
 
 

 

BEGINZIN  

Verwonderd kijkt David omhoog. Een heerlijke geur hangt in het vertrek. Voor hem staat Samuël. Het is 

echt waar, hij is zojuist tot koning gezalfd. Een heilig gevoel doortrekt hem. De Geest  van God is bij 

hem. Maar… hoe kon dit gebeuren? Hij, zo’n jonge herder. 

 

VERTELSCHETS 

De opdracht 

- Het begon bij de opdracht aan Samuël. 

- Verdrietig kijkt Samuël voor zich uit. Wat moeilijk toch dat het zo gelopen is met koning     

Saul. Saul is ongehoorzaam geweest aan de Heere. 

- Dan hoort hij de stem van God. Er klinkt een waarschuwing. 

- Samuël krijgt een opdracht: Pak een hoorn met olie, en ga in Bethlehem een zoon van Isaï tot 

koning zalven. 

- Hoe moet dat als hij Saul tegenkomt? 

- De Heere neemt de  bezwaren van Samuël weg. Hij mag gaan offeren in Bethlehem. 

Soms kan een opdracht moeilijk zijn. Gehoorzamen aan je ouders kan ook moeilijk zijn. We zijn mensen, 

we mogen het eerlijk zeggen. God wil helpen. 

 

Op reis 

- Daar gaat de oude man op reis. (wijs aan op een kaart) 

- De oudsten in Bethlehem schrikken. Zal Samuël misschien een ernstige boodschap komen 

brengen?  

- Ze moeten zich klaar maken voor het offer. Daar heeft God reinigingsregels voor gegeven.  

Zo mogen wij ons ook voorbereiden op een kerkdienst. Vragen of de Heere wil zorgen dat we de preek 

begrijpen en dat Hij in ons hart komt wonen. Dan bedenken we dat we dat niet verdienen. Maar dat de 

Heere toch iedere keer weer zo geduldig is. 

 

Naar Isaï 

- Na de offermaaltijd gaat Samuël waarschijnlijk met Isaï mee naar huis.  

- Isaï laat zijn zonen komen. 

- Samuël vindt de eerste zonen er allen geschikt uitzien.  

- Maar de Heere kijkt naar andere dingen.  

- Er is nog een jongste zoon, 17 jaar, een herder, een zanger. 

- David wordt gehaald en de Heere zegt dat Hij David heeft uitgekozen.  

Daar past een mooie tekst bij: De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Zo 

ging het ook bij de Heere Jezus. Aan de buitenkant was het maar een arm kindje. Maar de Heere liet 

aan de herders, de wijzen en aan Simeon en Anna zien, dat dit kindje de Verlosser was. 

 

David gezalfd 

- En dan kijkt iedereen vol verbazing toe. 



 
 

- Samuël giet de olie uit de hoorn over David heen. De hoorn wijst erop dat het koninkrijk van 

David blijvend is.  

- De heerlijke geur ruik je. Net als vaker in de Bijbel betekent dit dat de Heere nu de Heilige Geest 

geeft. Die heeft David nodig bij zijn koninklijke werk.  

David kende het werk van de Heere in zijn hart al. Hij had de Heere lief. Vanaf nu blijft de Geest bij hem. 

Kunnen wij die Geest ook krijgen? Ja, de Heere zorgt steeds al goed voor ons. Maar heel bijzonder, 

kunnen we ook voelen dat de Heilige Geest bij ons is? Kunnen we liefde krijgen voor de Heere? Zeker, 

weet je waarom? Omdat de Heere Jezus heel veel later ook met de Heilige Geest gezalfd wordt. En als 

we in Hem geloven komt de Heilige Geest ook bij ons. 

 

- Het is de tweede keer dat Samuël een koning mag zalven. Maar er is wel een groot verschil. 

Deze man is een man naar Gods hart. Hij dient de Heere al jong, met zijn hele hart. 

- Samuël gaat weer terug naar Rama.  

 

SLOTZIN  

Misschien was dit wel het laatste werk wat Samuël op aarde moest doen. We lezen niets meer van hem. 

Maar Gods werk gaat door. Er komt een koning. En wat bijzonder, deze koning komt uit de stam van 

Juda. 

Waarom is dit voor gelovige mensen heel bijzonder?  Omdat het hele volk uitziet naar de Messias, Die 

uit de stam van Juda, uit Davids huis geboren zal worden. En hier begint Gods belofte al een beetje 

vervuld te worden. God vervult altijd Zijn beloften. Want Hij is trouw! 

 

 


