
 

 

 

Preekblad: 1 Samuel 16: 1-13 
 

Lydenstyd 
Hierdie Sondag betree ons die 
halfpadmerk – die vierde week – van 
die kerklike seisoen van Lydenstyd. 
Dit is ‘n tydperk van self-ondersoek, 
belydenis en hernuwing, ter 
voorbereiding vir die herdenking en 
viering van Jesus se Christus se passie 
en opstanding. 
 
Die salwing van Dawid 
Die verhaal van Samuel wat in die 
geheim ‘n nuwe koning vir die volk 
Israel moet salf, vertel  aan ons van ‘n 
familie met ‘n onwaarskynlike 
genealogie vir ‘n koning: die familie 
van Isai. 
 
Met Samuel se aankoms in 
Bethlehem bring hy hierdie familie op 
bevel van God bymekaar om ‘n 
koning onder sy seuns te vind. Sy 
oudste, Eliab, lyk belowend (die 
teoloog Doug Bratt skryf oor hom: 
“He’s got future written all over 
him”), maar God herinner Samuel: 
“Die mens kyk na die uiterlike, maar 
die Here na die innerlike.” Eliab is nie 
die nuwe koning nie. So ook nie 
Abinadab of Samma of enige van Isai 
se sewe seuns nie. 
 

 
Na al die seuns een-vir-een verby 
gekom het, vra Samuel vir Isai of daar 
nie dalk nog ‘n seun is nie? En die 
vraag sou vir Isai vreemd wees. 
Hoekom sou Samuel belangstel in nóg 
seuns? Die eerste sewe is dan hier – 
‘n getal wat volgens tradisie perfek 
was.  
 
Tog gaan roep Isai sy jongste van die 
veld af waar hy die nederige werk as 
skaapwagter vir sy familie verrig. En 
met sy instap, vuil van die veld en met 
‘n reuk van bos en skape, is dit in sy 
hart waar God ‘n koning sien. “Dit is 
die een” sê God aan Samuel en die 
seun Dawid word tot koning van die 
volk Israel gesalf. 
 
‘n Onwaarskynlike koning 
Wanneer ons hierdie verhaal lees, 
hoor ons dadelik ooreenkomste met 
die verhaal van nog ‘n onwaarskynlike 
koning. Nog ‘n seun, uit die stam van 
Isai, wat met die reuk van hooimied, 
en diere in ‘n stal, in Bethlehem, die 
stad van Dawid, sy verskyning maak. 
‘n Kind wie se stand as seun van ‘n 
timmerman en ‘n bloedjong ma, hom 
ver verwyder van ‘n koninklike 
toekoms. Tog is dit hierdie seun, die 
een wat die minste is, wat later nie 
net die goeie herder nie, maar ook 
gesalfde en koning genoem sal word. 



 

 

In ‘n wêreld waar die grootstes en 
magtigstes gewoonlik as konings 
gekies word en dan ver bo die res van 
ons regeer, sien God anders en werk 
God anders. God stuur sy seun om 
mens te word, om tussen ons te kom 
woon, saam met ons te leef, en saam 
met ons te ly. Die kroon wat hy 
uiteindelik dra is nie ‘n kroon van 
weelde nie, maar ‘n doringkroon. ‘n 
Onwaarskynlike koning, maar die 
enigste een wat waarlik redding 
bring. 
 
‘n Koning in ‘n tyd van Corona 
Ons beleef tans ekstreme 
omstandighede in ‘n tyd van die 
Corona-virus wat ons almal onkant 
vang en oorweldig. Ons wêreld en ons 
dag-tot-dag bestaan het in ‘n oogwink 
ingrypend verander. Alles wat eens 
vas, veilig en seker was, is nie meer so 
nie – alledaagse dinge soos inkopies 
doen, skool en werk toe gaan en selfs 
om ‘n erediens by te woon hou 
moontlik ‘n risiko in.  
 
Dit is dan te midde van hierdie 
omstandighede waar ons as kerk 
onsself in Lydenstyd bevind. ‘n 
Seisoen in die kerkjaar waar ons 
opnuut herinner word aan Jesus, die 
onwaarskynlike, gekruisigde koning. 
Die een wat vír ons ly, maar ook saam 
met ons ly. ‘n Konings wat nie ver 
verwyderd van ons af is nie, maar wat 
by ons is – in ons donkerste 
oomblikke en ook nou, in die tyd van 
die Corona-virus. 
 

 
 
Begin die kleingroep of familie-
byeenkoms deur ‘n kers aan te steek 
as bevestiging van God se 
teenwoordigheid.   
 
Gee aan elkeen ‘n kans om aan die 
groep te vertel wat in julle harte leef, 
waarna julle in hierdie dae verlang en 
waarvoor julle dankbaar is. 
 
Word vir ‘n oomblik saam stil en bid 
vir die dinge wat elkeen in die groep 
genoem het. Tree dan in vir ons 
wêreld, ons land en ons dorp in die 
tyd van die Corona-pandemie.  
 
Laat iemand die teksgedeelte, 1 
Samuel 16:1-13, hardop voorlees en 
gee dan kan vir elkeen geleentheid 
om dit self weer deur te gaan. 
 
Lees die preekblad as agtergrond, of 
kyk/luister na die preek van Sondag. 
 
Die volgende vrae kan in die groep 
bespreek word: 
- Wat het vir jou in hierdie 
teksgedeelte en preek uitgestaan? 
Hoekom? 
- Wat sê die onwaarskynlike keuse 
van Dawid as koning vir jou oor God? 
- Wat beteken Christus se koningskap 
vir ons vandag?  
 
Die byeenkoms kan afgesluit word 
deur na die lied “Nothing to Fear” van 
The Porter’s Gate te luister 



 

 

(beskikbaar op Apple Music, Google 
Play en op YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v
=9cDyS5hWmHM) 
 
Die volgende gebed kan ook ter 
afsluiting gebid word: 
 
Here, God van Abraham, Isak en 
Jakob. God van Tamar, Ragab en Rut. 
Dankie dat ons in onvaste en 
onsekere tye kan weet dat U, herder 
én koning, by ons is. Dat niks ons van 
U liefde kan skei nie. Dat ons in 
liggaam en siel, in lewe en sterwe aan 
U behoort.  
 
Ons wil vandag intree vir die wêreld 
wat ly onder die Corona-pandemie; 
vir die effek wat die virus op 
gemeenskappe, op families en op die 
ekonomie het.  
 
Hou ons Heer in die skadu van U 
genade in tye van onsekerheid. 
Onderhou en ondersteun dié wat 
angstig en bang is; verlig en dra dié 
wat swaarmoedig en oorweldig is; 
sodat ons onsself in u troos kan 
verheug – wetende dat U ons koning 
en verlosser is. Amen 
 

 
 
As inleiding, kan die verhaal van 
Dawid wat tot koning gesalf word, uit 
die Kinderbybel gelees word. Die 
volgende kindervideo oor die verhaal 
kan ook op YouTube gespeel word:  

https://www.youtube.com/watch?v
=RJa-
X5BX36k&list=PLws1ORw4IsZRZEJVlg
BWnaexfemE166-V&index=1  
 
Daarna kan 1 Samuel 16:7b 
memoriseer word: “Die Here kyk nie 
na die dieselfde dinge as die mens 
nie. Die mens kyk na die uiterlike, 
maar die Here na die innerlike.” Ouer 
kinders kan gevra word om 
bewegings vir die vers uit te dink om 
dit aan jonger kinders en mekaar te 
leer. Onthou om die plek in die boek 
(1 Samuel 16:7) ook saam op te sê! 
 
Aktiwiteit 
As aktiwiteit kan die kinders elkeen ‘n 
papierkroon maak. Gebruik enige 
papier, kryte, blinkers ens. wat in en 
om die huis is. Help hulle om die 
kroon uit te sny en te bind.  
 
Terwyl die kroon gemaak word, kan 
daar oor Jesus, ons Koning, wat nie 
ver van ons regeer nie, maar by ons is, 
gesels word. Verduidelik ook aan 
hulle dat ons in Lydenstyd spesifiek 
oor sy doringkroon nadink. 
 
Gebed 
Leer die 5-vinger gebed wat gebid kan 
word terwyl hulle hul hande was. 
 
Duim: Bid vir die mense vir wie ons 
lief is. Wysvinger: Bid vir ons 
onderwysers. Middelvinger: Bid vir 
ons regering. Ringvinger: Bid vir die 
siekes en die mense wat ly. Pinkie: Bid 
vir jouself.
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