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Die volk vra vir Samuel vir ’n koning  

In hierdie tyd was Samuel die volk Israel se leier, regter en profeet. Solank as wat hy 

die leier was, was daar nie moeilikheid met die Filistyne nie. Samuel was ’n baie goeie 
leier. Hy het die waarheid gepraat en die mense gehelp om hulle probleme op te los. Die 

Here het gereeld deur Samuel met die volk gepraat en Samuel het geleer dat hy altyd 

na God moet luister.  
Maar, die mense was nie tevrede nie. Hulle wou so graag ’n koning gehad het. Dit was 

nie vir Samuel lekker nie, want hy het geweet dat die mense wat ’n koning wou hê, ook 
die mense was wat nie vir die Here lief is nie.  

 

Lees: 1 Samuel 8:4-9  (Die volk vra Samuel vir ’n koning) 

 
Gesels:  

• Hoekom dink jy wou die volk so graag ’n koning hê? 

• Hoekom dink jy het God vir Samuel gesê om toe te gee aan dié versoek? 

• Wat is die verskil tussen die tipe leierskap wat Jesus vir ons wys, en hoe baie mense 

dink oor leierskap in ons tyd?  

• Noem voorbeelde van leiers/helde wat jy dink ’n positiewe voorbeeld stel, en dié 

wat ’n slegte voorbeeld stel. 

• In Koninkrykstyd (die kerkjaar seisoen wat verlede week begin het) dink ons aan 

God se heerskappy in ons wêreld. Wat beteken dit vir jou dat Jesus jou Koning / 

Leier is? 

Bid: Sondag, 6 Junie 2021 was Biddag vir die Ekologie. Bid vir die aarde, diere, plante, 

en mense se versorging daarvan.  

 
Doen: Ons word as koningskinders getaak om die aarde op te pas. Hoe kan julle as 

familie iets doen of ophou doen om “groener” te leef en ’n voorbeeld te stel? Google 

idees oor hoe julle dit prakties kan uitleef. 
 

 

Luister hierdie week na nog oordenkings oor die verhaal van Samuel op die DinkJeug Familie App.  

Laai die app hier af: 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en   
Apple iStore: https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715  
Vir meer hulpmiddels om jou hele bediening weekliks met dieselfde teksgedeelte te belyn, besoek NOUS by www.nous.org.za  

1 Samuel 8:4-20 en 11:14-15 

6 Junie 2021 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.dinkjeug.dinkjeugapp%26hl%3Den&data=04%7C01%7C%7C3f2242a7d8494842f55308d8beb1bbc6%7Ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7C0%7C0%7C637469017880814456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BgmBPBf3ncbuFctR37ANEa03ao6QWRnE%2Bqn6XdLSO%2Bg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fza%2Fapp%2Fdinkjeug-families%2Fid1504077715&data=04%7C01%7C%7C3f2242a7d8494842f55308d8beb1bbc6%7Ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7C0%7C0%7C637469017880814456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bApDsQv8LVDSHJhd%2FlGE0ahZPIdQJY3u42bzsDirzm4%3D&reserved=0
http://www.nous.org.za/

