
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kontak met mekaar 
Aankoms, verwelkoming en 
verversings. 
 
Ysbreker 
“Don’t judge a book by its 
cover”, is ‘n bekende gesegde. 
Hoekom is dit ‘n slegte ding? 
Hoekom doen ons dit so graag?  
 
Kyk na julle joernale, dink oor 
julle gesprekke en gesels oor 
wat julle die afgelope kwartaal 
geleer het.  

Dink weer oor hoe God na mense kyk. Ons word geroep om ook so na mense te kyk. Wat sal die impak daarvan wees? Wat maak 
dit moeilik?  

Hang af hoe jy kyk. 

1 Samuel 15: 34 – 16: 13 

 

 

2. Kontak met God  
Oorweeg dit om ‘n kers aan te steek om God se teenwoordigheid te simboliseer. 
Plaas dit in die middel van die groep.    
 
Neem ‘n paar oomblikke. Raak stil en rustig. Haal diep asem. Lees Psalm 20 as 
fokusgebed. Hoor die verlange in die teks. Wat verlang jy van God?   
 
Deel enige gebedsverhoring of Godservarings sedert julle mekaar laas gesien 
het. Dit gaan oor die vraag: Hoe/waar het jy die afgelope week vir God beleef? 
Dank God daarvoor. 
 
3. Kontak met die Woord 
Bid dat die Gees die teks vir julle sal oopbreek. Lees dan 1 Samuel 15: 34 - 
16:13 en gesels oor die volgende.  
 
Noem die dinge in die teks wat jou aangespreek of laat wonder het.  

God bly betrokke by sy koninkryk. In die verhaal is dit dan ook God, 
wat sien, stuur, kies en laat salf. Na Saul se mislukking, stuur God  
vir Samuel om die volgende koning te gaan kies. Teen die 
verwagting in word Dawid, die mees onwaarskynlike onder die 
kandidate, as koning gekies.   
 
Nabetragting 
(Aanvullende vrae indien julle groep het na die preek oor die teks) 
Noem die hoofgedagtes van die preek? 
Wat het julle opgeval? 
Was daar enige oomblikke waar God iets vir jou verhelder het of 
waarmee jy uitgedaag of ontwrig is? 
 
 

Deel gebedsversoeke, skryf dit in julle joernale neer en bid in 
die week daarvoor. Onthou om ook gebedsverhoring en 
Godservarings neer te skryf.  
 
Dra die gebedsversoeke aan God op.  
 

Sluit af met gebede.  

Gesels oor vers 35. Hoekom was God bedroef? Hoe kan God bedroef wees oor Saul? Was dit dan nie God wat Hom koning gemaak 
het nie? Wat leer ons oor God? 
 
Gesels oor hoe God na mense kyk. Hoe verskil dit van die manier waarop die wêreld na mense kyk? Noem voorbeelde in die Bybel 
waar God nog onwaarskynlike mense gebruik het. Wat beteken die gedagte vir jou?  
 
Hoe moet ons vers 12 verstaan in die lig van vers 7? Is dit dan nie ‘n kontradiksie nie?  
 
Let op na die verhouding tussen God en Samuel. Wat sien julle raak? Hoe sal julle dit beskryf? Wat leer ons daaruit? Hoe lyk jou 
verhouding met God? Wat moet verander?  
 
   


