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Ons bid vir mekaar. 

Ons bid dat God ons oë sal oopmaak om te kyk soos Hy. 
Ons bid dat ons onsself en ander sien soos Hy ons sien. 

Mag God ons gebruik.

13 Junie 2021 

Lees weer 1 Sam 16:7 
Watter les wil God vir Samuel leer? 

Waaroor sou jy wonder en hoe sou jy voel as daar verskillende 
goeie opsies verby kom, maar God kies nie een van hulle nie? 

Isai het 8 seuns gehad en geweet God gaan een van hulle kies as 
die volgende koning van Israel. 
In watter volgorde het hy gekies om hulle voor Samuel te laat 
verby gaan OF hoe dink jy sou hy kies wie eerste verby kom? 

Let op: Isai het nie eens sy jongste Dawid genooi na die 
geleentheid nie, Dawid was buite besig toe Samuel na sy broers 
kyk. 

Hoe sou jy voel OF wat sal jy sê as jou jongste broer of suster 
gekies word as koning?

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is:Lees gerus die teks in 
meer as een vertaling. 

Belangrik: Toe Samuel oppad was om Israel se nuwe koning te salf, was 
Saul nog koning. 

Samuel was bang dat Saul uitvind hy is oppad om ’n nuwe koning te 
salf. 

Watter plan gee God vir Samuel? 

Psalm 20. Dawid is hier aan die woord. Hy verwys na homself as 
gesalfde (iemand deur God gekies). 
Dawid weet: hy regeer omdat God so besluit het.

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.  
Verder en Voor: 

Wat leer jy hier oor God? 
God kies jou. God kies ons. Hy glo in ons. 
Glo jy dat God jou wil gebruik? 
Waarvoor kies God jou?

Julle groep word gevra om ’n  nuwe president vir Suid-Afrika te kies. 
Wat sal vir julle die belangrikste oorweging wees wanneer julle so ’n besluit moet 
maak? 
Persoonlikheid, karakter, geleerdheid, ondervinding, status, geloof? 

1 Samuel 16:1-13 

Lees saam  

1 Samuel 16:1-13 
Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie 
verstaan nie.  

Wat dink julle was die hoofgedagte?   
Kan julle dit in een sin opsom?  
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