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Inleiding 
 
Plaats en titel van de boeken Samuël 
De wijze waarop de boeken in de verzameling van de Oud-Testamentische geschriften 
geplaatst en getiteld zijn, geeft al iets van de betekenis van de boeken weer: 
- Hebreeuwse traditie (TeNaCH): Samuël is één boek, dat behoort tot de vroeg-profetische 

boeken 
- Profetisch principe: de hand van de Heer God in de geschiedenis 
- Profetisch auteurschap: de profeet als auteur (voor een gedeelte bijvoorbeeld Samuël 

zelf) 
- Griekse traditie (LXX1): 1e en 2e boek van de koninkrijken (huidige 1 en 2 Samuël) en 3e 

en 4e boek van de koninkrijken (huidige 1 en 2 Koningen) 
- Christelijke traditie (Oude Testament):  

- Vulgatus2: 1, 2, 3, 4 Koningen 
- OT: 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen 

 
Merk op dat in de latere (Griekse en christelijke) titels het koningschap en de ontwikkeling 
van Israël in een koninkrijk de belangrijkste rol lijkt te spelen, terwijl in de Hebreeuwse 
traditie het profetische karakter veel meer een rol speelt. 
 
Auteurschap en datering van de boeken Samuël3 
- Volgens de Joodse traditie (Babylonische Talmud) is Samuël de auteur van de boeken 

Richteren, Ruth en de eerste hoofdstukken (1-10) van 1Samuël.  

                                                
1 LXX staat voor Septuaginta (‘de Zeventig’, dat verwijst naar het vermeende aantal vertalers dat aan de Griekse 
vertaling van de Hebreeuwse TENACH heeft gewerkt). 
2 Latijnse vertaling van de Bijbel (4e eeuw nC) 
3 Historische boeken (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (p 66-67) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0202 Samuël 

J.M. Zwart Pagina 2 van 10 oktober 2007 (v 1.0) 

- De rest van de boeken Samuël zou door de profeten Gad en Nathan zijn geschreven (1Kr 
29:29). 

- Er zijn verschillende aanwijzingen in de boeken Samuël te vinden die een datering na de 
scheuring van het rijk ondersteunen (zie bijvoorbeeld 1Sm 27:6 waar gesproken wordt 
over de ‘koningen van Juda’). Er is ook aanleiding om aan te nemen dat de auteur 
afkomstig is uit het rijk Juda. 

- Het is in ieder geval zeker dat de schrijver gebruik kon maken van ander 
bronnenmateriaal. 
- In 2Sm 1:18 wordt een bron genoemd: ‘Boek des Oprechten’. 
- In 2Sm 20:25 wordt in de hofhouding van David de schrijver Seja genoemd. Hieruit 

kunnen wij concluderen dat er blijkbaar iemand aan het hof was die de annalen 
bijhield. 

 
Kritiek op de boeken Samuël 
- Korte introductie Bijbelkritiek 

- ‘Lagere Bijbelkritiek’ of tekstkritiek: de wetenschap die probeert om uit de 
verschillende handschriften, die er zijn van de Bijbelse geschriften, de oorspronkelijke 
grondtekst af te leiden (bijvoorbeeld door het opsporen van overschrijffouten).  
- Op dit moment bezitten wij van geen van de Bijbels geschriften de oorspronkelijke 

geschreven handschriften (de zogenoemde autografa). Wat wij echter wel bezitten 
zijn voor het Oude Testament tientallen en voor het Nieuwe Testament zelfs 
duizenden handschriften, die kopieën zijn van de oorspronkelijke tekst. Door deze 
handschriften te vergelijken kan met grote zekerheid de oorspronkelijke grondtekst 
van het brondocument worden gereconstrueerd.  

- In 1947 werden in een grot nabij de Dode Zee de Qumran-rollen gevonden, beter 
bekend als de Dode-Zeerollen. In één keer beschikten wetenschappers over een 
groot aantal handschriften van de Oud-Testamentische geschriften die ongeveer 
1.000 jaar ouder waren dan de in de Middeleeuwen bekende handschriften. Deze 
ontdekking was van enorme betekenis voor het Bijbelonderzoek en de tekstkritiek 
en wees uit dat de oorspronkelijke Bijbeltekst zeer zorgvuldig was overgeleverd. 
Alexander Schick citeert in zijn boek over deze bijzondere vondst de Duitse 
Qumran-geleerde professor Stegemann van de universiteit van Göttingen, die 
zegt:4 

 
De Qumran-rollen bleken een uitmuntend getuigschrift te zijn voor de joodse kopiisten 
van de tussenliggende eeuwen. Op een paar tamelijk onbelangrijke punten na zijn er bijna 
geen onnauwkeurigheden of fouten te constateren. De tekst van de Bijbel, zoals wij die uit 
de Middeleeuwen kennen, bestond duizend jaar eerder ook al. 

 
- ‘Hogere Bijbelkritiek’ of Bijbelkritiek: de wetenschap die zich bezighoudt met het 

onderzoeken van de betrouwbaarheid van de inhoud van de Bijbeltekst (voor wat 
betreft aard, vorm, onderwerp, echtheid, geloofwaardigheid). 

- Omdat in de boeken Samuël sommige verhalen verschillende keren lijken voor te komen, 
met opmerkelijke discrepanties, is er kritiek ontstaan op de betrouwbaarheid van deze 
boeken. Het gaat hierbij om de volgende verhalen:5 
- Twee gelegenheden waarbij het einde van Eli en zijn huis wordt voorzegd (1Sm 2:27-

36 en 1Sm 3:11-14). 

                                                
4 Qumran, Schick (p 47) 
5 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 697) 
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- Twee publieke ceremoniën waarbij Saul als koning wordt aangesteld (1Sm 10:21 en 
1Sm 11:15). 

- Twee gelegenheden waarbij Samuël Saul verwerpt als koning (1Sm 13:14 en 1Sm 
15:23). 

- Twee introducties van David aan Saul (1Sm 16:21 en 1 Sm 17:58). 
- Twee keer een vlucht van David van het hof van Saul (1Sm 19:12 en 1Sm 20:42). 
- Twee gelegenheden waarbij David Sauls leven spaart (1Sm 24:3 en 1Sm 26:5). 
- Drie verschillende verbonden tussen David en Jonatan (1Sm 18:3 en 1Sm 20:16, 42 en  

1Sm 23:18). 
- Twee keer een vlucht van David naar Gad (1Sm 21:10 en 1Sm 27:1). 
- Twee verhalen met betrekking tot het doden van Goliath (1Sm 17:51 en 2Sm 21:19). 
 
Onderzoekers hebben zich heel vaak over de samenstelling van de boeken Samuël 
gebogen. De meeste komen tot de conclusie dat er verschillende verhalen (bijvoorbeeld 
verhalen van de voorstanders en verhalen van tegenstanders van de monarchie) in een 
redactioneel proces moeten zijn samengevoegd. Toch lijkt de vondst van enkele 
fragmenten uit manuscripten tussen de Dode Zeerollen (Qumran, 1947) te wijzen op een 
opmerkelijk vloeiende tekst uit vroege tijd. 
Veel van de (schijnbare) tegenstellingen tussen bovengenoemde gedeeltes blijken 
bovendien na een vergelijking met het parallelle gedeelte in Kronieken of na een 
vergelijking met de LXX-vertaling weggewerkt te kunnen worden. Soms is het ook 
gewoon een kwestie van aandachtig lezen om te ontdekken dat het daadwerkelijk om twee 
verschillende gebeurtenissen gaat.6 

 
Kort overzicht van de inhoud van de boeken Samuël 
 
Samenvatting 
Om het overzicht van de beide boeken te behouden is het goed om bij het bestuderen een 
bepaalde samenvatting voor ogen te houden. De boeken Samuël bevatten zoveel stof dat er 
verschillende samenvattingen mogelijk zijn. Het is voor de hand liggend om in de 
samenvatting op de hoofdpersonen van het boek gericht te zijn:7 
 
1. Samuël (1Sm 1-7) 
 a. Geboorte en kinderjaren (1-3) 
 b. Vroege bediening (4-7) 
 
2. Saul (1Sm 8-15) 
 a. Gezalfd tot koning (8-10) 
 b. Vroege overwinningen (11-12) 
 c. Zonden en verwerping (13-15) 
 
3. David (1Sm 16-2Sm 24) 
 a. De herder (1Sam 16-17) 
 b. De dienaar (1Sm 18-19) 
 c. De ballingschap (1Sm 20-31) 
 d. De koning (2Sm 1-24) 
  i. Persoonlijke zonden (11-12) 
                                                
6 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 697-709, 717-718) 
7 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 251); Inleiding op het Oude Testament, Dillard & 
Longman (p 174) 
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  ii. De zonde van Ammon (13) 
  iii. De zonde van Absalom (14-18) 
  iv. Nationale onrust (19-24) 
   a.  hongersnood afgewend door een offer (21:1-14) 
    b.  Davids helden (21:15-22) 
     c.  Davids lied (22) 
     c’. Davids laatste lied (23:8-39) 
    b’. Davids helden (23:8-39) 
   a’. hongersnood afgewend door een offer (24) 
   
Achtergronden  
- Politiek 

- De politieke situatie ten tijde van Samuël wordt volledig beheerst door de opkomst 
van het koningschap. Bij de omringende volken was dit koningschap al eerder 
ontwikkeld, maar door de unieke relatie die het volk Israël had met de Heer God was 
Israël hierin achtergebleven.  

 Het leiderschap in Israël was tot dan toe charismatisch van aard. Dat betekende dat de 
Geest van God op de leider rustte. Wij zien bijvoorbeeld dat Mozes aan het einde van 
zijn leven het leiderschap overdraagt aan Jozua en met handoplegging ook de Heilige 
Geest als het ware ‘doorgeeft’ (Dt 34:9 SV). Ook bij verschillende richters zien wij 
hoe de Heilige Geest op hen was (Otniël, Ri 3:10; Gideon, Ri 6:34; Jefta, Ri 11:29; 
Simson, Ri 13:25).  

 Het leiderschap onder de richters was echter wisselend van aard. Er kwam geen 
blijvend leiderschap tot stand en iedere keer verviel het volk weer in 
ongehoorzaamheid. Vanuit deze situatie ontstaat de roep om een koning. 

- In 1Sm 8 waarschuwt Samuël voor de sociale gevolgen van het aanstellen van een 
koning: verplichting tot herendienst, militaire dienstplicht, belastingplicht, uitgebreide 
hofhouding. De beschrijving van Samuël van het koningschap vertoont vele 
overeenkomsten met de kenmerken van het koningschap uit die periode in die 
omgeving. Dit spreekt dus voor de historiciteit van de boeken Samuël.8 

- Voor de opkomst van het koninkrijk Israël was de internationale situatie erg gunstig. 
In het noorden was het eens zo sterke rijk van de Hettieten door binnendringende 
volken, die op zoek gingen naar nieuwe leefgebieden, erg verzwakt. De opkomst van 
het Neo-Assyrische rijk betekende een verschuiving van de machtsverhoudingen. Het 
zou echter nog een ruime eeuw duren voordat Israël iets van de invloed van Assyrië 
zou gaan merken. 

 In het zuiden was de invloedssfeer van Egypte aan het einde van het Bronzen tijdperk 
(1500-1200 vC) sterk verminderd. Dit zou voorlopig zo blijven.9 Eigenlijk was er in 
deze periode dus sprake van een machtvacuüm in en rondom Israël. Hierdoor konden 
verschillende kleine rijken, zoals die van David en Salomo, ontstaan.10 

- De betrekkingen die Israël met haar buurlanden had, liepen uiteen.  
 Aan de ene kant leefde Israël op gespannen voet met de broedervolken als de 

Moabieten, Ammonieten, Edomieten (in 2Sm 8:1-14 lezen wij dat David deze volken 
versloeg). Met andere omringende volken zoals de Amalekieten, Arameeërs en de 
Filistijnen leefden de Israëlieten in staat van oorlog. Wij lezen hoe David de steden 
van deze volken bezet en de volken zelf schatplichtig maakt. In een ander gedeelte 

                                                
8 On the Reliability of the Old Testament, Kitchen (p 95) 
9 De wereld van het Oude Testament, Anderson (p 153) 
10 On the Reliability of the Old Testament, Kitchen (p 98) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0202 Samuël 

J.M. Zwart Pagina 5 van 10 oktober 2007 (v 1.0) 

lezen we ook dat David de onderworpen volken verplicht tot het uitvoeren van 
dwangarbeid in de steengroeven (2Sm 12:21). 

 Aan de andere kant echter onderhield David met de Phoeniciërs (die ten noorden van 
Israël woonden) belangrijke handelsbetrekkingen. Zij hielpen hem bijvoorbeeld bij de 
bouw van zijn paleis (2Sm 5:11). 

- Economisch 
- De periode ten tijde van Samuël wordt achteraf gekenmerkt als het begin van het 

IJzeren tijdperk. Door het vervaardigen van ijzeren gebruiksvoorwerpen nam niet 
alleen de landbouw een belangrijke vlucht maar ook de oorlogsvoering veranderde.  
De Israëlieten waren voornamelijk landbouwers en wij lezen in 1Sm 13:19-22 dat de 
Israëlieten afhankelijk waren van de Filistijnen voor wat betreft het vervaardigen van 
ijzeren landbouwmateriaal. De Filistijnen waren dus superieur voor wat betreft het 
bewerken van ijzeren voorwerpen. Deze superioriteit had gevolgen voor de 
machtsverhoudingen tussen Israël en de Filistijnen. De Filistijnen konden daarmee 
namelijk bepalen dat Israël niet in het bezit mocht zijn van wapens. Het is in dat licht 
prachtig om te zien hoe de Heer God voor Israël strijdt tegen de Filistijnen (zie 
bijvoorbeeld 1Sm 7). 

- Religieus 
-  Het religieuze centrum was tot dan toe Silo, waar de tabernakel en de ark van het 

verbond zich bevonden. De ondergang van het religieuze centrum en het verlies van 
de ark (1Sm 4) dient als les voor de straf die God uitvoert over de ongehoorzaamheid 
van het volk Israël (Ps 78:67; Jr 7:12, 14; Jr 26:6). 

 Na de ondergang van Silo lijkt het heiligdom zich te verplaatsen naar Nob (1Sm 21:2) 
 en later naar Gibeon (2Kr 1:3). 
- In Jr 7:12 lezen wij dat ‘de naam van de Heer’ woonde in Silo. In 1Sm 4:4 lezen wij 

dat de Heer der heerscharen troont op de cherubs (die stonden afgebeeld op de ark). 
Met het verdwijnen van de ark uit Israël verdween eigenlijk ook de heerlijkheid van de 
Heer (vergelijkbaar met het vertrekken van de heerlijkheid des Heren uit de tempel, 
zoals beschreven in de profetie van Ezechiël). Daarom is de naam Ikabod (‘geen 
heerlijkheid’), die door de vrouw van Pinechas, aan haar kind werd gegeven, een 
profetische naam. 
- Eigenlijk zien wij in de boeken Samuël dat de Heer God verschillende instellingen 

vervangt door nieuwe instellingen: 
- Het priesterschap gaat over van het huis van Eli naar het huis van Sadok (1Sm 

2:35; 2Sm 8:17). 
- Het koningschap gaat over van het huis van Saul naar het huis van David. 
- Het heiligdom gaat over van Silo naar Jeruzalem (2Sm 6).11 

- De priesters waren in groot moreel verval. De zonen van Eli, Hofni en Pinechas, 
eigenden zich het offervlees toe en sliepen zelfs bij de vrouwen die dienst deden bij de 
tabernakel (1Sm 2:12-17, 22). Het gevolg was dat de mensen ‘het offer van de Heer 
gering gingen achten’ (1Sm 2:17). 

- Verschillende keren lezen wij in de boeken Samuël dat het volk Israël in 
afgodendienst aan Baäl en de vruchtbaarheidsgod Astarte was vervallen (1Sm 7:3-4; 
12:10). 

- De roep om een koning was ook een teken van afvalligheid, omdat Israël daarmee de 
Heer God Zelf verwierp (1Sm 8:7). 

 
 

                                                
11 De zesde kanteling, Ouweneel (p 82) 
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Enkele thema’s uit de boeken Samuël 
 
De opkomst van profeten in het oude Israël12 
- Het ontstaan van profetenscholen: geen opleiding, maar een roeping 
- Het bestaan van profetengemeenschappen:  

- in Betel (2Kn 2:3)  
- in Jericho (2Kn 2:5)  
- in Gilgal (2Kn 4:38, 42-43 ‘honderd man’). 
- 1Kn 20:35  

- SV: ‘zonen der profeten’ 
- NBG: ‘profeten’ 
- NBV: ‘profetengemeenschap’ 

- Samuël had waarschijnlijk leerlingen (1Sm 10:15). Jesaja en Jeremia waarschijnlijk ook 
(Js 5:26; Jr 45:1). 

- Zij leefden waarschijnlijk van giften (zie bijvoorbeeld 1Sm 9:8). Sommigen waren 
getrouwd (2Kn 4:1-2). 

- Taken 
- Profeteren onder begeleiding van muziekinstrumenten (1Sm 10:5; 2Kr 25:1-3) 
- Brengen van geestelijke boodschappen 
- Onderwijs geven 

- Verklaring voor de opkomst van deze vorm van profetisme 
- De geestelijke toestand van het volk Israël vroeg om profeten 

- 1 Sm 3:1 In die dagen was het woord van de Heer schaars; gezichten waren niet 
talrijk. 

- 1 Sm 3:7 Samuël kende de Heer nog niet; nog nooit was hem een woord van de Heer 
geopenbaard. 

- Door de opkomst van het koningschap viel het religieuze leiderschap weg. De koning 
hield zich met politieke en sociale kwesties bezig. Daarnaast moest er echter ook een 
religieuze leider komen. In de boeken Samuël en Koningen is een nauwe relatie tussen 
koning en profeet te zien, zoals bijvoorbeeld: 
- Saul en Samuël 
- David en Nathan 
- Elia en Achab 
 

Het koningschap 
- De voorgeschiedenis 

- Deuteronomium: richtlijnen voor het koningschap 
- Wij zien hoe Mozes in Deuteronomium 17 expliciete aanwijzingen geeft hoe het koningschap 

geregeld moest worden in Israël. 
- Welke positie? 

- Door de Heer verkozen (15) 
- Uit het midden van uw broederen (15) 

- Wat niet? 
- Niet veel paarden houden (16) 
- Het volk niet terugvoeren naar Egypte (16) 
- Niet veel vrouwen, opdat zijn hart niet afwijke (17) 
- Niet te veel zilver en goud (17) 

- Wat wel? 
- Naarstig onderhouden al de woorden en inzettingen van de wet, opdat (a) zijn hart zich niet 

verheffen boven zijn broederen (primus inter pares, ‘de eerste onder gelijken’), (b) hij van 
het gebod niet afwijke, (c) hij (en zijn zonen) lange tijd koning moge blijven (18-20) 

                                                
12 Historische boeken (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (p 73-74) 
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- Richteren: protomonarchie? 
- Sommigen verklaren dat uit de in Richteren beschreven verhalen een bepaalde politieke 

overtuiging spreekt.13 Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Richteren 19-20 waarin de Leviet in 
Betlehem vorstelijk wordt behandeld, maar in Gibea getroffen wordt door een groot kwaad.  
- Gibea was de moederstad van Saul (1Sm 10:26) 
- Betlehem was de moederstad van David (1Sm 17:12) 
- David heeft de stad Jebus (= Jeruzalem) veilig gemaakt (2Sm 5:6-10 vgl. Ri 19:10-12) 
De hoorders van de geschiedenissen uit Richteren, die waarschijnlijk leefden ten tijde van Samuël 
zullen tussen de regels door hebben gehoord: Wie zal jullie goed behandelen? Iemand uit 
Betlehem! Wie zal jullie slecht behandelen? Iemand uit Gibea! Wie zal Jebus (Jeruzalem) veilig 
maken? David! 
Het verhaal wordt op die manier sterk pro-David en anti-Saul gekleurd. Juist in het duistere verhaal 
van Richteren 19-21 is het mooi om te zien dat het volk wordt gewezen op de komst van koning 
David. Zo mogen wij in de duisternis van deze wereld uitzien naar de komst van Koning Jezus, die 
Jeruzalem veilig zal maken en van daaruit voor eeuwig zal regeren! 

- Na de chaos waarmee het boek Richteren afsluit, is het niet vreemd dat er een roep klinkt om een 
koning. De sleutelversen (17:6; 21:25) verklaren ook dat het ontbreken van een koning eigenlijk de 
verklaring voor de grote chaos was: iedereen deed wat goed was in eigen ogen.  

- Toch zijn de pogingen in het boek Richteren tot het aanstellen van een koning niet erg succesvol. 
De criteria van Deuteronomium 17 toegepast op de richteren: 
- De enige die koning wordt genoemd in het boek is Abimelek (letterlijk ‘mijn vader is koning’, 

vgl. Ri 8:22-23). Hij is echter meer een antitype van een koning. 
- De koning moest de wet bestuderen o.a. opdat hij zijn hart niet zou verheffen boven zijn 

broederen (Dt 17:20). Abimelek doodde zijn broeders (Ri 9:5). 
- Niet de Heer koos Abimelek (Dt 17:15), maar Abimelek greep zelf de macht en het volk 

koos voor hem (Ri 9:3, en de parabel van Jotham, Ri 9:7-20). 
- Abimelek komt spoedig en gewelddadig aan zijn eind (vgl. Dt 17:20). 

- Gideon had vele vrouwen (Ri 8:30 vgl. Dt 17:17). Van Jaïr, Ibsan en Abdon wordt gezegd dat 
zij vele zonen hadden (Ri 10:4; 12:9, 14) van Jaïr en Abdon wordt ook nog eens gezegd dat 
hun zonen op ezelshengsten reden. De nadruk op deze vele zonen en het rijden op 
ezelshengsten lijkt te duiden op een zekere ‘koninklijke status’ die in strijd is met de 
voorschriften van Deuteromium 17. Zoveel zonen worden niet verwerkt bij één vrouw (Dt 
17:17) en de nadruk op het rijden op ezelshengsten lijkt haaks te staan op het verbod op het 
houden van veel paarden (Dt 17:16). 

- Simson leefde duidelijk in strijd met de voorschriften van de wet. Bijvoorbeeld door zijn 
vrouw(en) te halen bij vreemde volken (Ex 34:6, Dt 7:3). Volgens sommigen mocht hij als 
nazireeër niet eens het dode lichaam van de leeuw aanraken (Ri 14:8-9 vgl. Nm 6:6-9).14 

- Aanvankelijke keuze voor iemand uit de stam van Benjamin is erg tactisch. Deze kleine 
stam lag precies tussen het grote Juda en het trotse Efraïm in.  
- Opvallend is trouwens dat bij de scheuring van het rijk Juda én Benjamin trouw 

blijven aan het huis van David, terwijl er in de boeken Samuël langdurige strijd tussen 
het huis van Saul (Benjamin) en het huis van David (Juda) was (2Sm 3:1; 2Sm 9:1-3; 
2Sm 16:5). 

- Merk de profetische lading van het loflied van Hanna op: ‘koning’ en ‘gezalfde’ (2Sm 
2:10). 

- De koning een voorloper van de Koning (Messias) 
- Gn 49:10 ‘totdat Silo komt’ 
- Ps 2 

- Vs 2 ‘Zijn gezalfde 
- Vs 7 ‘Mijn Zoon bent U. Ik heb U heden verwekt’ 

- 2Sm 7:11-16  
- Een profetie die volledig betrekking heeft op de Heer Jezus? Dächsel: 2Sm 7:14 

‘als Ik Hem tot zonde zal maken’.15 Aangezien geen enkele vertaling hiervoor 
heeft gekozen, geniet deze verklaring mijns inziens niet de voorkeur. 

                                                
13 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 152) 
14 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 240) 
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- Een profetie die zowel betrekking heeft op Salomo als op de Heer Jezus.16 De 
Messiaanse belofte heeft betrekking op het nakomelingschap van David. Uit dat 
nakomelingschap is de Heer Jezus voortgekomen. Net zoals het zaad van de vrouw 
(Gn 3:15) uiteindelijk de Heer Jezus als vervulling van de belofte heeft 
voortgebracht. 

 
De werking van de Heilige Geest in de boeken Samuël 
- De werking van de Geest/geest Gods 

-  1Sa 10:6, 9, 10; 11:6 
- De Geest van de Heer grijpt Saul aan 
- Geestvervoering 
- Tot een ander mens worden 
- Ander hart 

- 1Sa 16:13-16, 23; 18:10; 19:9 
- De Geest van de Heer grijpt David aan 
- De Geest van de Heer wijkt van Saul en een boze geest (afkomstig van de Heer) 

komt er voor in de plaats 
- 1Sa 19:20-24   

- De Geest van de Heer grijpt de boden van Saul aan 
- De Geest van de Heer grijpt Saul aan 
- Geestvervoering en een dag en nacht ligt Saul naakt op de grond 

- 2Sm 23:2 
- De Geest van de Heer spreekt door David 

- Ouweneel: ‘zo mooi en vol beloften als Sauls extatisch gedrag in 1Sm 10 was, zo triest en 
meelijwekkend is het in 1Sm 19’. In 1Sm 19 rebelleert Saul tegen de (gezalfde van de) 
Geest van God.17 

 
Prangende vragen 
- Waarom lijkt Samuël ‘gewoon’ te mogen offeren, terwijl hij toch geen priester was? 

- Koning Uzzia werd hiervoor gestraft met melaatsheid (2Kr 26:16-21). 
-  Het is de vraag of Saul in 1Sm 13:9 echt eigenhandig het offer heeft gebracht. Er 

waren immers priesters aanwezig in zijn gezelschap (zie 1Sm 14:3).18 Er wordt ook 
niet letterlijk gezegd dat het eigenhandig offeren de zonde van Saul was. Het is 
aannemelijker dat de zonde daaruit bestond dat hij de specifieke opdracht uit 1Sm 10:8 
overtreden had. 

- Het is ook de vraag of Samuël zelf eigenhandig offers bracht. In 1Sm 9:13 lezen wij 
namelijk dat Samuël de gewoonte had om het offer te zegenen (als ‘voorzitter’ van de 
offerdienst?). 

   
- Wat is er eigenlijk gebeurt met de ene plaats waar het offer uitsluitend mochten worden 

gebracht? 
-  Lv 17:3-4 zegt dat de offers alleen in de tent der samenkomst mocht worden gebracht. 
- Dt 21:20-21 geeft echter de mogelijkheid om ook op andere plaatsen te offeren 

wanneer ‘de plaats die de Heer, uw God, verkiezen zal om daar Zijn naam te vestigen, 
voor u te ver is’.  

 
                                                                                                                                                   
15 Online Bijbel, editie 2005; Dächsel, Van Lingen, Van Griethuijsen 
16 Online Bijbel, editie 2005; kanttekeningen SV 
17 De Geest van God, Ouweneel (p 132) 
18 Online Bijbel, editie 2005; Dächsel, Van Lingen, Van Griethuijsen (commentaar bij 1Sm 13:9) 
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Het is goed mogelijk dat de bepaling uit Dt 12 van kracht is ten tijde van Samuël, omdat 
het heiligdom in Silo verwoest is en de ark nog geen centrale plaats heeft gekregen. 

 
- Waarom zette de Heer David aan om te zondigen (2Sm 24:1)? 

- In 2Sm 24:1 lezen wij dat de toorn van de Heer ontbrandde tegen Israël en dat Hij 
daarom David aanzette tot een telling. 

- In het parallelle gedeelte in 1Kr 21:1-17 is te lezen dat ‘satan zich keerde tegen Israël 
en David aanzette’. 

- In 2Sm 24:17 lezen wij dat David beseft dat hij gezondigd heeft en dat hij 
ongerechtigheid bedreven heeft. 

 
Mogelijk zien wij in dit verhaal een zelfde soort principe als bij Job. Er gebeuren dingen 
onder de goedkeuring van de Heer God. Deze dingen gebruikt Hij om tot Zijn doel te 
komen (in dit geval: toorn uitoefenen over Israël), maar de verantwoordelijkheid blijft bij 
de uitvoerders van de ongerechtigheid liggen (in dit geval: David). Satan krijgt hierbij de 
ruimte om zijn verdorven gang te gaan. Sommige uitleggers geloven dat ‘satan’ (letterlijk 
‘tegenstander’) hier letterlijk vertaald moet worden en duidt op een menselijke 
tegenstander (zoals een vijandig volk). 

 
- Waarom kiest de Heer God een koning uit de stam Benjamin, terwijl de profetie in Gn 

49:10 zegt dat de ‘heersersstaf en de scepter van Juda niet zullen wijken’? 
- Saul was in de ogen van mensen een prima koning, maar miste (blijkbaar) een hart 

voor de Heer God. 
- David was aanvankelijk in de ogen van mensen geen kandidaat voor het koninschap, 

maar bezat een hart voor de Heer God.  
 
Mogelijk wilde de Heer God met het verschil tussen Saul en David eens en voor altijd 
aantonen wat Hij verlangde van de koning, die als primus inter pares (‘de eerste onder 
gelijken’) een voorbeeld moest zijn voor iedere Israëliet. 

 
- Waarom wordt Saul zo zwaar bestraft om zijn ongehoorzaamheid (1Sm 15) en blijft het 

koningschap van David ondanks diens ongehoorzaamheid onaangetast (2Sm 11-12; 2Sm 
24)? 

 
Reactie Saul op zijn zonden 
- 1Sm 13:11  

- Geen berouw 
- ‘…ik zag, dat het volk van mij wegliep…’ 

- 1Sm 15:13-31 
- Vs 13: ‘ik heb het bevel van de Heer uitgevoerd’ 
- Vs 20: ‘ik heb wel naar de Heer geluisterd’ 
- Vs 21: ‘doch het volk’ 
- Vs 24 (pas na de aanzegging van de verwerping): ‘ik heb gezondigd, want ik heb 

het bevel van de Heer, uw opdracht, overtreden; maar ik vreesde het volk en ik 
heb naar hen geluisterd’ 

- Vs 30: ‘ik heb gezondigd; bewijs mij nu toch eer…’ 
 
Reactie David op zijn zonden 
- 2Sm 12:13-20 

- Vs 13: ‘ik heb tegen de Heer gezondigd’ 
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- Vs 20: ‘hij ging het huis van de Heer binnen en boog zich neer.’ 
- Ps 51 

- Vs 6: ‘tegen U, U alleen, heb ik gezondigd’ 
- 2Sm 24 
 
Waarom was David nou een man naar Gods hart (1Sm 13:14; Hn 13:22)?  
- Omdat het hem in zijn leven ging om de eer van de Heer. Dit is onder andere te lezen 

in zijn strijd tegen Goliat. Hij kan het niet uitstaan dat de heiden Goliat de slagorden 
van de levende God tart. Hij treedt daarom ook naar voren in de naam van de Heer der 
heerscharen, de God der slagorden van Israël (1Sm 17:26, 45). Ook bij het 
binnenhalen van de ark van het verbond is te zien dat Davids eigen eer volledig 
wegvalt wanneer hij iets doet voor het aangezicht van de Heer (2Sm 6:21-22).  

- Zijn vertrouwen op de Heer is groot. Zelfs in het oordeel valt hij liever in de handen 
van de Heer, dan in de handen van mensen (2Sm 24:14). 

 
Toepassing: wat is de boodschap van de boeken Samuël? 
 
- Samuël, een man van gebed (o.a. 1Sm 12:23). 
- ‘De Heer ziet het hart aan’ (1Sm 16:7). 
- ‘Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar 

des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette 
der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is 
afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft 
Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.’ (1Sm 15:22-23). 

- ‘…want de HERE, mijn God, wil ik geen brandoffers brengen, die mij niets kosten.’ (2Sm 
24:24). 

 


