
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4.2: Saul 

 

 

1.  Samuël naar Saul 

• Samuël op weg naar Saul. 

• Veiligheid in het land: verdienste van Saul. 

• IJverig om… de eer van mensen!  

• Soms doe je wel eens iets, waarvan je denkt: ‘Dat zal mijn vriendje wel góed van   me vinden!’ 

Dan doe je het om zelf een pluim te krijgen. 

• Toch zegen: de Heere gaf overwinningen. 

• De Heere wil Saul gebruiken om Zijn vijanden te straffen. 

 

2.  Samuël bij Saul 

• Saul krijgt de opdracht om de Amalekieten allen te doden. 

• De geschiedenis van Amalek: zij hebben de Israëlieten in de woestijn aangevallen. 

• Zoals Saul de zondaren moet doden, moet jij de zonden die in je hart zijn ‘doden’, wegdoen. 

 

3.  De oproep tot de strijd 

• Saul laat de soldaten oproepen om bij elkaar te komen. 

• Saul laat de Kenieten zeggen dat ze weg moeten gaan uit Amalek. Zij hebben de Israëlieten 

destijds geholpen. 

 

4.  De strijd 

• Saul verslaat de Amalekieten en laat bijna alle mensen doden. 

• De beste dieren laat hij ook in leven, als buit. 

• Later zal hij doen alsof het volk de dieren tot buit nam. 

• (Achan: onschuldig goud, onschuldig kleed…) 

• Saul is niet gehoorzaam aan het gebod van de Heere; hij laat ook Agag leven. 

 

5.  Sauls zonde 

• In Gilgal richt Saul een pilaar op voor zichzelf. 

• De Heere zegt Samuël naar hem toe te gaan en te vertellen dat het koninkrijk van hem 

afgenomen wordt. 

• Saul doet vroom alsof hij de opdracht heeft uitgevoerd. 

• Samuël wijst hem op zijn ootmoedige houding toen hij tot koning gezalfd werd.  

• Nu is hij ongehoorzaam.  

• Samuël wijst hem er op dat gehoorzaamheid belangrijker is dan ‘doen alsof’ en heel 

schijnheilig offers brengen.  

• De Heere wil dat je eerlijk en oprecht bent. Hem met je hele hart liefhebt. 

• De slip gescheurd – het koninkrijk van u afgescheurd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wat doe jij als de Heere je bestraft? Wat is het nodig te bidden of de Heere je voor zonde 

bewaart. 

 

7.  Sauls ‘berouw’ 

• Saul zegt: ‘Ik heb gezondigd, vergeef mij!’  

• Hij wil met Samuël de Heere aanbidden en denkt dat hij dan weer gewoon koning kan zijn. 

• Samuël vertelt hem dat de Heere hem verworpen heeft. Als hij wegloopt, pakt Saul zijn 

mantel; er scheurt een stuk af. Zo zal het koninkrijk van hem afgescheurd worden. 

• Als je gezondigd hebt, mag je je zonden aan de Heere belijden. Hij wil ze vergeven! 

• Samuël gaat met Saul terug. 

• Samuël doodt de Agag en hakt hem in stukken. 

• Samuël naar Rama, Saul naar Gibea. 

 

Slotzin 

Saul begon ootmoedig als koning, aan het eind van zijn leven bleek dat hij de Heere niet oprecht 

lief had.  Heb jij de Heere lief? Weet je dat Hij jouw zonden vergeven heeft? 

 


