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8 Die Here roep toe weer na Samuel vir die derde maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê:
“Hier is ek, want u het na my geroep.” Eli besef toe dat dit die Here is wat na die seun roep.
9 Eli sê toe vir Samuel: “Gaan lê, en as Hy jou roep, moet jy sê, ‘Spreek, Here, want u
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dienskneg luister.’ ” Samuel gaan toe en gaan lê op sy plek. 10 Die Here het gekom en
gaan staan, en geroep soos die vorige kere: “Samuel! Samuel!” Samuel het geantwoord:
“Spreek, want u dienskneg luister.” (I Sam 3:8-10)
Bladsy 8

3 Toe die manskappe by die kamp aankom, vra die oudstes van Israel: “Waarom het die Here
ons vandag voor die Filistyne uit verslaan? Ons moet die verbondsark van die Here uit Silo
na ons toe bring, sodat Hy tussen ons kan inkom en ons verlos uit die greep van ons vyande.”
4 Die manskappe stuur toe mense na Silo, en hulle het die verbondsark van die Here,
Heerser oor alle magte, wat op die gerubs troon, van daar af gebring. Die twee seuns van
Eli, Hofni en Pinehas, was daar by die verbondsark van God. 5 Die oomblik toe die
verbondsark van die Here by die kamp aankom, het die hele Israel so 'n harde strydkreet
aangehef dat die aarde gedreun het. 6 Die Filistyne het die geluid van die strydkreet gehoor
en gevra: “Wat beteken hierdie harde strydkreet in die kamp van die Hebreërs? ” Toe besef
hulle dat die ark van die Here by die kamp aangekom het. 7 Die Filistyne was bang, “want,”
het hulle gesê, “'n god het by die kamp aangekom”. Hulle sê toe ook: “Wee ons, want so iets
het nog nooit voorheen gebeur nie. 8 Wee ons! Wie sal ons red uit die hand van hierdie
magtige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenare in die woestyn met allerhande plae
getref het. 9 Skep moed, gedra julle soos manne, Filistyne! Anders gaan julle die Hebreërs
dien, soos hulle julle gedien het. Gedra julle soos manne en veg!” 10 Die Filistyne het gaan
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veg en Israel is verslaan. Hulle het gevlug, elkeen na sy tente toe. Dit was 'n baie groot
slagting: Dertigduisend voetsoldate van Israel het geval. 11 Die ark van God is weggevoer,
en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinehas, het gesterf. (I Sam 4:3-11)
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4 Al die oudstes van Israel het toe byeengekom en na Samuel in Ramab gegaan. 5 Hulle het
vir hom gesê: “Kyk, u het oud geword, en u seuns volg nie in u voetspore nie. Stel dan nou vir
ons 'n koning aan om ons te rig, soos dit by al die nasies is.” 6 Dit was egter verkeerd in die
oë van Samuel dat hulle gesê het: “Gee vir ons 'n koning om ons te rig.” Samuel het toe tot
Members In Christ Church of Zimbabwe
die Here gebid. 7 Die Here het vir Samuel gesê: “Luister na die volk in alles wat hulle vir jou
sê, want dit is nie jou wat hulle verwerp het nie, maar My het hulle verwerp om oor hulle
koning te wees. (I Sam 8:4-7)
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13 Hier is dan nou die koning wat julle verkies het, waarvoor julle gevra het. “Kyk, die Here
het vir julle 'n koning gegee. 14 As julle ontsag sal hê vir die Here, Hom sal dien, na sy stem
sal luister en nie teen die bevel van die Here in opstand kom nie, en as julle, en ook die koning
wat oor julle regeer, die Here julle God altyd sal volg – dan is ditMembers
goed. 15
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na die stem van die Here luister nie en in opstand kom teen die bevel van die Here, sal die
hand van die Here teen julle en teen julle koning wees. (I Sam 12:13-15)
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13 Toe sê Samuel vir Saul: “Jy het dwaas opgetree. Jy het nie die opdrag van die Here jou
God, dit wat Hy jou beveel het, nagekom nie. Het jy dit maar gedoen! Want dan sou die Here
jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. 14 Maar nou sal jou koningskap nie standhou
nie... 22 Daarop het Samuel geantwoord: “Is daar vir die Here vreugde in brandoffers en
maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te
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wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van Members
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is soos die sonde van waarsêery, en eiesinnigheid soos die euwel van huisgode. Omdat jy die
woord van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.” (I Sam 15:22-23)
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34 Toe sê Dawid vir Saul: “U dienaar het nog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer
daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n lam uit die trop wegdra, 35 gaan ek uit agter hom aan, slaan
hom plat en ruk die lam uit sy bek. As hy opstaan en my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan
hom plat en maak hom dood. 36 U dienaar het al 'n leeu en selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met
hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met een van hulle gaan, omdat hy 'n bespotting
maak van die gevegslinies van die lewende God. 37 Die Here wat my gered het uit die klou van
'n leeu en die klou van 'n beer,” het Dawid gesê, “dit is Hy wat my sal red uit die hand van
hierdie Filistyn.” Toe sê Saul vir Dawid: “Gaan, en mag die Here met jou wees!” (I Sam 17:34-37)
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17 Toe Dawid hierdie woorde klaar vir Saul gesê het, het Saul gevra: “Is dit jou stem, my
seun Dawid?” Saul het hardop begin huil 18 en vir Dawid gesê: “Jy is regverdiger as ek,
want jy het aan my goed gedoen terwyl ek aan jou kwaad gedoen het. 19 Jy het dit vandag
duidelik gemaak dat jy aan my goed doen, dat die Here my in jou hand oorgelewer het,
maar dat jy my nie om die lewe gebring het nie. (I Sam 24:17-19)
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9 Dawid het in die vesting gaan woon en dit die Stad van Dawid genoem. Dawid het
rondom bouwerke opgerig, van die terrassei af na binne. 10 Dawid het al hoe sterker
geword. Die Here, die God van alle magte, was met hom. 11 Hiram, die koning van Tirus,
het gesante na Dawid gestuur, asook sederhout, skrynwerkers en klipmesselaars. Hulle het
vir Dawid 'n paleis gebou. 12 Dawid het besef dat die Here hom as koning oor Israel
gevestig het en dat die Here sy koningskap aansien gegee het ter wille van sy volk Israel.
(II Sam 5:9-12)
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” 8 Daarom, so moet jy sê vir my dienskneg, vir Dawid, ‘So sê die Here, Heerser oor alle
magte: “Ek is die Een wat jou uit die weiveld agter die kleinvee weggeneem het om 'n leier
te wees oor my volk Israel. 9 Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en Ek het al jou
vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak soos die naam van die grotes
wat op aarde is. 10 Ek sal vir my volk, vir Israel, 'n plek aanwys; Ek sal hom plant, en hy sal
op sy plek woon en nie weer beef van angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk soos
vroeër nie, 11 soos van die dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En Ek sal
jou rus gee van al jou vyande. (I Sam 7:8-11)
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“ ‘ “Die Here maak aan jou bekend dat Hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. 12 Wanneer jou
tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal Ek jou nakomeling ná jou, hy wat uit
jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en Ek sal sy koningskap vestig. 13 Hy is die een
wat vir my Naam 'n huis sal bou, en Ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. 14 Ek sal
vir hom 'n vader wees, en hy sal vir My 'n seun wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal Ek
hom straf met 'n stok wat manne gebruik en met houe wat mense toedien. 15 Maar my troue
liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat Ek dit aan Saul onttrek het wat Ek voor jou verwyder
het. 16 Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor My, jou troon sal vir altyd
in stand bly.” ’ ” (II Sam 7:11-15)
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1 Die Here het Natan na Dawid gestuur. Toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê: “Daar
was twee mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk en die ander was arm. 2 Die ryk man
het besonder baie kleinvee en beeste gehad, 3 en die arm man het niks behalwe een klein
ooilam gehad nie, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het by hom
grootgeword saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet, uit sy beker
gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. 4 Toe daar 'n besoeker by
die ryk man opdaag, was hy te jammer om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die
reisiger wat by hom opgedaag het, iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arm
man, en berei 'n ete voor vir die man wat by hom aangekom het.” 5 Dawid het baie
kwaad geword vir daardie man. Hy het vir Natan gesê: “So waar as die Here leef, die man
wat dit gedoen het, verdien die dood. 6 Die ooilam moet hy viervoudig vergoed, omdat hy
hierdie daad gedoen het en nie die arm mana jammer gekry het nie.” 7 Toe sê Natan vir
Dawid: “Jy is die man! So sê die Here, die God van Israel...(II Sam 12:1-7)
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6 Salomo het gesê: “U self het aan u dienskneg, my vader
Dawid, oorvloedige troue liefde bewys, omdat hy voor U
geleef het in waarheid en geregtigheid, en ook met
opregtheid van hart teenoor U. U het hierdie oorvloedige
troue liefde teenoor hom volgehou en aan hom 'n seun
gegee wat op sy troon sit, soos dit vandag is. 7 En nou,
Here my God, dit is U wat u dienskneg koning gemaak
het in die plek van my vader Dawid. Maar ek is 'n jong
seun, ek weet nie hoe om uit te gaan of in te kom nie. 8 U
dienskneg bevind hom onder u volk wat U gekies het, 'n
groot volk wat vanweë sy grootte nie bereken of getel
kan word nie. 9 Gee dan aan u dienskneg 'n hart wat
luister om as regter op te tree vir u volk, om te kan
onderskei tussen goed en kwaad; want wie kan regspreek
oor hierdie veeleisende volk van U?” (II Kon 3:6-9)
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1 In die vierhonderd-en-tagtigste jaar ná die uittog
van die Israeliete uit Egipteland, in die vierde jaar van
Salomo se regering oor Israel, in die maand Sif – dit is
die tweede maand – het hy die tempel vir die Here
begin bou. (I Kon 6:1)
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3 Die Here het vir hom gesê: “Ek het jou gebed, jou
smeekbede wat jy pleitend voor My uitgespreek het,
gehoor. Ek het hierdie tempel wat jy gebou het,
geheilig deur my Naam vir altyd daar te vestig. My oë
en my hart sal altyd daar wees. 4 En jy, as jy voor My
leef soos jou vader Dawid geleef het, met 'n eerlike
hart en in opregtheid, deur op te tree volgens alles wat
Ek jou beveel, en my vaste voorskrifte en beslissings
nakom, 5 sal Ek jou koninklike troon oor Israel vir altyd
laat standhou, soos Ek jou vader Dawid beloof het deur
te sê, ‘Daar sal vir jou nooit iemand ontbreek op die
troon van Israel nie.’ (I Kon 9:3-5)
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4 Teen die tyd dat Salomo oud was, het sy vroue sy
hart verlei om ander gode te volg, en was sy hart
nie meer volkome by die Here sy God, soos wat die
hart van sy vader Dawid was nie. 5 Salomo het
Astarte, die godin van die Sidoniërs, en Milkom, die
verfoeilike god van die Ammoniete, gevolg. 6
Salomo het gedoen wat verkeerd is in die oë van
die Here. Hy het nie die Here met volharding
gevolg soos sy vader Dawid nie. (I Kon 11:4-5)
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14 “ Wanneer jy in die land
aankom wat die Here jou God
vir jou gaan gee, en dit in besit
neem en jou daarin vestig en
sê, ‘Ek, Israel, wil 'n koning oor
my aanstel soos al die nasies
wat om my is,’ 15 dan moet jy
beslis 'n koning oor jou aanstel
wat die Here jou God kies..
(Deut 17:14-15)

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 24

18 “Wanneer hy op sy
koninklike troon sit, moet hy
van hierdie wet, wat in besit
van die Levitiese priesters is, vir
hom 'n afskrif skryf in 'n
boekrol. 19 Hy moet dit by hom
hou en hy moet sy lewe lank
daaruit lees sodat hy kan leer
om vir die Here sy God ontsag
te hê, om al die woorde van
hierdie wet te onderhou,
hierdie voorskrifte na te kom,
20 homself nie hoër te ag as sy
volksgenote nie, en nie links of
regs
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nie. (Deut 17:18-20)
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17 “Die koning mag ook
nie vir hom baie vroue
aanskaf nie, sodat sy hart
nie van die Here afwyk
nie. (Deut 17:17)
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16 Hy mag net nie baie
perde aanskaf nie en
hy mag ook nie die volk
na Egipte laat
terugkeer met die doel
om meer perde aan te
skaf nie... 17 ...Van
silwer en goud mag hy
ook nie te veel aanskaf
nie. (Deut 17:16-17)
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17 Al die geslagte dan van Abraham
tot by Dawid was veertien geslagte,
en van Dawid tot by die wegvoering
na Babilon veertien geslagte, en
van die wegvoering na Babilon tot
by die Christus veertien geslagte.
(Mat 1:17)
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“Moenie bang wees nie, Maria,
want jy het genade by God
gevind. 31 Kyk, jy sal swanger
word en aan 'n seun geboorte
skenk. Jy moet Hom Jesus noem.
32 Hy sal magtig wees, en die
Seun van die Allerhoogste
genoem word. En die Here God
sal aan Hom die troon van sy
voorvader Dawid gee. 33 Hy sal
vir ewig oor die nageslag van
Jakob regeer. Aan sy heerskappy
sal daar geen einde kom nie.”
(Luk 1:31-33)
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1 “ Maar jy, Betlehem-Efrata, al is jy
gering in die streke van Juda, uit jou
sal daar vir My iemand kom om 'n
Heerser te wees in Israel. Sy
oorsprong is uit die verre verlede, uit
die dae van weleer.” (Miga 5:1)
9 Juig, dogter van Sion! Jubel, dogter
van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom
na jou toe: Hy is regverdig en die
oorwinnaar; Hy is nederig en ry op 'n
donkie, op die hingsvul van 'n
donkiemerrie. (Sag 9:9)
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1 Jesus is in Betlehem, Judea, gebore, in die
dae van koning Herodes, en kyk, daar het
sterrekenners uit die Ooste in Jerusalem
aangekom. 2 Hulle het gevra: “Waar is die
koning van die Jode wat gebore is? Want ons
het sy ster in die Ooste gesien, en ons het
gekom om eer aan Hom te bewys.” (Mat 2:2)
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1 Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus twee
dissipels 2 met die opdrag: “Gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n
vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My. 3 En as
iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, ‘Die Here het hulle nodig’. Dan sal hy sal hulle
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dadelik laat gaan.” 4 Dit het gebeur, sodat vervul sou word wat deur
die profeet gesê is: 5
“Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe: Hy is sagmoedig en Hy sit op 'n
donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier.” (Mat 21:1-5)
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11 Jesus het voor die prokurator verskyn, en die prokurator het Hom ondervra: “Is u die
koning van die Jode?” Jesus sê toe: “U sê dit.” (Mat 21:1-5)
29 Nadat hulle 'n kroon van doringtakkies gevleg het, het hulle dit op sy kop gesit, en 'n riet
in sy regterhand. Hulle het voor Hom gekniel en met Hom die spot gedryf: “Gegroet,
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koning van die Jode!” ...
37 Bo sy kop het hulle die aanklag teen Hom aangebring, wat gelui het: “Hy is Jesus, die
koning van die Jode.” (Mat 28:29,37)
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9 “Só moet julle dan bid: “Ons
Vader wat in die hemele is, laat u
Naam geheilig word. 10 Laat u
koninkryk kom. Laat u wil geskied,
soos in die hemel, so ook op die
aarde. 11 Gee ons vandag ons
daaglikse brood....(Mat 6:9-11)

31 “Moet julle daarom nie bekommer en vra, ‘Wat
sal ons eet?’ of ‘Wat sal ons drink?’ of ‘Wat sal ons
aantrek?’ nie. 32 Dit is immers alles dinge waarna
die heidennasies soek. Julle hemelse Vader weet tog
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koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie
dinge sal vir julle bygevoeg word. Mat 6:31-33)
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19 “Wanneer iemand die woord van die
koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom
die Bose en roof wat in sy hart gesaai is.
Dit is die saad wat langs die pad gesaai
is... (Mat 13:19...)

Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 35

31 Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou: “Die koninkryk van die hemele is soos 'n
mosterdsaadjie wat iemand geneem en in sy tuin geplant het. 32 Dit is die kleinste van al
die soorte saad, maar wanneer dit gegroei het, is dit die grootste van al die tuinplante en
word dit 'n boom, sodat die voëls van die hemel in sy takke kom nesmaak.”
33 Hy het nog 'n gelykenis vir hulle vertel: “Die koninkryk van dieMembers
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suurdeeg wat 'n vrou geneem en in drie saton koringmeel ingewerk het, totdat dit
heeltemal deursuur is.” (Mat 31-33)
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47 “Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n treknet wat in die see uitgewerp is en
van elke soort vis gevang het. 48 Toe dit vol was, het hulle dit op die strand getrek. Hulle
het toe gaan sit en die goeies in houers bymekaargemaak, maar die slegtes uitgegooi. 49
So sal dit wees by die voleinding van die tyd: Die engele sal uitgaan, en hulle sal die bose
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mense tussen die regverdiges uithaal 50 en hulle in die vuuroond
(Mat 13:47-50)
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14 Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis
vir al die nasies. En dan sal die einde kom.” (Mat 24:14)...
18 Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op
die aarde. 19 Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam
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van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, 20 en hulle
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onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van
die tyd.” (Mat 28:18-20)
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8 Die vier lewende wesens het elkeen ses vlerke, wat reg rondom en aan die binnekant vol
oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die
Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.” 9 En telkens wanneer die lewende wesens
heerlikheid en eer en dank bring aan Hom wat op die troon sit, aan Hom wat vir ewig en
ewig leef, 10 val die vier-en-twintig ouderlinge in aanbidding neer voor Hom wat op die
troon sit. Hulle aanbid Hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle
krone voor die troon
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neer, terwyl hulle sê: 11 “U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en
die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het; deur u wil het alles ontstaan, is dit
geskep.” (Mat 13:47-50)
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Oordenking
• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink.
Huisgodsiens
Maandag
Dinsdag

Verwante lees gedeeltes
Verbond met Dawid
Dawid se sonde

Teks
II Sam 7, I Kron 17
II Sam 11, Ps 51

Woensdag
Donderdag

Absalom
Salomo se wysheid

II Sam 18
I Kon 3

Vrydag

Salomo bou die tempel

I Kon 8
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Samevatting tot U eer
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Oorgang
Eli, die priester, het swak regeer.
Samuel weer tot God se eer.
Die volk het ‘n koning verlang.
Rigters na konings, die oorgang.
Saul gesalf, maar later gefaal.
Dawid, ‘n suksesvolle verhaal.

Die boek II Samuel wil ons vertel
Dawid gehoorsaam aan God’s bevel.
Politieke sukses het hy gekry.
Jerusalem as hoofstad verkry.
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Dawid
Die voorspoed het begin draai
toe Dawid Batseba sien baai.
As man het hy sy beheer verloor
en ook Uria, haar man, vermoor.
Die profeet Natan sê: “Dit is jy!”
En Dawid het sy sonde bely.
God het hom wel vergeef,
maar hy het probleme beleef.
Die sonde-baba het gesterf
en ook verkragting op sy werf.
Absalom het Ammon vermoor.
Dawid het sy sukses verloor.
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Dawid
Die probleme was net meer,
want Absalom het gerebelleer.
“Absalom, my seun, my seun”,
het Dawid na die geveg geweën.
II Kronieke vertel nie die sleg in dié boek doen Dawid alles reg.
Vir die tempelbou die weg gebaan.
Sy nageslag bly vir ewig staan.
Jesus het Dawid se troon gevul,
so is die belofte aan hom vervul.
Soos Dawid sal Hy ons vergewe
en kry ons ook die ewige lewe!
Bladsy 45

Salomo
Adonia het Dawid probeer kul
om so sy koningstroon te vul.
Batseba het Dawid laat verstaan
en hy wys toe vir Salomo aan.
Salomo het wysheid begeer
en hy kry ook rykdom en eer.
Die koningin van Skeba kom kyk
hoe Salomo se wysheid lyk.
Salomo het op God vertrou
en vir Hom die tempel gebou.
Die Allerheiligste het die ark omhul –
deur God se teenwoordigheid gevul.
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Salomo
God hou Sy beloftes stand:
van Egipte tot Babel die land.
‘n Tydperk van vrede daar,
hul het God’s Woord bewaar.
Op perde en mag begin vertrou.
‘n Duisend vroue het hy getrou.
Deur hul afgode is hy verlei.
Tot die ryksverdeling sou dit lei.
Al die konings wat so faal,
vertel almal die een verhaal:
‘n Soeke na die volmaakte Koning een wat woon in ‘n ewige woning!
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Gebed
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