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Wat betekent volgen en gehoorzamen? 

Lees 1 Samuël 1-16  

De Heere spreekt via Samuël het volk aan: (1 Sam.7:1-17) 

1 Sam.7:3-4=>“Toen sprak Samuël tot het hele huis van Israël: Als u zich 

met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw 

midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan 

zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de 

Baäls en de Astartes weg, en zij dienden de HEERE alleen.” Wauw! Denk na 

over de implicaties!!! 

”Doe de vreemde goden uit uw midden weg.” 

Geen van de Israëlieten trok de autoriteit van Samuël in twijfel!                          

Samuël had recht van spreken. Hij was Gods spreekbuis in die dagen! 

1 Sam.3:18-21=>”Toen maakte Samuël hem al die woorden bekend en hield ze 

niet voor hem verborgen. En Eli zei: Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is 

in Zijn ogen. En Samuël werd groot. De HEERE was met hem en liet niet een 

van al Zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, 

erkende dat Samuël aangesteld was tot profeet van de HEERE. En de HEERE bleef 

in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuël in Silo door 

het woord van de HEERE.” 

Trek lering uit deze vaststelling, deze oproep en deze opdracht voor  jouw 

eigen leven. Gods geopenbaarde woord heeft Hij bekendgemaakt via de door 

Hem aangestelde profeten, apostelen en auteurs van Zijn Woord. 

1 Sam.7:15=>”Samuël gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven.”  

Ontdek zelf: hoe, waar, waarom, aan wie en wanneer Samuël leiding heeft 

gegeven.                                                                                                          

Ontdek de overeenkomst tussen de zonen van Eli: Hofni en Pinehas en de 

zonen van Samuël: Joël en Abia. Kijk naar hun gedrag, hun ongehoorzaamheid 

aan God en de gevolgen die daaruit voortvloeien, voor het volk en voor hunzelf. 

1 Sam.2:12,17=>vers 12-”De zonen van Eli echter waren verdorven mannen; zij 

kenden de HEERE niet.”vers 17- “Zo was de zonde van deze jongemannen voor het 

aangezicht van de HEERE erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor 

het offer van de HEERE.” Wat een impact! Wat gebeurt door hun voorbeeld?                                                                                                      

1 Sam.3:11-14=>”De HEERE zei tegen Samuël: Zie, Ik ga iets doen in Israël 

waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal Ik 

over Eli alles gestand doen wat Ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin 
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tot het einde. Want Ik heb hem bekendgemaakt dat Ik over zijn huis voor eeuwig 

gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft; 

want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens 

zuur aangekeken. En daarom heb Ik het huis van Eli gezworen: De 

ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door 

slachtoffer of door graanoffer.”                                                                                                         

2 Kon.21:10-12=>”Toen sprak de HEERE door de dienst van Zijn dienaren, de 

profeten: Omdat Manasse, de koning van Juda, deze gruweldaden gedaan heeft, 

erger dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die er vóór hem geweest zijn, ja, 

ook Juda door zijn stinkgoden heeft doen zondigen – daarom, zo zegt de 

HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga onheil over Jeruzalem en Juda brengen, 

zodat bij ieder die het hoort, zijn beide oren zullen tuiten.”  Wauw!                                                                                             

1 Sam.8:3:”Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen; zij waren uit op 

winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht.” (Joël en Abia) 

Door o.a. het slechte voorbeeld van de zonen van Eli en  Samuël blijven de 

Israëlieten in hun hardnekkigheid, opstandigheid en ongehoorzaamheid hangen 

en volharden.                                                                                          

Zij vragen vervolgens aan Samuël om een koning over hen aan te stellen net 

zoals de andere volken een koning hebben.                                                          

Samuël vond het kwalijk en bad tot de HEERE over hun verzoek. (8:6)                       

Let op het antwoord dat Samuël van de HEERE krijgt: 

1 Sam.8:7-8=>”Maar de HEERE zei tegen Samuël: Geef gehoor aan de stem van 

het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, 

maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. 

Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit 

Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te 

dienen, doen zij nu ook u aan.”                                                                                                                       

1 Sam.8:9,18=>Vers 9-”Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen 

nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen 

zal regeren.” Vers 18-“U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, 

die u zich gekozen hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden.” 

Denk aan de implicaties! 

 Ondanks de waarschuwingen en het goede voorbeeld van Samuël is het volk 

eigenwijs, hardnekkig, koppig, opstandig en tegendraads.(Niet voor de eerste 

keer!)                                                                     

1 Sam.8:19-20=>”Maar het volk weigerde naar de stem van Samuël te 

luisteren. Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan 

zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij 

zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.”                                                                                 
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Luister naar de spreekwoorden: “Wie zijn billen brandt moet op de blaren 

zitten!” “Een gewaarschuwd mens telt voor twee!” Of niet soms? 

Praktisch: Moet ik per se zo zijn en zo handelen als de wereld, de 

maatschappij om mij heen? Moet ik per se zo handelen als mijn eigen hart soms 

begeert? Hoe ga ik om met de informatie, de voorbeelden, de gedachtegangen, 

de leerstellingen, de afgoderij, de wetenschap, de menselijke visies, de invloed 

van de satan en de begeerten van de zonden, die dagelijks op mij afkomen? 

Besef dat de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoekingen verlost. 

Ontvlucht de besmettingen van de wereld en blijf voortdurend vasthouden aan de 

kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus.(1 Petr.2:1-22) 

                                                                                                                          

1 Sam.10:19a=>”Maar u hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw 

ellenden en uw noden verlost heeft, en u hebt tegen Hem gezegd: Stel een 

koning over ons aan.”  Eigenwijs! Met de wereld mee willen doen!                                                                                                                 

1 Sam.15:26=>”Maar Samuël zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. 

Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u 

verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn.” 

Maak een scheiding tussen wat jij voelt en ervaart en wat er daadwerkelijk 

gebeurt Samuël! Jij wordt gekwetst, jij bent gekwetst. Ondanks jouw goede 

voorbeeld, jouw juiste aanwijzingen en correcte weergave van Mijn geboden 

heeft het volk besloten om Mij te verwerpen! Dit heeft een impact op jou, 

inderdaad, maar de hoofdzaak is dat zij Mij verworpen hebben!                                                 

Praktisch: Ongeacht wat anderen doen, zeggen en laten. Hou jij vast aan 

Gods woord! Verwerp Hem niet in jouw leven. Wij leven wel in de wereld, maar 

wij zijn niet van deze wereld! Wij moeten wel ondergaan wat er om ons heen 

gebeurt in de wereld, maar laat dat ons niet wegleiden van de Heere, onze God! 

De woorden van de HEERE God aan Samuël helpen mij in mijn eigen leven om 

op de moeilijke momenten niet op te geven wanneer anderen hun voeten vegen 

aan Gods Woord en Zijn opdrachten minimaliseren en God als het ware naar het 

niveau van de mens zelf  brengen, in plaats van Hem als de Soevereine, 

Onveranderlijke God te aanvaarden, Die Hij is!!!  

Ontdek zelf de talloze voorbeelden van de koningen in de boeken van Samuël, 

Koningen en Kronieken. Ontdek welke koningen God gehoorzaamden en welke 

koningen God ongehoorzaam waren. Welke voorbeelden helpen jou?                                                                            

Begin met de eerste koning van Israël en ontdek waarom God hem verwerpt! 
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1 Sam.15:1-35=>                                                                                                                

Vers 1-“Toen zei Samuël tegen Saul: De HEERE heeft mij gezonden om u tot koning 

te zalven over Zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van 

de HEERE.”                                                                                                             

Vers 11-“Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat 

hij zich van achter Mij afgekeerd heeft en Mijn woorden niet uitgevoerd heeft. 

Samuël was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de HEERE.”!!            

Vers 19-“Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE, maar 

bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de 

HEERE?” Saul komt met allerlei excuses om zijn ongehoorzaamheid goed te 

praten!!!                                                                                                                                  

Vers 22-23-“Maar Samuël zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers 

en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, 

gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van 

rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven 

is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de HEERE verworpen 

hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.”                                             

1 Sam.15:29=>”Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er 

geen berouw over; want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben 

zou.”                                                                                                                              

1 Sam.16:1,7,12-13=>vers 1-”Toen zei de HEERE tegen Samuël: Hoelang rouwt u 

om Saul, die Ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer 

zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de 

Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen.” 

Vers 7-“Maar de HEERE zei tegen Samuël: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet 

naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk 

niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de 

HEERE ziet het hart aan.” Vers 12-13-“Toen stuurde hij een bode en bracht hem. 

Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, 

zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuël de oliehoorn en zalfde hem te 

midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David 

vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.” 

(Vergelijk Saul en David.) 

Conclusie:  

Het is super om te zeggen dat wij God volgen en gehoorzamen! Wij 

moeten niet alleen hoorders en praters zijn, maar daders van het woord 

van God! Verwerp het woord van de Heere niet! Volg de slechte 

voorbeelden van sommigen van de koningen niet!                                                  

Hoe breng ik zelf “volgen en gehoorzamen van God” in de 

praktijk?                                                                                                               
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Ben ik een goed voorbeeld?                                                                      

Welke impact heeft mijn doen en laten op mijn omgeving?                           

”Een goed voorbeeld zijn”: kost inspanning en vraagt daadkracht!                               

Laten wij elkaar aanmoedigen om altijd en overal een goed voorbeeld te 

zijn voor elkaar en voor anderen! 

1 Petrus 3:15-22=>”maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid 

tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, 

met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in datgene 

waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt 

worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te 

lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook 

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij Die rechtvaardig was, voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood 

gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, 

toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan 

hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal 

wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – 

dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld 

daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil 

van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de 

opstanding van Jezus Christus. Die aan de rechterhand van God is, opgevaren 

naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.”  

Hebr.12:1-4; 18-29 => 

Neem het Woord van God serieus in jouw leven!                                                       

Hou vast aan Gods genade en doe dat met eerbied, respect, gehoorzaamheid 

en vreze!(12:28-29) 

Jak.1:19-27 =>                                                                                                      

Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf! 

(1:22) 

Hou je eigen tong in toom, ongeacht wat de monden om je heen uitkramen! 

(1:26) 

Theorie gecombineerd met praktijk! 

Geloof gekoppeld en verbonden met gehoorzaamheid!(Jak.2:14-26)  

Genade, liefde, vergeving, hoop, zelfbeheersing, de vruchten van de Geest en 

de wapenrusting van God horen onlosmakelijk bij elkaar! 
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1 Kor. 13:4-7,13 => Geloof, hoop en liefde!                                                                                                   

Gal.5:22 => Zoek de vruchten van de Geest! Doe de werken van het vlees (zie 

de verzen voorafgaande aan 5:22.) weg uit jouw leven!  

Het is jouw keuze!                                                                                                 

Jij handelt!                                                                                                         

Het is en het blijft jouw beslissing en jouw eigen verantwoordelijkheid!                              

Wijs niet naar een ander wanneer het fout loopt!                                            

Wees niet opstandig, koppig, eigenwijs, tegendraads!                                     

Leer van de positieve en de negatieve voorbeelden in de Bijbel! 

Efe.6:10-20 =>Trek de wapenrusting Gods aan, niet voor de sier, maar om stand 

te kunnen houden in de wereld waarin wij leven, maar waarin wij niet  thuis 

horen! 

1 Tim.6:12-16=>“Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het 

eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd 

hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, 

en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd 

heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de 

verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige 

Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien. 

Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, Hem 

heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige 

kracht. Amen.” 

Hebr.4:14-16=>”Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is 

doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis 

vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan 

hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als 

wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid 

naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en 

genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” 

Amen. 

 


