deur die krag van die Here 
aan die 10 plae van Egipte herinner 



word (1 Sam 5). Die Filistyne kon dit 
nie langer uithou nie en bring die ark 
terug met ‘n geskenk wat die 
Israeliete eis – 5 goue afbeeldings 
van die swere en die muise vir elkeen 
van die vyf stede waar die ark 
vertoef het (1 Sam 6). 
 

Dit is veral in die volgende 20 jaar 
wat die ark in Kirjat-Jearim vertoef 
dat Samuel sterk as leier na vore 
kom.  Hy daag die volk uit om hulle 
afgode te laat staan, roep hulle op na 
Mispat waar hy die volk leer wat reg 
en verkeerd is en hulle hulle aan die 
Here wy.  Dis toe dat die Filistyne 
weer besluit om hulle ou vyand te 
pak. Die volk pleit by Samuel om vir 
die Here te vra om hulle uit die hand 
van die Filistyne te red.  Dis hier waar 
Samuel ook as priester optree en 
namens die volk ‘n lam offer. Dan 
lees ons: Op daardie dag het die Here 
donderweer oor die Filistyne laat 
losbars. Die Here het hulle verwar en 
hulle is deur die Israeliete verslaan (1 
Sam 7:10). Hier het Samuel ‘n groot 
klip regop gesit en die plek Eben-
Haeser genoem – tot nou toe het die 
Here gehelp. 
 

1 Samuel 8 
Die tragedie wat hier afspeel is dat 
ons dieselfde klanke hoor as in Eli se 
verhaal.  Samuel word oud, stel sy 
seuns as leiers aan, maar hulle was 
korrup en verdraai die reg. Hierdie 
keer is dit die volk van die Here wat 
blind raak. In hulle kortsigtigheid vra 
hulle ‘n koning om oor hulle te 
regeer, hulle te lei en hulle oorloë vir 

hulle te veg (1 Sam 8:20) – ironies 
presies alles wat God in die vorige 
hoofstukke vir hulle gedoen het.   
Weet hulle regtig wat hulle vra? 
 

In die Ou-Nabye-Ooste was konings 
afstammelinge van die gode – hulle 
het van bo-af gekom, het iets van die 
goddelikheid van die gode gedra en 
vanuit daardie posisie regeer – met 
‘n tipe innerlike wysheid. Wat die 
volk van die Here egter hier om hulle 
waarneem, was iets anders. Samuel 
hou aan hulle voor hoe daardie 
koningskap lyk (1 Sam 8:1-17), hoe 
hulle weer slawe gaan word. 
 

Hulle soek in wese ‘n shafat – ‘n leier 
wat hulle reg sal verteenwoordig, 
hulle sal lei, die pad sal wys, hulle sal 
beskerm, oorlog vir hulle sal voer – 
iemand wat hulle sal bemagtig en sal 
bevry. Hulle kies ‘n meleg, ‘n koning 
wat hulle verslaaf, wat hulle 
afhanklik maak, wat eise stel – hom 
en sy familie en vriende verryk ten 
koste van die volk. 
 

Die volk vergeet:  God is die een wat 
hulle tot nou toe gehelp het. Hy was 
reeds alles waarna hulle gesoek het, 
maar hulle kyk Hom mis. 
 

Vrae vir refleksie en kleingroepe 

• Wat bepaal die koers in jou lewe? 
Lyk die gras vir jou ook soms 
groener anderkant die draad? 
Wat in ander se lewens trek jou 
soms aan en maak jou blind vir 
wat jy reeds het? 

• Die verrassing van 1 Sam 8 is dat 
ten spyte van die volk se keuse, 



God se plan steeds uitwerk.  Saul, 
die eerste koning doen nie so 
waffers nie. Maar Dawid word 
een van die mees invloedrykste 
leiers van die geskiedenis.  Dink 
vir ‘n oomblik na hoe Christus uit 
die geslag van Dawid gebore is. 
Watter soort koninkryk hou Jesus 
voor? (Mat 6:25-34) 

• Met die ontdekking van die 
geheimenis:  . . .  Christus is in julle 
. . . (Kol 1:27) besef ons dat ons 
elkeen meer is, die koninkryk van 
God is in ons. Elkeen van ons is 
geroep om tot seën vir die ander 
te wees. Wat beteken dit vir jou? 

• Dink vir ‘n oomblik na oor die 
naam van die plek waar Samuel ‘n 
herinneringsklip vir die volk oprig: 
Eben-Haeser, tot hiertoe het die 
Here gehelp. Wat beteken dit nou 
vir jou? 

 

Gebed 
Ontvang in die oomblik wie God 
reeds vir jou is. Alles wat jy nodig het 
is reeds daar. 
 


