
Bijbelstudie 1 Samuël 26:22-24 Kies het beste deel 
 

Lees 1 Samuël 26:1-25 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een è wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft è. Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Welke dingen vind jij belangrijk in het dagelijks leven? Hoe hoog ligt bij jou de lat?  

• Lees 1 Samuël 18:6-9. Waardoor wordt Saul zo opgejaagd? 

Voel jij je wel eens opgejaagd? Zo ja, wat jaagt jou op? 

• Onze welvaartscultuur kent de hoogste percentages van psychische, aan werk 

gerelateerde, klachten ooit. Ook voelen velen zich onzeker.  

Kan jij daar een verklaring voor bedenken? 

• Het boek 1 Samuël is een uniek Bijbelboek omdat er tegelijkertijd 2 gezalfden 

(“messias” in het Hebreeuws) in voorkomen: Saul en David. De boeken van Samuël 

zijn profetische boeken. Er ontbrandt een enorme strijd tussen deze 2 ‘messiassen.’  

Wat zegt dit over jouw leven? 

• Stelling: “het grote verschil tussen de gezalfde Saul en de gezalfde David is dat David 

nog een hogere macht boven zich duldt: God. Saul doet dat niet. Bij Saul staat de 

kroon op zijn eigen hoofd.” Mee eens of niet? Leg je antwoord uit. 

• Waarom wordt Saulus in Handelingen 9 door Jezus ‘Saul’ genoemd?  

• Welke overeenkomsten zie je tussen Handelingen 9 en 1 Samuël 26? 

• Lees Lucas 10:38-42. Marta kiest het verkeerde deel. Kan je dat uitleggen? 

• Luister het lied “U geeft rust” via Youtube (zie link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0). Wat is het verschil tussen leven als Saul 

of leven als David? Welke keuze maak jij? Wie is jouw Messias?   © Reinier Kramer | 2020 


