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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 6/11 - De koningen en het koninkrijk 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en plaatjes door M.V. 

 

 

 
 
Israëls verlangen naar een koning, om over hen te heersen in plaats van God, had verreikende ge-
volgen voor hun toekomst. 
De kinderen van Israël kwamen in en veroverden het beloofde land onder Jozua. De volgende 350 
jaren van de Israëlitische geschiedenis zijn gekend als een periode van de rechters en is beschreven 
in het laatste vers van het boek Rechters (21:25): “In die dagen was er geen koning in Israël: eenie-
der deed wat juist was in zijn ogen”.  
Zijn er vandaag mensen die zo leven? Wie moet beslissen wat juist en fout is? (Zie 1 Johannes 
3:22): 

a. Ikzelf  
b. Mijn vrienden 

c. Televisiecommentatoren 
d. God heeft geopenbaard wat juist en fout in Zijn Woord, de Bijbel. 

350 jaren lang was er geen koning in Israël. Alle andere naties hadden koningen en aardse heersers, 
maar Israël had er geen. Israël was een bijzondere en unieke natie, verschillend van alle andere na-
ties. Zij hadden bepaalde dingen die andere naties niet hadden. Hierna die dingen welke Israël had 
in de tijd van de rechters: 

De kennis van de ene, ware God De Tabernakel (de Tent waar God woont) 

Gods heilige Wet De Tempel 

Het Nieuwe Testament Offers (om vooruit te wijzen op de dood van 
Christus) 

Zonen van Aäron dienen als priesters De boeken van Spreuken en Jesaja 

De vijf boeken van Mozes De Aartsvaders - Abraham, Izak en Jakob (de 
Israëlieten in de dagen van de rechters waren 
allen afstammelingen van de Aartsvaders) 

(Vergelijk Romeinen 9:4-5) 
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Alhoewel de kinderen van Israël al deze dingen hadden, was er iets anders dat zij wilden. Wat was 
het (1 Samuël 8:5)? Een koning. Was dit naar de zin van Samuël (1 Samuël 8:6)? Het was hem 
kwalijk. Was dit naar de zin van de Heer (1 Samuël 8:7)? Nee. Wie wezen zij af door te vragen 
naar een koning (1 Samuël 8:7)? De Heer zei: “Míj hebben zij verworpen”. Zij wilden niet dat de 
Heer over hen Koning zou zijn (1 Samuël 8:7)! 
Wilden de Joden in de dagen van de Heer Jezus Christus dat God hun Koning zou zijn, of wilden zij 
eerder een aardse koning (Johannes 19:15)? Zij riepen: “Wij hebben geen koning dan de keizer”. 
Soms laat de Heer mensen krijgen wat zij willen (zie 1 Samuël 8:22), zodat zij kunnen leren 
op de harde manier! In de dagen van Samuël gaf God de kinderen van Israël een koning – precies 
de koning die zij wilden hebben. Wat was zijn naam (1 Samuël 9:2)? Saul. Wat was er aan deze 
man wat hem de perfecte koning deed lijken (1 Samuël 9:2)?: 
Hij was “Jong en knap, ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten; vanaf zijn schou-
ders en hoger was hij langer dan al het volk” 
Kijkt God naar mensen op dezelfde manier zoals wij doen (1 Samuël 16:7)? Hij ziet niet naar uiter-
lijk en gestalte. 
Koning Saul bleek een verschrikkelijke koning te zijn! Saul liet niet toe dat de Heer over hem 
heerste. Hij wilde de koning van zijn eigen leven zijn. Hij deed wat recht was in zijn eigen ogen! 
Wat deed God met Saul, vermits hij Gods Woord en God als zijn Koning afwees (1 Samuël 15:23, 
26)? Samuël zei tot Saul: “Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verwor-
pen, zodat u geen koning meer zult zijn”. 
God vond een andere man om Saul’s plaats in te nemen als koning, “een man naar Zijn hart” (1 
Samuël 13:14). Deze man werd de grootste koning die ooit leefde! Wat was zijn naam (1 Samuël 
16:11-13)? David. 
De reden waarom David zo’n grote koning was, is dat hij zich realiseerde wie de ECHTE KONING 
was. Toen hij regeerde over het volk wist hij dat er Iemand die veel groter was dan hij over hem 
heerste! David schreef vele Psalmen. Als u de volgende verzen uit de Psalmen leest, ga dan na wie 
de echte Koning was in Davids leven: 

Psalm 5:3 
Psalm 10:16 
Psalm 24:7-10 
Psalm 29:10 
Psalm 68:25 
Psalm 145:1 

David wist dat om een goed en succesvol leider te zijn, hij de Ware Koning moest laten regeren 
over hem! Koning David realiseerde zich dat er een Heerser over hem was, die de Koning der ko-
ningen is (Openbaring 19:16). David was een grote koning omdat hij wist wie de grootste Koning 
was! 
Vele koningen kwamen na David, zoals Salomo, Rehabeam, Josafat, Achaz, Josia en Zedekia, om 
er maar enkelen te noemen. Sommigen waren goede koningen en anderen waren boze koningen. De 
goede koningen waren die welke God hun Koning lieten zijn. De boze koningen waren zij die niet 
wilden dat de Heer over hen regeerde. In plaats daarvan wilden zij koning van hun eigen leven 
zijn, om te doen wat juist was in hun eigen ogen! 
Als u denkt aan onze hedendaagse wereld, ziet u dan de meeste mensen Christus als Heer over allen 
erkennen? Staan zij toe dat Hij de Koning en Heerser is over hun levens? Zijn zij gehoorzaam aan 
Hem? Eren zij Hem, en onderwerpen zij zich aan Hem? Leven zij overeenkomstig Zijn Woord en 
Zijn wetten? Wat te zeggen van de koningen en regeerders van de wereld? Staan zij toe dat God 
Koning is over hun land? Zoeken zij Gods wil uit te voeren in elke belangrijke kwestie? Nemen zij 
tijd voor gebed om te vragen om goddelijke wijsheid en hulp in moeilijke situaties? Houden mensen 
ervan door God bestuurd te worden? 
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Tenslotte: wie is de koning van uw leven? Geniet u het goede bestuur van God? Houd u van David 
en staat u God toe de opperste Heerser te zijn in uw leven? Bent u een gehoorzaam iemand in Zijn 
Koninkrijk? Gehoorzaamt u Zijn geboden en voert u Zijn bevelen uit? Is de KONING DER KO-
NINGEN uw Koning? Weten uw ouders en vrienden dat God uw Koning is? Hebt u Hem gekroond 
als uw Koning en Heer? 
Met de Psalmist zou ik in staat moeten zijn te zeggen: 
 

DE HEER IS MIJN KONING 

EN MIJN GOD  
(Psalm 84:4) 
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