SAMUËL LES 1  GOD GEEFT ISRAËL EEN PROFEET EN EEN RICHTER
1 SAMUËL 1-7

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God danken om Zijn genadevolle ingrepen in de levens van mensen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te verklaren dat het verhaal van Samuël zich afspeelde in de tijd van de richters.
Te beschrijven hoe God Hanna zegende met een zoon.
Te beschrijven hoe God Israël zegende met een profeet en een richter.
Manieren waarop God ingreep in het verhaal van vandaag.

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon
zal vast staan voor altijd.”

TOEPASSINGEN
Wees blij dat God ingrijpt in de levens van mensen.
Reageer op Gods genade door gehoorzaam te zijn.
Toon veel respect voor Gods Woord door te luisteren en te gehoorzamen.
Dank God dat Hij geeft om de problemen van mensen.

VOLGENDE WEEK

ISRAËL VERWERPT GOD ALS KONING
Lees 1Samuël 8-12
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Toen de priester Eli de lippen van Hanna zag bewegen, maar niets hoorde, veronderstelde hij dat ze dronken
was (1 Sam.1:12-14). Hanna antwoordde: “Neen, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ... ik heb mijn
hart uitgestort voor het aangezicht des HEREN” (1:15-16). Na haar verdriet te hebben gehoord zegende Eli haar
en vertrok ze, wetende dat de Heer haar smekingen had gehoord (1:17-18). Dezelfde Heer die haar
moederschoot had gesloten zou later aan haar denken (1:19). De Heer gaf in Zijn genade aan haar een zoon,
die ze Samuël noemde (1:20). Elkana moedigde Hanna aan om haar belofte na te komen en Samuël op te
dragen aan de Heer (1:21-23). Nadat het kind gespeend was (mogelijk twee of drie jaar oud), antwoordde
Hanna op de genade van de Heer door haar belofte trouw na te komen, “zij bracht hem, een kleine jongen nog,
in het huis des HEREN te Silo” (1:24). Hanna verheerlijkte de Heer met plezier en loofde Hem voor het
antwoorden van haar gebeden (1:27). Zoals ze had beloofd droeg ze Samuël op aan de Heer voor zolang hij zou
leven; wat God genadevol had gegeven, gaf ze terug aan Hem (1:28). Het nieuwe gebed van Hanna (1 Sam.2:110) is niet langer uit verdriet (zoals het enkele jaren voorheen was) maar een uit vreugde in de wonderbaarlijke
trouw en redding van God.
De Heer geeft Israël een profeet (1 Sam.2:18-21; 3:1-4:1)
1 Samuël 2:11-36 verhaalt een verontrustend contrast tussen Samuël en de zonen van Eli. Zelfs als een jonge
knaap was Samuël “in de dienst des HEREN” (2:11). Verzen 12-17 zetten de dienstbaarheid van Samuël in
contrast met die van de twee opgegroeide zonen van Eli, Chofni en Pinechas. Chofni en Pinechas waren
ontaard, “zij rekenden niet met de HERE” (2:12). Ze stalen van de offers voor de Heer door porties te nemen
die niet wettelijk waren; ze achtten “het offer des HEREN gering” (2:17). Na de verdorvenheid van de zonen
van Eli te hebben beschreven verwijst de tekst opnieuw naar Samuël die de Here diende (2:18). De auteur
neemt de tijd om de lezer op hoogte te brengen hoe Hanna ieder jaar op bezoek kwam en een mantel
meebracht voor Samuël om onder zijn efod te dragen (2:18-19). De jaarlijkse bezoeken aan de tabernakel
waren niet meer gekenmerkt door de droefheid als voorheen, ondanks dat ze haar zoon had opgedragen aan
de Heer. Uiteindelijk zegent de Heer haar met nog vijf andere kinderen, drie jongens en twee meisjes! De tekst
zegt dat Samuël opgroeide voor het aangezicht van de Heer en beschrijft dan verder de verdorvenheid van de
priesters (2:21-25). Opnieuw wordt de evaluatie dat Samuël toenam “in aanzien en in gunst, zowel bij de HERE
als bij de mensen” (2:26) gevolgd door Gods oordeelverkondiging over het huis van Eli door een ongenoemde

SAMUËL LES 1  GOD GEEFT ISRAËL EEN PROFEET EN EEN RICHTER

De Heer geeft Hanna een zoon (1 Sam.1)
1 Samuël geeft weer hoe de genade van God aan Israël begon met Zijn genade aan een onvruchtbare vrouw.
Hanna was getrouwd met een leviet genaamd Elkana (beschreven als zowel Efraïmiet (1Sam.1:1) als Leviet
(1Kron.6:27). Ieder jaar ging Elkana naar Silo om de Heer te aanbidden en te offeren. Silo, ongeveer 32km ten
noorden van Jeruzalem, was een voortdurende standplaats voor de tabernakel en de ark van het verbond.
Toen Elkana, Hanna en Peninna (de tweede vrouw van Elkana) samen met de kinderen het offer aten, was dit
een extra moeilijke tijd voor Hanna. Wanneer de kinderen van Peninna hun deel van het offer kregen, werd ze
niet enkel herinnerd aan het feit dat “de HERE haar moederschoot toegesloten had”, maar werd ze voorturend
getergd door Peninna “om haar tot drift te prikkelen” (1Sam.1:4-6). Ieder jaar zat Hanna stil aan de maaltijd,
wenend, niet etend en luisterend naar de tevergeefse maar oprechte pogingen van haar man om haar gerust te
stellen (1:8). Uiteindelijk als de maaltijd voorbij was “bad zij bitter bedroefd tot de HERE en weende zeer”
(1:10). Hanna beloofde dat wanneer de Heer compassie aan haar zou tonen door haar een kind te schenken, zij
deze voor al de dagen van zijn leven zou opdragen aan de Heer. Haar belofte om geen scheermes te gebruiken
op zijn hoofd gaf aan dat ze het kind onder de belofte van Nazireeër apart wou zetten (Num.6:5).
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De twee boeken van Samuël geven de overgang weer van Israël, dat geleid werd door richters naar dat ze
geleid werd door koningen. Hoewel Samuël een oude man was tegen de tijd dat Saul werd verkozen om Israël
te leiden (1 Sam.8:1), is het verhaal van de profeet Samuël meer dan enkel achtergrondinformatie voor het
boek. Het verhaal van Samuël (1 Sam.1-7) zet de theologische toon voor hetgeen dat volgt. In 1Samuël 1-7
openbaart de Heer zichzelf toegewijd aan Israël, zowel als volk als aan individuen. Dezelfde God die het
gesmeek van een onvruchtbare vrouw om een kind hoorde, kende de nood van Zijn volk om Zijn woord te
horen en bevrijd te worden van de Filistijnen. Zelfs terwijl Israël zich met afgoderij bezig hield en de priesters
niet letten op Zijn geboden, bleef de Heer trouw aan Israël. Hij liet genadevol Zijn verbondsliefde naar Israël
zien in de barmhartige geboorte, roep en opvoeding van Samuël om hen te leiden.

profeet (2:27-36). De verdorvenheid van de priesters is belangrijk omdat het Gods genade benadrukt in het
sturen van Samuël en het voorkomen van dezelfde verdorvenheid bij hem.

Noch Samuël of Eli begrepen dat de stem die Samuël hoorde van de Here was (1 Sam.3:2-8). Na drie keer
bezocht te zijn door Samuël “begreep Eli, dat de HERE de jongen riep” (3:8). Toen de Heer Samuël voor een
vierde keer riep antwoordde Samuël: “Spreek, want uw knecht hoort.” De eerste profetische boodschap die
Samuël kreeg was niet gemakkelijk voor hem; de boodschap, een boodschap van dreigende vernietiging, deed
de oren tuiten (3:11). De Heer bevestigde de boodschap van de eerdere ongenoemde profeet (v.12) en
kondigde het oordeel over het huis van Eli (3:13-14). Niet verrassend maakte Samuël Eli niet wakker om hem
de boodschap te vertellen; hij zag er tegen op om Eli het visioen mee te delen. Eli waarschuwde Samuël tegen
het verbergen van de boodschap. Hij zei tegen Samuël: “Zo moge God u doen, ja nog erger, indien gij iets voor
mij verbergt van het gehele woord, dat Hij tot u gesproken heeft” (3:17). Hoewel het over zijn eigen oordeel
sprak, erkende Samuël dat de boodschap van de Heer kwam (3:18).

De Heer geeft Israël een richter (1 Sam.7)
In Samuël gaf God niet enkel een profeet aan Israël maar ook een richter. 1 Samuël 7, een gedeelte uit het
leven van Samuël dat zelden verteld wordt, geeft veel van de kenmerken weer van deze man Gods en wat God
voor hem gepland had. Hoofdstukken 4-6 verhalen de dood van Eli, Chofni en Pinechas en de vangst van de ark
van het verbond door de Filistijnen samen met de teruggave aan Israël. Hoofdstuk 7 begint met de ark die naar
Kirjat-Jearim gebracht werd. Hier zou het blijven staan tot koning David het zou verhuizen naar Jeruzalem (2
Sam.6:1-19). De aanbidding in Israël was in grote wanorde en Silo was niet langer het centrum van de
aanbidding (mogelijk was de stad verwoest door de Filistijnen). Nadat de ark al 20 jaar in Kirjat-Jearim had
gestaan achtervolgde Israël de Heer met hun klachten. Samuël de profeet riep het volk op om hun afgoden te
verwijderen en met geheel hun hart naar de Heer te keren (1 Sam.7:3). Deze verzen herinneren de lezer er aan
dat Israël zich nog steeds in de cyclus bevond van afvalligheid, oordeel en bevrijding zoals beschreven in het
boek Richteren. De meeste Israëlieten leken meer op Eli, Chofni en Pinechas dan op Hanna, Elkana en Samuël.
Tot eer van God gehoorzaamde het volk. Geheel Israël verzamelde aan Mispa waar ze vastten en Samuël hun
zonden aan de Heer beleed (7:5-6). Samuël begon het volk te Mispa te leiden als richter (7:6).
De Filistijnen werden verontrust door de bijeenkomst van de Israëlieten te Mispa en trokken tegen ze op (1
Sam.7:7). In de plaats van op hun eigen kracht te vertrouwen smeekte Israël tot Samuël of hij verder wou
bidden of God hun wou redden (7:8). Samuël bracht een offer tot de Heer en riep tot Hem uit (7:9). Terwijl het
offer aan het branden was antwoordde de Heer het gebed van Samuël en bracht donder over de Filistijnen
(7:10). De Filistijnen waren zo verward door het gedonder dat ze vluchtten en achtervolgd werden door de
Israëlieten (7:10-11). Om de hulp van de Heer te gedenken plaatste Samuël een steen zeggende: “Tot hiertoe
heeft ons de HERE geholpen” (7:12).
Terwijl Samuël richter was ervoer Israël een opmerkelijke periode van succes. De Filistijnen bleven uit het
Israëlisch gebied en de door de Filistijnen ingenomen Israëlische steden werden terug onder Israëlisch gezag
geplaatst (1 Sam.7:13-14). Samuël gedurende zijn hele leven richter van het volk. Jaarlijks maakte hij een
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De profeet Samuël groeide verder op; “en de HERE was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde
vallen” (1Sam.3:19). De profetieën van Samuël waren authentieke woorden van God. Anders dan de profeten
uit de tijd van de richters had Samuël een bediening die niet begrensd was tot slechts een deel van Israël.
Geheel Israël van Berseba in het zuiden tot Dan in het noorden wist “dat aan Samuël door de HERE het ambt
van profeet was toevertrouwd” (3:20). Door het woord van Zijn profeet Samuël openbaarde de Heer zichzelf in
Silo. Israël verdiende het niet dat God zich genadevol openbaarde. Maar de Heer is barmhartig voor Zijn volk
dat wanhopig veel nood heeft aan vermaning en terechtwijzing.
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Een dramatische verandering in het leven van Samuël begint in hoofdstuk 3. Het hoofdstuk begint met een
evaluatie gelijkaardig aan de vorige: “Samuël was in de dienst des HEREN onder toezicht van Eli.” Deze
positieve evaluatie gaat al gauw verder, niet in het benadrukken van de verdorvenheid van de priesters, maar
het beschrijven de geestelijke toestand van Israël: “Nu was in die dagen het woord des HEREN schaars;
gezichten (profetieën en visioenen) waren niet talrijk.” De perioden van de richters was een periode geweest
van weinige profetieën en visioenen, zeker in vergelijking met de voorgaande periode met Mozes en Jozua.
Maar God stond op punt om deze situatie te veranderen en Israël de grootste profeet sinds Mozes te geven.

rondreis doorheen centraal Israël maar keerde steeds terug naar Rama, het nieuwe Israëlische centrum voor
aanbidding (7:16-17).

MOEILIJKE WOORDEN
Authentiek
Compassie
Efod
Ontaard
Spenen
Tergen

Betrouwbaar, geloofwaardig; echt.
Medelijden.
Uit kostbaar materiaal vervaardigd gewaad, ook wel een lijfrok genoemd.
Gedegenereerd; slecht, verdorven.
Afwennen van de moedermelk.
Uitdagend treiteren, plagen.

Ten noorden van Jeruzalem op een hoogte van meer dan 900
meter boven de zeespiegel bevindt zich het traditionele graf van
de profeet Samuël. Het kan er fris zijn in de winter maar lekker in
de zomer. De plaats is heilig voor Joden zowel als voor Islamieten.
Ook voor de Christelijke historie van het heilige land is de plaats
belangrijk. Vanhier zagen de kruisvaarders voor het eerst
Jeruzalem liggen en noemden de plaats daar om de Berg van de
Blijdschap. Het gebouw waar vanbinnen een moskee is gebouwd,
is eigenlijk een kruisvaarderkerk en onder het gebouw is de
heilige plaats voor de Joodse bevolking.
Rondom zijn veel overblijfsels van de kruisvaarders te zien. Is dit Mispa of Rama uit de Bijbel? Wij weten het
niet precies. Het uitzicht kijkt over het gebied van de stam Benjamin met Gibeon (El Gib vandaag) op de
voorgrond. Vandaag kan men ook duidelijk Ramalla zien en de Joodse nederzettingen rondom. In het oosten
ziet men Jeruzalem, de Olijfberg en de Judea woestijn. In het zuiden ligt Jeruzalem en daar achter kan men zelfs
Herodion zien. De bergen van Judea met zijn kibboetsim ziet men in het westen en vroeg in de ochtend soms
de kustvlakte tot aan de Middellandse zee.
(Bron: http://www.israelgids.nl)
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INTERESSANTE WEETJES
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Conclusie
Tegen het einde van de periode van de richters was Israël in een grote wanorde. Ze hadden geknield voor de
goden van de volkeren en waren verslaan door de Filistijnen. Hun aanbidding tot God was schijnheilig en hun
priesters een schande. Uit die duisternis werkte God doorheen het lijden van één vrouw door haar tot Hem te
laten uitschreeuwen en te beloven dat zij haar zoon aan Hem zou geven. De Heer opende de moederschoot
van Hanna en zij hield haar belofte. De Heer had een geschenk gegeven waarvan zij had beloofd het te zullen
teruggeven. Dat geschenk aan Hanna werd het geschenk voor geheel Israël wanneer God sprak tot de profeet
Samuël. Het volk was gewaarschuwd over het oordeel en werd opgeroepen tot gehoorzaamheid. Terwijl
Samuël vooral herinnerd wordt voor het zalven van de koningen, gebruikte God hem in genade om Israël terug
te leiden naar de Heer en tot berouw en inkeer te brengen zodat ze zouden bidden voor de overwinning over
de Filistijnen. De gelovige kan niet anders dan zich verwonderen over Gods genade aan een alleenstaande
vrouw en een hele natie. Hoe ontzagwekkend dat God, die alomtegenwoordig, almachtig en alwetend is, zich
ook bekommert om mensen!

BIJBELLES
INLEIDING
In de tijd van Samuël gingen de dingen in Israël niet goed. Het was de tijd van de richters en weinig mensen
waren maar gehoorzaam aan God. Israël had hulp nodig. Degene die eigenlijk het volk naar God moest leiden,
deden juist het tegenovergestelde. Maar God werkte eraan om een man op te richten die Hem zou dienen en
Zijn wil zou doen. Deze man zou de woorden van God spreken die God wilde dat hij sprak en het volk zou
leiden in geestelijke dingen. De naam van deze man was Samuël.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie gebruikte God in het Oude Testament om tot het volk te spreken?
God gebruikte speciale mensen die we profeten noemen. God sprak tot de profeten en zij vertelden de
mensen wat God had gezegd.
 Waren er in de tijd van Samuël veel profeten?
Nee; er waren niet veel profeten. In 1 Sam.3:1 zegt de Bijbel dat “In die tijd werd het woord van de
Heer zelden gehoord.” Gedurende die tijd sprak God haast niet tot de mensen door profeten.
 Wat was speciaal aan het leven van Samuël?
Hanna, de moeder van Samuël, kon geen kinderen krijgen. Ze beloofde dat als God haar een zoon gaf,
dat ze hem terug zou geven aan God. God gaf Hanna een zoon en zij was getrouw om hem aan de Heer
terug te geven zoals ze beloofd had.
 Wie zorgde er voor Samuël toen hij opgroeide?
De priester Eli bracht Samuël groot in de tempel.
 Wie riep God aan in het midden van de nacht?
God riep tot Samuël.
 Hoe veel keren riep God tot Samuël?
God riep Samuël vier keren. De eerste drie keer dacht Samuël dat de priester Eli hem had geroepen.
Maar hij had niet geroepen. De derde keer dat Samuël naar Eli ging. Vertelde Eli hem dat als iemand
hem weer riep, hij moest zeggen: “Spreek, uw dienaar luistert.” De vierde maal deed Samuël wat Eli
gezegd had en God sprak tot Samuël (1 Sam.3:2-14).
 Vertelde Samuël aan Eli wat God hem gezegd had?
Ook al was Samuël erg bang om het aan Eli te vertellen, omdat het slecht nieuws was over Eli en zijn
zonen, vertelde Samuël het toch. Samuël liet niets achter (1 Sam.3:15-18).
 Hoe wisten de mensen dat Samuël een ware profeet van God was?
Als een persoon in de naam van God spreekt en wat hij zegt uitkomt, is hij een ware profeet. Maar als
hetgeen de persoon zegt niet uitkomt, is hij niet van God. Hij is een valse profeet (Deut.18:20-22). 1
Sam.3:19 zegt dat “Samuël groeide op en de Heer stond hem bij. Hij zorgde dat al Samuëls woorden
hun doel bereikten.” Omdat alles wat Samuël zei dat van God kwam uitkwam, wisten de mensen dat
hij een echte profeet van God moest zijn. 1 Sam. 3:20 zegt dat “heel Israël, van Dan in het noorden tot
Berseba in het zuiden, tot de erkenning dat Samuël een profeet was die het vertrouwen had van de
Heer.”
 Wat was het verschil tussen Samuël en de zonen van Eli?
Samuël was “om te helpen bij de eredienst onder toezicht van de priester Eli” (1 Sam.2:11). Chofni en
Pinechas, de zonen van Eli, waren “slecht: ze stoorden zich niet aan de Heer” (1 Sam.2:12). Zij deden
dingen die niet wettig waren en de Heer mishaagden.
 Welke andere taak gaf God aan Samuël?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit 1 Samuël 1-7.



God maakte Samuël richter over Israël. Terwijl Samuël richtte over het volk, was er een opmerkelijke
periode van succes. De Filistijnen bleven uit Israëlisch grondgebied en steden van de Israëlieten die
door de Filistijnen ingenomen waren, werden teruggeven aan Israël.
Wat gebeurde er toen de Israëlieten zich verzamelden bij Mispa?
De Filistijnen waren verontrust door deze verzameling van Israël en wilden ze, wat ze dachten dat een
opstand was, bedwingen. In plaats te vertrouwen op hun eigen kracht, smeekten ze Samuël om tot
God te bidden om hen te redden. Samuël bracht een brandoffer en de Heer zond donderslagen, wat de
Filistijnen bang maakte en hen deed vluchten.
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Niemand koos ervoor om een profeet van God te zijn. Het was God die de mensen koos wie Hij wilde dat Zijn
profeet werd. God wilde Samuël voor een speciaal doel gebruiken: om Zijn profeet te zijn. God ging tot Zijn
volk, de Israëlieten, spreken door Samuël.
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SAMENVATTING
In de tijd van Samuël sprak God tot of gaf hij visioenen aan een aantal mensen. Maar Hij had Samuël gekozen
om voor Hem een profeet te zijn. De eerste keer dat God tot Samuël sprak, vertelde Hij wat er zou gebeuren
met Eli en zijn gezin. Samuël vertelde Eli alles wat God gezegd had. God sprak ook op andere momenten tot
Samuël. Wat Samuël ook in de naam van God zei, bewees waar te zijn. Zijn woorden falen nooit. Heel het volk
in Israël wist dat Samuël een profeet van God was.

CRÈCHELES
“Ik wil zo graag een kindje,” snikte Hanna. Ze had al zo lang verlangd naar een eigen kind. Nu was ze in de tent
van God en ze vertelde alles aan de Here. De oude Eli, de priester van God, zat te luisteren.
“Mijn kind zal ook altijd van U zijn”, zei Hanna tegen de Here. “Als U mij maar helpen wilt.” De Here troostte
Hanna en Hij verhoorde haar gebed. Al gauw kreeg ze een eigen kindje, een jongen. Ze noemde hem Samuël en
ze hield heel veel van hem.
Maar ze vergat niet dat de kleine Samuël ook van de Here was. Want ze had beloofd dat ze het kindje terug aan
de Here zou geven. Dus toen hij oud genoeg was, bracht Hanna hem naar de oude Eli, de priester van God.

Voor ze naar huis ging, dankte ze de Here: “Lieve God, U hebt mij zo dolgelukkig gemaakt. Zoals U is er
niemand. U kent iedereen door en door. U geeft kinderen aan mensen die geen kinderen hebben. U geeft eten
aan mensen die honger lijden. U zorgt voor de armen. U bewaart uw volk.”
Eli was aardig voor Samuël. Zijn eigen jongens waren al groot, maar die deden hun vader veel verdriet. En niet
alleen hun vader, de Here ook! Samuël was anders. Die luisterde niet alleen naar Eli, maar deed ook wat hij zei.
Op een nacht – hij lag al lang in bed – dacht Samuël dat hij zijn naam hoorde roepen. Hij stond op en ging snel
naar Eli. “Hier ben ik”, zei hij. “Ik heb je niet geroepen, Samuël. Ga maar gauw weer je bed in.”
Het gebeurde nog een keer. “Hier ben ik.” “Ik heb je niet geroepen, Samuël. Ga maar gauw weer je bed in.”
Het gebeurde voor de derde keer. “Hier ben ik.”

De Here riep weer: “Samuël! Samuël!” “Ja Here, ik luister”, zei Samuël.
De Here sprak nog vaak met Samuël na die eerste keer. Samuël luisterde naar de Here – en toen hij ouder werd
luisterden de mensen naar hem. Ze wisten dat Samuël hen zou vertellen wat de Here zei.
(Overgenomen uit “Mijn eerste Bijbel”, Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld.)
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Nu wist Eli wie Samuël riep. “De Here wil je spreken, Samuël”, zei de oude Eli toen. “Ga maar gauw weer terug
naar bed. En de volgende keer dat Hij roept, moet je zeggen: “Ja Here, ik luister.”
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“Eli zal Samuël leren dat Hij veel van de Here moet houden en dat Hij altijd voor de Here moet leven”, zei
Hanna tegen zichzelf. Samuël moest wel even huilen, maar Eli hield vriendelijk zijn hand vast. “Zorg alsjeblieft
goed voor hem,” zei Hanna.

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht,
uw troon zal vast staan voor altijd.

Davids huis, troon en koninkrijk zullen voor altijd duren. Met andere woorden, de lijn van David zou altijd de
Koninklijke lijn zijn met het recht tot de troon en het recht op een letterlijk, aards koninkrijk. Het verbond hield
niet in dat er een garantie was dat het heersen van Davids nageslacht niet onderbroken kon worden (Juda ging
in ballingschap; 2 Kon.25). Maar het voorrecht zou altijd tot het Davidische dynastie behoren. Lukas 1:32b, 33
wijst aan dat de drie uitdrukkingen zijn vervult in Jezus, “en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David
geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen
einde nemen.” Jezus werd een eeuwige troon, huis en koninkrijk beloofd – precies wat God David en zijn
nageslacht beloofde. Voor altijd geeft het idee van (1) een niet vast te stellen lange tijd of (2) tot in eeuwige
toekomst. Het betekent niet dat er geen onderbrekingen kunnen zijn, maar eerder dat de uitkomst
gegarandeerd is. Het Davidisch regeren van Christus zal de menselijke geschiedenis beëindigen.
Verstop in het lokaal de volgende afbeeldingen of voorwerpen: een troon, een huis en het land Israël. Heb van
elke afbeelding er twee verstopt. Laat de kinderen de afbeeldingen zoeken en laat de kinderen met dezelfde
afbeelding bijeen staan. De ene afbeelding komt uit het Oude Testament en de andere is de vervulling uit het
Nieuwe Testament. Laat de kinderen de afbeeldingen op volgorde leggen, zoals in het vers. Herhaal samen het
vers en toon de afbeeldingen op de gepaste tijd.

Wat is eer?
Vraag de kinderen wie de belangrijkste persoon in het land is. Vraag hen waarom ze denken dat die persoon
belangrijk is. Iemand eren is dat je denkt dat iemand belangrijk is. Wij denken dat de koning of de
burgemeester belangrijk zijn, maar God is de belangrijkste persoon in het hele universum. Vraag de kinderen
waarom God belangrijk is. Leg uit dat eer ook is dat je waarde op iemand plaatst. Vraag de kinderen wat voor
geschenk ze aan dat belangrijk persoon willen geven. Welk cadeau zouden zij aan de koning of de
burgemeester geven? God is oneindig meer belangrijk dan eender welk persoon op aarde dan ook. Welk
geschenk zou God laten zien dat jij denkt dat Hij belangrijk is? Wat voor houding en daden zou jij aan God
kunnen geven als een geschenk om Hem te laten zien dat jij denkt dat Hij belangrijk is?
Wat is een profeet?
Samuël was een profeet in het Oude Testament. Vraag de kinderen wat zij denken dat een profeet is. Leg uit
dat een profeet iemand was die voor God sprak. Een profeet deed drie dingen. Hij vertelde mensen om tot God
te keren en weg van hun zelfzuchtige wegen. Hij vertelde hen wat God zou doen als ze luisterden of
ongehoorzaam waren. Hij vertelde hen ook wat God in de toekomst ging doen. Maak een hoorn van papier en
terwijl je deze gebruikt, zeg het vers uit 1 Sam.2:9 op met de kinderen. Leg uit dat een profeet is als een
persoon die op een megafoon lijkt. God gebruikte Zijn profeten als mondstukken om Zijn woorden te spreken.
Hij gebruikte hen om de aandacht van de mensen te krijgen en de mensen weer tot Hem te laten keren.
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IJSBREKERTJES
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x15). Lees het vers voor en leg aan
de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Wat betekent eer?
Neem een woordenboek en een synoniemenwoordenboek mee. Zoek het woord ‘eer’ op en spreek over wat
het betekend om iemand of iets te eren. Spreek over hoe we elk van de geboden kunnen eren die God ons in
Ex.20:1-17 heeft gegeven.

Hoe spreekt God vandaag?
Vandaag leren we hoe God communiceerde met Samuël met een stem die Samuël kon horen. Hoe spreekt God
met ons vandaag? Roept Hij nog steeds tot ons als we in bed liggen? Kunnen wij Zijn stem horen die zegt wat
we wel en niet moeten doen? Nee. God spreekt tot ons door Zijn Woord. In Gods Woord hebben we alles wat
we weten moeten over wie Hij is en wat Hij van ons vraagt. Je kunt de discussie beginnen met verschillende
manieren waarop we communiceren. Voorbeelden: spraak, gebarentaal, tekens en boeken.

KNUTSELWERKJES

Samuël! Samuël!
Geef elk kind een kopie van het blad “Samuël! Samuël!” en laat hen dit op stevig papier plakken. Laat de
kinderen knippen langs de stippellijnen en daarmee het bed, het vers, Samuël en de plank voor het hoofdeinde
van het bed van elkaar te halen. Laat de kinderen langs de lijnen vouwen om een bed te maken. Het vers moet
zo geplakt worden dat het een voeteneind wordt en het groter stuk als het hoofdeinde. Kinderen mogen het
bed versieren. Laat hen Samuël kleuren en uitknippen. Deze kan langs de taille gevouwen worden, zodat hij in
bed kan zitten wanneer Hij Gods stem hoort. Stukken vilt of stof kan geplakt worden op het bed als deken en
kussen. Laat de lijm goed drogen.
Cadeau openen
Geef elk kind een kopie van het blad “De Heer geeft een speciaal cadeau” en twee stukken inpakpapier ter
grootte van de afbeeldingen op het blad. Laat hen de plaatjes inkleuren en plak daarna alleen de bovenrand
van het pakpapier over de plaatjes, zodat er een flap ontstaat. Je kunt eventueel een geschenklabel er aan vast
maken. Een label heeft: “Voor Hanna” en de ander “Voor Israël”. Versier het met een lint of strikjes.
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Donderslagen
Geef elk kind een papieren of plastieken bekertje en laat hen dit versieren. Laat de kinderen het vers uit 1 Sam.
7:10 op hun bekertje plakken. Geef elk kind ene handvol bonen of steentjes om in de beker te doen. Bedek de
bovenzijde met folie en bedek de folie met stof. Verzeker de folie en stof met een elastiek. Nu maar lawaai
maken!
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Altijd het goede doen
Laat afbeeldingen zien en leid de kinderen in een gesprek over tijden dat het goede doen moeilijk is.
Voorbeelden: er voor kiezen om je mama en papa te gehoorzamen, vriendelijk zijn naar een broer of zus die
onaardig naar jou zijn, moeilijke keuzes maken in school of met vrienden. Vertel de kinderen dat ze deze les
zullen horen over een jonge man die het goede deed, ook al moest hij heel moeilijk nieuws aan iemand
vertellen. Hij gehoorzaamde God, ook al was het heel moeilijk om te doen.

KNUTSELACTIVITEITJE S
Wat hoor jij?
Neem opnames van verschillende geluiden mee. Speel de geluiden af en laat de kinderen hun handen opsteken
als ze weten wat ieder geluid is. Wijs een kind aan om antwoord te geven. Je kunt zelfs geluiden laten horen
vanuit verschillende hoeken van het lokaal. Vraag de kinderen welk geluid het was en waar het vandaan kwam.
Vandaag leren de kinderen over een jongen die iets heel bijzonders hoorde en het kwam uit een onverwachte
plaats.

Drie cadeaus ingepakt
Neem drie grote ingepakte geschenken mee, die de kinderen kunnen openen tijdens de les. Voor het eerste
gedeelte van het verhaal, “God geeft Hanna een zoon,” laat een kind de eerste doos openen, waarin een
babypop zit (Samuël). Voor “De Heer geeft Israël een profeet,” kan de inhoud een Bijbel zijn, want de profeten
brachten het woord van God. Voor het derde gedeelte, “De Heer geeft Israël een richter,” kan het geschenk
een steen inhouden (van Ebenezer uit 1 Sam.7:12). Andere mogelijkheden kunnen zijn een toga, een medaille
van een soldaat of een pet van een kapitein.

Laat niet vallen
“Samuël nu groeide op, en de HERE was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen” (1 Sam.3:19
NBG). Blaas een ballon op en laat de kinderen proberen de ballon in de lucht te houden, want net als dat er
geen woord van Samuël te aarde zou vallen, mag de ballon ook niet ‘ter aarde vallen’.
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Donder
Neem dunne platen van metaal, koekplaten of dienbladen van aluminiumfolie mee. Maak met de kinderen
dondergeluiden door de platen te schudden en op de platen te slaan, terwijl je leest over de donderslagen van
God in 1 Sam.7:10.
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Toneelbenodigdheden
Maak tijdens het geven van de les gebruik van verschillende materialen om hoofdzaken of gebeurtenissen te
illustreren. Bijvoorbeeld, een babyfles kan gebruikt worden om te laten zien dat Hanna Samuël grootbrengt
totdat hij gespeend (geen borstvoeding meer kreeg) was. Babykleren van verschillende maten kunnen gebruikt
worden om te tonen dat Hanna elk jaar kleding kwam brengen bij Samuël. Een kussen kan dienen om te laten
zien dat God tot Samuël sprak toen hij neerlag.
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Hoofdeinde
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Toen ging de Heer daar staan en riep evenals
de vorige keren: ‘Samuël, Samuël!’ En
Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar
luistert.’ 11 ‘Let op!’ zei de Heer tegen
Samuël. ‘Ik ga in Israël zo iets verschrikkelijks
doen dat de oren zullen tuiten van ieder die
het hoort. (1Sam.3:10-11)

11

De Heer geeft Hanna een
zoon (1Sam.1:1)
De Heer geeft Israël een
profeet en een richter
(1Sam.2-3;7)
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DE HEER GEEFT EEN SPECIAAL CADEAU
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GOD GEEFT ISRAËL EEN PROFEET EN EEN RICHTER
(HANDREIKING KINDEREN)
1SAMUËL 1-7

MEMORIEVERS
2 Sam.7:16

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn
voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

1 Samuël 1:6 zegt ons dat God Hanna __________ kinderen had laten
krijgen.

 Juist of fout: Hanna beloofde om haar zoon aan de Heer te geven.
___________________________________________________________
 1 Samuël 1:19 zegt ons dat de Heer __________ aan Hanna.
 Hanna hield haar belofte en bracht Samuël om bij __________ de

 Juist of fout: De zonen van Eli waren goed. ________________________
 Hoeveel keer riep de Heer naar Samuël? __________________________
 Samuël werd __________.
 EEN MARIONET VAN DE HEER

 HET BELOOFDE LAM

 EEN PROFEET VAN DE HEER

 EEN PELGRIM IN HET LAND

 In 1 Samuël 7:3 zei Samuël tegen de Israëlieten dat ze hun __________
op de Heer moest richten en Hem alleen mochten dienen. (NBG)
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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priester te leven.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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