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1 Samuel 8 -  Wie is jou koning? 

Wat is die rol van ’n leier? Hoe lyk iemand vir jou wat dinge kan kom regruk? My pa het onlangs ’n span 
opleiding op ’n plaas gedoen daar in Grabouw, en hy het Chasing the Sun gebruik as die fondasie of die 
metafoor vir hoe ’n werkende span lyk. Ek is seker meeste van julle het dit al gekyk, die dokumentêr oor die 
Springbokke se reis van 2016 af tot by die 2019 wêreldbeker, en natuurlik met dramas en die uitdagings en 
die oorwinnings wat als daarmee saam gekom het. 

Selfs al het jy dit nie gesien nie, jy sal dalk in elk geval weet dat SA rugby vir Rassie Erasmus aangestel het as 
hoofafrigter in ’n tyd toe dit regtig nie met die Springbokke goed gegaan het nie. En hy het op sy beurt weer 
vir Siya Kolisi as die kaptein aangewys om die Springbokke deur die wêreldbeker te lei. En natuurlik word 
hulle albei nou as die absolute heroes van 2019 beskou, saam met Mapimpi en Kolbe wat die wen drieë 
gedruk het in die eindstryd. 

Enigiemand wat na die tyd kyk, kan sê dat ’n goeie leier die wêreld se verskil kan maak. Maar dan wil mens 
vra: Is Nieu-Zeeland se afrigter, of Engeland se afrigter, of Wallis s’n dan nie goeie leiers nie? Nee, natuurlik is 
hulle! Hulle is van die bestes in die wêreld! ’n Goeie leier kan vir mens baie beteken, maar ’n goeie leier is nie 
’n waarborg vir enigiets nie. En as ons alles sit op een mens, dan gaan daar ’n dag kom waar dinge nie vir ons 
uitwerk nie, waar ons teleur gesteld gaan wees. 

// 

Net een leier sal nooit nie, en dis natuurlik die Here self. As ons regtig kon verstaan hoe Hy werk, waarmee 
Hy besig is, dan sou ons sonder enige twyfel kon sê: Net Een Leier kan alles vir ons doen! 

As jy daai leier gehad het, maar nie onsigbaar soos ons Hom vandag ken nie, eerder sigbaar, amper tasbaar, 
hoe sou jy daaroor gevoel het? As jy die Here hier kon sien vandag, sou jy Hom geglo het as Hy ’n belofte 
maak? Sou jy Hom vertrou het? 

Ek wens ek kon sê ek sou definitief, maar ek moet eerlik wees, ek is net mens. En die mensdom het net al te 
veel keer bewys dat ons baie swakker is as wat ons eintlik dink. Ons lees vandag een van hierdie stories in die 
Bybel, en ons kry hom in 1 Samuel 8. Dis ’n kort hoofstuk, ons gaan na die hele een kyk, maar terwyl die wat 
wil solank daarnatoe blaai, kom ons dink net gou oor wat alles in Israel se geskiedenis gebeur het: 

 Abraham belofte 

 Josef in Egipte 

 Moses lei hulle uit, Israeliete kla (o.a. goue kalf) 

 Josua neem Kanaän oor 

 Rigters lei die volk 

 Profete soos Samuel praat namens die Here 

Wat meer kan mens vra as dit, in ’n leier? Iemand wat jou van ’n enkele egpaar af vat en ’n hele nasie maak. 
Iemand wat jou magtig maak, jou red uit slawerny, jou ’n land laat oorneem, en jou oorwinning na 
oorwinning en seën na seën gee deur die leiers en boodskappers wat jy aanstel? Wat meer kan mens vra as 
dit? 

Wel, ons vind uit. Kom ons lees saam in 1 Samuel 8, en ons lees van vers 1 af. 

Lees 1 Samuel 8:1-9 

Ons sal nou by die res uitkom, maar ons begin hier by die eerste helfte. Die Israeliete sien ’n probleem. Die 
probleem wat hulle raaksien, is dat Samuel besig is om ouer te word, en dat sy seuns, wie nou die regeerders 
oor Israel is, besig was om nie in hulle pa se spore te volg nie, met ander woorde, hulle het nie soos Samuel 
gelewe volgens dit wat die Here beveel nie. Dit was vir hulle belangriker om hulle eie sakke vol te maak met 
omkoopgeld. 



So die volk sien ’n probleem, en hulle besluit dan dat hulle die antwoord het: Hulle moet ’n koning kry! En dis 
eintlik so eenvoudig, as hulle maar net ’n koning kan kry, dan sal al hulle probleme uitgesort wees! 

Maar hier moet ons dan nou mooi verstaan wat dit betekene het: ’n Koning, in daardie dae, was nie net 
iemand wat soos die Britse Monargie vandag waar hulle in ’n mooi paleis sit en elke nou en dan êrens vir 
mense waai nie (“ah, whôt a spledid performance, my dear”), of waar hulle so elke nou en dan op een of 
ander TV program geselsies maak, of by een of ander welsynsbyeenkoms optree nie. In Engeland vandag is 
die Koninklikes steeds invloedryk, maar hulle is nie eintlik meer MAGTIG soos in die ou dae nie. 

Met die konings van die Bybelse tyd, was dit egter heeltemal anders. Hulle was die hoogste in bevel gewees. 
Daar was nie Eersteministers of politieke partye of enige so iets nie, daar was net die koning, en sy woord 
was wet. Hy was die groot baas, die een vir wie almal moet luister. Verder as dit was hy ook die hoogste 
regter. Daar was niemand met ’n hoër wetsgesag as hy nie. Geen prokureurs nie, geen regterbanke of howe 
nie, net die koning het die finale woord gehad in enige groot regsaak. Maar die rol van die koning was nog 
meer as dit. Hy was ook, in Israel se geval, die een wat die Here se wil vir die volk moes laat uitleef. So die 
koing het ook ’n godsdienstige mag gehad. Die profete se rol sou dan wees om die koning raad te gee, maar 
die koning het die laaste sê gehad. 

So julle kan agterkom dat die koning die een was wat die hele kultuur van ’n land kon bepaal? 

Maar ’n koning in daardie dae het ook ’n ander rol gehad, en dit was die rol van ’n held. Vandag as daar 
oorlog gemaak word, dan is daar baie min lande waar die president of eersteminister of koning voor in die 
geveg sal wees. (As van julle dink dit sou dalk beter gewees het, hou maar daai opinie stil vir eers ) 

Die koning sou nie net bevele gee soos ’n generaal nie, hy sou die een wees wat op die voorpunt baklei het, 
en mense sou na die koning kyk en sê: Kyk hoe baklei daai ou! Solank hy in ons span is, kan ons nie verloor 
nie! En dis hoekom konings in daardie dae baie keer eerder vir hulle oorlog vermoë gekies is, as hulle 
leierskap of hulle wysheid of hulle gehoorsaamheid aan God. En ons sien selfs in Samuel se eie oordeel daai 
fout, die dag wanneer hy moet gaan na Isai se huis toe om vir Dawid te salf, en hy sien al die sterk jong seuns 
wat daar staan, maar God het iemand anders gekies, die jongste, swakste van die groep, om Sy koning te 
word. 

So die volk het vas geglo dat ’n koning beide as ’n leier en as ’n hero die dinge vir hulle sou kom regkry. Julle 
kan dalk nou sien hoekom ek na Rassie en Siya verwys het? Maar dis waar ek die vergelyking gaan stop, voor 
ek dit laat klink dat ek vir Rassie-hulle gelykstel aan Saul, wat nie ’n kompliment sal wees nie. Want waar 
Rassie en Siya en almal rondom hulle dit reggekry het om ’n sinkende skip weer aan die seil te kry, sal ons 
hoor dat hierdie koning nie dinge kom herstel het nie, eerder die teenoorgestelde. 

// 

Lees 1 Samuel 8:10-21 

Samuel doen presies wat ’n profeet doen. Hy praat met die Here, hy hoor wat die Here sê, en hy dra dit aan 
die volk oor. Hy vertel vir hulle presies wat gaan gebeur, soos hy dit by die Here gehoor het. En wat sê die 
volk? Ons hoor jou, maar ons gaan nie luister nie. Ons soek ’n koning, ons soek iemand om ons oorloë vir ons 
te voer. Ten spyte van al die waarkuwings, al die goed wat die Here so duidelik sou gesê het sal gebeur, het 
hulle nog steeds hulle eie koppe gevolg en gesê: Gee ons ’n koning! 

En wat sê die Here? “Dis reg! Ek sal.” 

/ 

Vandag se vraag is dan: Wat dink jy gaan maak dat die situasie in jou lewe verander sal word? En ek weet die 
regte antwoord is net die Here, ons is almal in ’n kerk en ons almal ken die rympies, maar soek bietjie in jou 
eie lewe: Wat is die goed wat jy glo jou regtig gaan gelukkig maak? 

Want dis tog op die ou einde waaroor hierdie hele storie gaan! Israel glo dat hulle gelukkiger sal wees met ’n 
koning, dat dinge beter sal gaan met ’n koning, dat hulle nie kan vreugde hê sonder ’n koning nie.  



So wat is die “koning” in jou lewe? 

Daar is eindelose mense op aarde wat sal sê: As ek net bietjie meer kan verdien, dan sal dit goedgaan! As ek 
net my salaris kan verdubbel of miskien selfs trippel, dan sal ek hê wat ek nodig het! As ek net my skuld kan 
afbetaal, dan sal als in plek val! As ek net vir ’n slag weer ’n rekord oes kan wegpak, as ek net vir ’n slag weer 
’n goeie verkoopsjaar kan hê, of dalk net ryk kan erf of die lotto kan wen, dan is my lewe maklik en 
probleemloos! Daarom wens baie mense vir meer. 

En ons ken al die waarskuwings! “Mense wat geld najaag sal nooit genoeg hê nie.” “Die een wat geld sy baas 
maak, sal altyd ’n slaaf wees.” “Dis makliker vir ’n kameel om deur ’n naald se oog te gaan as ’n ryk mens om 
in die hemel te kom.” “Party mense is so arm dat hulle net geld het.” Ons het dit al alles gehoor, maar nog 
steeds is dit so maklik om aan te hou glo dat net nog ’n bietjie meer sal genoeg wees, en dan sal ons regtig 
gelukkig wees. 

 

Of dalk is dit nie vir jou geld nie, dalk is dit verhoudings. As ek net ’n ou of meisie kan kry, dan is ek gelukkig! 
As ek net die dag kan trou, dan gaan my lewe makliker word! As ek net my man of vrou bietjie kan verander, 
bietjie van hulle slegte gewoontes kan uitstryk, dan kan ek ontspan. As ek net my man of vrou kan inruil vir ’n 
ander een, dalk iemand jonger of mooier of ryker of slimmer of snaakser of selfs meer geestelik, dan sal ek 
gelukkiger wees en sommer ’n beter mens ook wees. 

En hier het ons ook al die waarskuwings gehoor! “’n Verhouding gaan nie al jou probleme oplos nie!” “Trou is 
nie ’n aansmeer salf wat al jou verhoudingsprobleme gaan oplos nie.” “Om jou man of vrou te probeer 
verander soos jy wil, is nie liefde nie, en gaan skade doen.” “As jy buite jou huwelik gaan beweeg, dan gaan jy 
onherstelbare skade doen en jy gaan net jou ou probleme vervang met nuwe probleme.” En tog glo mense 
nog steeds elke dag die antwoord tot ware geluk lê in ’n verhouding. 

 

Miskien is die ding wat jy soek, wat jy najaag, meer iets met jouself te doen. As ek maar net hierdie ekstra 
paar kilos kan afskud van laas Desember, dan is ek weer reg. As ek net weer aan die oefen kan kom, my 
dissipline kan regkry, dan het ek vreugde! As ek net van my hare weer kon terugsit, dan... As ek net kan 
ophou met hierdie een of ander sonde of slegte gewoonte, of net hierdie verslawing van my kan laat staan, 
dan kom my lewe weer reg. 

En selfs hier het ons al ook die waarskuwings gehoor: “Die perfekte liggaam gaan jou nie gelukkig maak nie, 
grawitasie wen altyd.” “Om te oefen is goed, maar ’n gesonde leefstyl los nie als op nie.” “Daar gaan nooit 
die einde aan ons sondes/foute kom nie, niemand is perfek nie.” Maar ai, selfs in hierdie goed luister ons nie 
na die waarskuwings nie. 

 

Ons elkeen het ons “konings” in die lewe. Met koning bedoel ek iets wat ons glo alles weer gaan regkry vir 
ons. Maar nou hier is die vraag: Was die idee van ’n koning sonde? Nee! In teendeel, God het vir Israel ’n 
koning belowe! Vir Abraham het God gesê dat daar sal konings voorkom uit sy nageslag in Genesis 17. In 
Deuteronomium 17 maak God dieselfde belofte aan Israel, maar met baie spesifieke waarskuwings. 

So wanneer Israel vir ’n koning vra, dan is die probleem nie die koning nie. Nee, die probleem is die rede 
daaragter. Dis hoekom hulle die koning wil hê wat die probleem is. Eerder as om die Here te vertrou dat Hy 
die regte koning sal stuur, vereis hulle dat hulle nóú ’n koning moet kry, want die ander nasies het ook een, 
en hulle soek ’n hero. 

 

En wat doen God? Hy gee vir hulle een. En wat doen God met ons eie konings? Baiekeer gee hy dit vir ons! 

As jy dink dat God jou inkomste gaan kom afsny op ’n stadium omdat geld jou baas raak... kans is goed Hy 
gaan nie. As jy dink God gaan jou keer om verkeerde ou of meisie te kry omdat jy ongeduldig is... kans is goed 



Hy gaan nie. As jy dink God gaan jou selfoon breek sodat jy nie daai skelmpie kan bel nie... kans is goed Hy 
gaan nie. As jy dink God gaan al die bottels drank in jou huis kom breek of al die cupcakes ewe skielik in 
wortelstokkies gaan verander sodat jy nie iets het om jou verslawing te voer nie... kans is goed hy gaan nie. 

As die Here dalk al op ’n drastiese manier kom ingryp het in jou lewe sonder dat jy daarvoor gevra het, dan 
het jy baie om voor dankbaar te wees! Maar in meeste gevalle gaan die Here terugstaan of selfs vir jou gee 
wat jy soek, tensy jy vir Hom vra om vir jou die regte goed te gee, om jou hart op die regte koers te hou, om 
jou vreugde te kom gee. Wanneer ons die Here vertrou vir hierdie goed dan kom doen hy wonderlike goed in 
ons lewe, al is dit nie altyd lekker nie, maar as ons nie Hom vertrou daarvoor nie, dan is die kans goed dat hy 
die keuse by jou gaan los, nes hy gemaak het met die Israeliete. 

 

Maar daar is een Koning wat vir ons regte vreugde, ware geluk kan bring. Dis die Here. Net Hy is die een wat 
ons harte so kan verander dat ons werklik in vreugde lewe. Net Hy kan ons vervulling gee. Net Hy kan ons 
lewe op die regte pad stuur, die pad wat eintlik die lewe ’n doel gee. Net Hy kan gesinne herstel, kan mense 
ware liefde vir mekaar gee, kan die werklike donkerte oorwin. Ons het met die pinkstertyd weer gehoor ons 
baklei nie ’n menslike oorlog nie, maar ’n geestelike een. Daar is net een hero wat daardie geveg vir ons kon 
wen, en dit was Jesus self aan die kruis. 

Daar is net een koning, die ander is als vals konings. Daar is net een God, die res is als afgode. Wie kies jy? 

Ek kies die Here Jesus, die Drie-Enige God. En ja, ek gaan ook nog my foute maak, maar ek kies Hom vandag 
weer. 

As jy dalk nog nooit ’n ware verbindtenis met die Here gemaak het nie, wil ek jou nou nooi om dit nou te 
doen. Ek sal vir ons ’n gebed doen, en jy kan hom in jou hart agter my aan bid. Of as jy dalk weer van voor af 
jou lewe aan die Here wil oorgee, bid gerus ook saam. 

Kom ons bid. 

Gebed van oorgawe 

“Here, ek besef dat ek ander goed meer as U gemaak het in my lewe. Ek besef ook dat daardie goed my nie 
kan vervul nie, en daarom wil ek myself opnuut weer U kind maak, en U die enigste Koning in my lewe maak. 
Help my met my swakheid, en dankie dat ek altyd welkom sal wees by U. Amen” 


