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Samuel 15: 22 b: Gehoorzaamheid is beter dan offers....
Ik neem u mee naar het boek Samuel.
De jonge Samuel leert als kind al vroeg
het verschil tussen het dienen van de
Here en het niet-dienen van Hem.
Een voorbeeld ten goede was Eli; zijn
zonen laten een andere kant zien.
Eli wist van zijn zonen dat ze God minachtten, maar hij wees hen niet terecht.
“Wie mij eren, zal ik eren, maar verachtelijk zijn zij die Mij geringschatten.” Met
deze woorden was Eli gewaarschuwd
door een Godsman, die hem een bezoek en een boodschap bracht.
Samuel richt het volk zijn hele leven. Hij
trekt het land door, vertelt alles wat de
Here heeft gezegd, hij bidt voor hen en
waarschuwt.
De Here helpt Israël in de strijd tegen
de Filistijnen. Samuel richt een steen
op ter herinnering aan deze verlossing:
Eben-Haëzer: Tot hiertoe heeft de
Here ons geholpen.
Samuel maakt mee dat het volk om
een koning gaat vragen, en de Here
geeft toe aan deze wens van het volk
in de zalving van Saul tot koning. God
zegt tegen Samuel: “Jou verwerpen ze

niet! Juist Mij verwerpen ze als Koning.
Ze hebben Mij de rug toegekeerd en
andere goden gediend, en zo vergaat
het nu ook jou.”
De diepten van het geloof in onze God
worden in dit boek opgeschreven. “God
schonk hem een ander hart” of “En
de dapperen wien God dit in het hart
gegeven had, gingen met hem mee.”
In het vervolg van dit boek wordt de
strijd tegen de Filistijnen beschreven.
Ook de strijd tegen de Amelekieten,
waarbij Saul het gebod van de Here
niet opvolgde: koning Agag hield hij in
leven, en een groot deel van de kudden hield hij achter met het doel ze op
Gilgal te offeren.
Samuel ontmaskert Saul en zegt:
”Schept de Heer meer behagen in
offers dan in gehoorzaamheid? Nee!
Gehoorzaamheid is beter dan offers,
volgzaamheid is beter dan het vet
van rammen.”
Strijd en overwinning. Tot de Here tegen
Samuël zegt dat het Hem berouwde dat
Hij Saul tot koning had aangesteld, en
Samuel op pad moet David tot koning
te zalven. Als er iemand gezocht moet
worden die Saul kan opbeuren met
muziek, wordt aan het hof aan David

gedacht.”Een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte;
en de Here is met hem.”
Als David verontwaardigd is door de
woorden van de Filistijn Goliath, en
tegen hem wil gaan vechten, wordt hem
dat door Saul ontraden. Maar David
houdt vol: De Here Die mij gered heeft
uit de klauwen van leeuw en beer, Hij
zal mij ook redden uit de hand van
deze Filistijn. Dan zegt Saul: Ga, en
de Here zal met u zijn.
Na tijden van omzwervingen en wachten op God, volgt het verhaal van Nabal
en Abigaïl.
God verhoedt het dat David het recht in
eigen hand neemt en Nabal ter plekke
doodt. Ook trapt hij niet in de val om
Saul, tot dan toe de gezalfde van de
Here, van het leven te beroven.
Al met al is dit boek van Samuel gevuld
met getuigenissen van David. De man
naar Gods hart.
Laat het voor ons een voorbeeld zijn
hoe David en Samuel op de Here vertrouwden, geduldig waren en door Zijn
Hand zich lieten leiden.
F.C.K-S

R E P O R T A G E
Contacten

er toe dat hij teruggegaan is naar zijn
geboorteland. Maar wel met de wens in
zijn hart om zijn volksgenoten in contact
te brengen met het Evangelie van Jezus
Christus. Daartoe wilde hij verder worden
opgeleid in Kenia zelf, en African Care
steunt van harte dit initiatief. Hij heeft zich
aangemeld voor regelmatige cursussen in
Nairobi, en wij steunen hem privé en met
zijn studie. Zijn naam is Gibson.
Een ander contact is een Somalische familie. Ze zijn afkomstig uit een vluchtelingenkamp in Kenia.

Kinderen fam. Islow
Niet zo lang geleden ontmoetten we een
man uit Kenia, die hier in Nederland tot
bekering is gekomen. Hij heeft ingezien
dat hij met een leugen Nederland is binnengekomen en heeft dat ruiterlijk toegegeven aan de autoriteiten. Dat leidde

In afwachting van een toezegging naar
een ander land te vertrekken, verblijven
ze in een van de wijken van Nairobi.
Omdat wij deze mensen al kennen vanuit
het verleden, leek het ons goed ook hen
te ondersteunen met een maandelijkse
bijdrage. Ze kunnen niet rekenen op een
uitkering van de staat of van de VN.

Dank aan gevers en
gebedspunten
Het blijft een groot dankpunt dat African Care,
dankzij uw giften en een legaat, aan haar toezeggingen kan voldoen! Het is er een blijk van
dat de Here ons als kleine organisatie wil gebruiken om mensen te helpen.
Als er mensen zijn die een speciaal onderdeel
van ons werk zouden willen steunen, dan horen
we dat graag. Een familie in België bijvoorbeeld,
steunt deels het gezin Ngombo in Tanzania.
Graag gebed voor de voortgang van ons werk in
de zoektocht naar bestuursleden.

Het is in Kenia compleet anders dan in
ons land. Laten we hopen dat het vertrek
uit Kenia niet al te lang op zich laat wachten.
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Felicitaties voor Jonathan Kangogo
De oplettende lezer weet dat onze vertegenwoordiger in Kenia, ds.
Jonathan Kangogo is.
Hij heeft door zijn kerk, de Reformed Church of East Africa, de gelegenheid gekregen om in Nairobi een opleiding te volgen in Pastorale
Counseling.
Na een paar jaar studie, waarbij zijn maandelijkse toelage werd door
betaald door African Care, kreeg hij zijn masterbul. Zie foto ommezijde.
Dit moet voor hem een bijzondere mijlpaal zijn, en dit geeft hem nu
de kans medeburgers te ondersteunen bij de vele frustraties en trauma’s waar zovelen in Kenia doorheen moeten.

Ook gebed voor de hongersnood in de hoorn
van Afrika.

Tanzania
Ahmed en Audrey Ngombo worden door ons gesteund voor hun werk bij het
stichten van kerken in Tanzania. Dit echtpaar, ook bekenden vanuit het verleden, doet voor hun kerk veel aan jeugd- en kinderwerk. Zij zetten zich ook onvermoeibaar in voor cursussen aan stellen die willen gaan trouwen.
En verder speuren ze in hun kerk naar mensen die zich willen inzetten om leider te zijn in de gemeente.
Ze schrijven : “Dit is een grote behoefte in Tanzania, want veel organisaties , de
kerk incluis, zijn erg gefocust op het behoud van de visie op leiderschap: eens
een leider, altijd een leider, tot de dood.”
Dit werkt tegenstand en gemakzucht in de hand bij de jongere generatie, en is
een obstakel om te groeien en te veranderen.
Verandering is nodig, want de wereld verandert. En wij moeten ons richten
op die wereld, willen we hen bereiken met het Evangelie!” schrijven ze in hun
nieuwsbrief.
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