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WIE IS ONZE KONING?

Vooraf zingen we Opwekking Kids 9 Who is the king of the jungle

en andere liedjes

Welkom Hesli

Intochtslied 288 Goede morgen, welkom allemaal

Stil gebed

Votum en groet

Lied Samuel Elly & Rikkert YouTube

Gebed

Lied kinderen groep God heeft alle macht YouTube

Interview 4 kinderen en directeur

Lied Opwekking Kids 180 Je mag er zijn Herman Boon

Wie is onze koning

Lied 708:1 Wilhelmus van Nassouwe

Uit de Bijbel: 2 kinderen 1 Samuel 10:17-24

Lied 708:6 Mijn schild ende betrouwen

Het Koninkrijk van God

Lied Jezus houdt van alle ...

Geboorteafkondiging

Dank- en voorbeden 3 kinderen

Onze Vader Elly & Rikkert Hemelhoog 547

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied Opw. Kids 51 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan

Zegen



SCHRIFTLEZING

1 Samuel 10:17-24 BGT

God kiest een koning

Samuel liet het hele volk naar de stad Mispa komen. 
Ze kwamen bij elkaar bij de tempel van de Heer.
Samuel zei: ‘Dit zegt de Heer, de God van Israël: 
‘Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. 
Ik heb jullie gered van de Egyptenaren en van alle andere vijanden. 
Ik heb jullie altijd gered uit rampen en moeilijkheden. 
Maar nu willen jullie mij niet meer gehoorzamen, en jullie vragen om een koning! 
Goed, kom dan maar met alle stammen en families voor mijn altaar staan.’’
Samuel zorgde ervoor dat alle families van Israël klaarstonden. 
Toen werd er geloot. 
De Heer wees de stam Benjamin aan.
Toen liet Samuel de families uit de stam Benjamin dichterbij komen. 
Toen wees de Heer de familie van Matri aan. 
En ten slotte wees hij Saul aan, de zoon van Kis.

De mensen zoeken Saul

De Israëlieten gingen Saul zoeken, maar ze konden hem niet vinden.
Ze vroegen de Heer nog eens om raad. 
Ze vroegen: 
‘Is Saul wel hierheen gekomen?’ 
De Heer zei: 
‘Hij heeft zich verstopt tussen jullie spullen.’
Toen renden de mensen naar Saul toe en ze namen hem mee. 
Hij ging midden tussen het volk staan. 
Hij was veel langer dan de rest.
Samuel zei tegen het volk: 
‘Zien jullie wie de Heer gekozen heeft als koning? 
Er is in heel Israël niemand zoals hij.’ 
En iedereen begon te juichen en riep: 
‘Leve de koning!’


