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4 Geroepen en afgewezen | Dirk Griffioen
 Bijbelstudie De jonge Samuël groeide op in de vreze van de Heer. God 

had een zware taak hem. Samuël moest Eli zeggen dat het oordeel over 
zijn beide zonen definitief is. Zijn positie als profeet werd bevestigd. 
Als hij iets van God hoorde gaf hij het door aan het volk. Het volk 
concludeerde dat God zelf zich richt met zijn Woorden tot Samuël.

8 De roeping van een profeet | Dirk Griffioen
 Uitwerking Roeping en gaven van God zijn niet erfelijk. Samuëls zonen 

bleken ongeschikt als rechters. Samuël heeft het er moeilijk mee om een 
koning aan te stellen. Toch geeft hij de wet van God voor het koningschap 
nauwkeurig door aan het volk. Dat de Heer zijn plan uit Deuteronomium 
17 heeft uitgevoerd heeft alles te maken met de afgang van het 
rechterschap van de zonen van Samuël.

12  De roep verstaan | Frits Tromp
 Interview Bij het onderwijs dat de jezuïeten geven gaat het om 

de persoonlijke ontwikkeling en om vrijheid. Nikolaas Sintobin, 
internetpastor en zelf behorend tot de orde van de jezuïeten, zegt dat het 
in je leven draait om enkel te doen wat uit je diepste zelf komt: de roep 
van God verstaan. Je komt je roeping geleidelijk op het spoor door een 
persoonlijk biddende houding. 

16 Bijbel en Catechismus | Huib Noordzij
 En zó voort De synode van Dordrecht behandelde ook andere zaken 

dan het remonstrantisme. Een belangrijk besluit was om de Bijbel uit de 
grondtaal over te laten zetten. De vertalers en de kerken mochten geen 
voorrede plaatsen. Dat deed de hoge overheid zelf, zodat ieder zou weten 
dat deze Bijbel er niet geweest zou zijn zonder regeringssteun. Ook boog 
de synode zich over de catechismusprediking.
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Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid 

aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig 

besturen, uw arme volk naar recht en wet.
Psalm 72: 1,2.
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Verdieping

Op de dag dat ik dit schrijf, valt de eerste regen na een ongekend 
lange periode van hitte en droogte. En, hoewel ik onderweg volledig 

ben afgeregend, ben ik ontzettend dankbaar voor de regen die valt. Want 
we werden er opeens weer heel duidelijk bij bepaald dat wij mensen vaak 
denken dat we alles zelf kunnen maken en regelen, maar als God zijn 
handen sluit, dan groeit er helemaal niets, zelfs niet in ons, doorgaans 
zo natte landje. Onwillekeurig gaan je gedachten dan terug naar Gods 
beloften in het Oude Testament. “De Heer zal de rijk gevulde schatkamers 
van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven… Maar 
als u de Heer, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten niet 
nauwkeurig naleeft… dan zal de hemel boven u van koper zijn en de grond 
onder uw voeten van ijzer.” (Deut. 28: 12, 23). Regen en droogte, zegen en 
vloek, beiden komen uit Gods hand.

In het Oude Testament lezen we over de rechters, de profeten, de 
koningen. Over geloof en afvalligheid, over zegen en vloek, over gebeden, 
voorschriften en de tempeldienst. In deze WegWijs kunt u lezen over 
Samuël, een grote profeet in het Oude Testament, twee bijbelboeken die 
zijn naam dragen. Maar hij is begonnen als een kleine jongen in een linnen 
lijfrok, die hand- en spandiensten verrichtte in de tempel. Een jongen die 
geroepen werd door zijn Zender. Een jongen, die JAHWEH antwoordde: 
“Spreek Heer, want uw dienaar luistert.” Wij mogen ons verdiepen in de 
geschiedenis van het Oude Testament om daar te leren wie God is en 
wil zijn voor zijn volk. We mogen onze lessen daaruit leren en toepassen 
in ons dagelijks leven. En, net als Samuël, leren zeggen: “Spreek Here, 
want uw dienaar luistert”, in plaats van: “Luister Here, want uw dienaar 
spreekt…”, Wat ons in de regel wat gemakkelijker afgaat.

Ik wens u weer veel leesplezier toe met deze WegWijs en gezegende 
besprekingen.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

We mogen onze 
lessen leren en 

toepassen in ons 
dagelijks leven
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BIjBelstudIe |  Dirk Griffioen

De roeping van de jonge Samuël spreekt tot de verbeelding. Zijn geboorte is al 
bijzonder. Z’n moeder Hanna was kinderloos en keek met lede ogen naar de andere 
vrouw van haar man, Peninna, die wel kinderen had. Een pijnlijke situatie thuis, 
want Hanna had een grote kinderwens. Haar verdriet stortte ze tenslotte uit in de 
tent van God (de tabernakel). En God hoorde het gebed van Hanna. 

Geroepen en 
afgewezen… 
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Hanna werd zwanger en kreeg een 
zoon: Samuël, ‘verhoord door God’, of 
letterlijk de ‘naam van God’. Samuël – 
gebeden van God. Hij wordt de eerste 
profeet genoemd ná Mozes, 1 Sam. 
7:15; 2 Kron. 35:18; Jer. 15:1. 
Denk niet dat het een veilige omgeving 
was voor de jonge Samuël in de tent 
van God in Silo. Eli was oud en kon 
niet meer zo veel doen. Zijn zonen 
deden de raarste dingen. Alles behalve 
een eerlijk leven leiden. Ze zorgden 
dan ook niet goed voor het volk van 
God. Ze waren belust op macht en 
manipuleerden iedereen. Ondanks alle 
slechte voorbeelden in zijn omgeving, 
groeide Samuël op als kind van God. 
Hij hield van God. En God had een 
mooie maar zware taak voor hem. 

Roeping
En toen kwam die nacht waarin God 
Samuël riep (1 Sam.3). Een kleine 
jongen nog maar. Hij wist ook niet wat 
er aan de hand was. En vroeg aan Eli 
of hij hem soms geroepen had. Nee, 
jongen, ga maar weer slapen. Dat 
gebeurde wel drie keer achter elkaar. 
Toen ging er bij Eli een licht op. Het 
zou de HEER God wel eens kunnen 
zijn! “Dus, Samuël” zegt Eli,” als je 
weer zoiets hoort, zeg dan maar tegen 
de HEER dat Hij moet spreken, want 
jij zult dan luisteren.” Als de HEER 
God de jonge Samuël voor de derde 
keer roept, hoort hij dingen van God 
die hij moet doorgeven aan Eli én aan 
het volk. God gaat in Israël iets doen 
waarvan bij iedereen ‘de beide oren 
zullen tuiten”! (1 Sam. 3:11). Dan hoort 
Samuël ook dat de HEER God het 
vonnis (door een onbekende profeet 
aan Eli verteld) aan Eli en zijn huis zal 
uitvoeren. Omdat de beide zonen van 
Eli God heel erg hebben geminacht. 

Ook hoort Samuël hoe de houding van 
zijn meester was: “Eli heeft ze niet eens 
terechtgewezen.” Het oordeel van God 
over het gedrag van de beide zonen 
is definitief: De schuld van die beide 
slechteriken kan door geen enkel offer 
meer worden ingelost (1 Sam. 3:14). 
Samuël wist dus van Gods oordeel 
over het huis van Eli – 1 Samuël 3:11-18. 

Hierdoor maakte God een eind aan de 
zondige praktijken in het gezin van Eli. 
Ook zal de priestertak in de lijn van Eli 
(via Aarons zoon Eleazar) weer terug 
komen in de lijn van Itamar, de jongste 
zoon van Aaron (1 Sam. 2:33-36). De 
nakomelingen van Eli zullen nog een 
zeer bescheiden rol spelen in de dienst 
van de tempel. In 1 Samuël 4:11 staat 
dat de beide zonen van Eli in de strijd 
gedood zijn. Eli stierf van schrik. En 
meteen wist de jonge Samuël dat het 
héél nauw luistert in de dienst van God. 
Je kunt niet een beetje de HEER God 
volgen, Hij eist je helemaal op! Dus 

Hem moet je dienen met heel je hart en 
heel je ziel en al je krachten!

Profeet
De jonge Samuël groeide op in de vreze 
van de HEER. Zijn positie als profeet 
werd spoedig bevestigd. Hij woonde in 
Rama en reisde ieder jaar naar Bethel 
en Mispa (1 Sam. 7:10 vv) om een 
offerdienst te houden. Dat was zijn taak 
als priester, die wordt genoemd in 
1 Samuël 3:7-11. Samuël wordt ge-
woonlijk tot de rechters gerekend, maar 
omdat hij ook de wil van God aan het 
volk Israël bracht, kan hij ook profeet 
genoemd worden. We lezen in 1 Samuël 
3 hoe de persoonlijke ontwikkeling van 
de priester, rechter en profeet Samuël 
in z’n werk ging: vers 19-21.

Schuldbelijdenis
Na een reeks omzwervingen keerde de 
ark van God eindelijk terug in het land 
Israël. Samuël legde aan het volk de 
vraag voor of ze zich werkelijk volledig 
tot God wilden keren. En of ze dan 
ook bereid waren om vreemde goden 
zoals de Astarte’s weg te doen. Hij riep 
in Mispa een volksvergadering bijeen. 
Er moest ook gezamenlijk opgetreden 
worden tegen de overheersende 

Voorop staat dat God doet wat Hij gezegd heeft. Hij maakte voortdurend 
zijn wil bekend aan Samuël. Als Samuël iets van God hoorde, gaf hij het 
door aan het volk. Samuël zelf bleef luisteren naar God en volgde Hem 
in alles. Dat was (en is) het geheim van het gezag van een profeet. Het 
volk concludeerde maar één ding: God zelf richt zich met zijn Woorden 
tot Samuël. Opvallend is het dat Samuël niet groeit in aanzien omdat 
zijn ego steeds groter wordt, zoals je wel bij charismatische leiders ziet. 
Het gezag van Samuël komt van Gods Woord. Iedereen wist: God maakt 
zichzelf bekend via Samuël. “En heel Israël luisterde naar Samuëls woor-
den” staat er in het begin van 1 Samuël 4. Dat is het bewijs dat het hele 
volk Samuël erkende als door God gezonden profeet en rechter. Hij had 
groot gezag en was een trouw dienaar van God.
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Filistijnen die de Israëlieten hadden 
verslagen. God zond een noodweer 
en bevrijdde zo het benarde volk. De 
onderdrukking was dan wel ten einde, 
maar het moest duidelijk zijn dat God 
zijn volk alleen wilde beschermen als ze 
Hem volledig waren toegewijd. Tijdens 
de volksvergadering begon Samuël 
met het voorstel om voor het volk te 
bidden. En ze hielden een ritueel van 
schuldbelijdenis. Water werd voor de 
HEER uitgegooid over de grond en ze 
hielden een vasten. Ze erkenden dat ze 
gezondigd hadden (1 Sam. 7:6). Tijdens 
deze massale bijeenkomst vielen de 
Filistijnen het volk Israël weer aan. 
Snel bracht Samuël een offer voor de 

HEER. Het was duidelijk dat God zijn 
volk gezegend heeft en weer nabij wilde 
zijn. Samuël plaatste na afloop van 
de strijd bij tussen Mispa en Sen een 
steen en noemde die Eben-Haëzer, want 
zei hij: “tot hier toe heeft de HEER ons 
geholpen,” (1 Sam. 7:12). 
Zo lang Samuël leefde hield God de 
Filistijnen in bedwang. Samuël maakte 
jaarlijks zijn rondreis door het gebied 
van Israël. Hij gaf dan als profeet 
onderricht aan het volk. Vanuit zijn 
woonplaats Rama bestuurde hij zijn 
leven lang het volk.

Erfelijk
De zonen van Samuël bleken 
ongeschikt als rechters. Goddelijk 
gezag is immers niet erfelijk. Het volk 
had heel weinig waardering voor deze 
vreemde gasten. De leiders van het 
volk vroegen Samuël om een koning. 

Samuël vatte dit op als een persoonlijke 
afwijzing. De HEER maakte hem 
duidelijk dat eigenlijk Hijzelf was 
afgewezen. Toch moest Samuël Saul 
tot koning zalven. God zelf ontwikkelt 
uit de roeping van profeet, rechter 
en priester een derde functie om de 
leiding van zijn volk op zich te nemen: 
de koning. Aanvankelijk werkte de 
profeet en priester Samuël nauw samen 
met koning Saul. Al spoedig ging het 
fout. De koning hield zich echter niet 
aan Samuëls aanwijzingen en moest 
diep door het stof. Er kwam wel een 
verzoening tussen hen beiden (1 Sam. 
15:24-31). Toch werd de band tussen 
hen niet echt hersteld.
 
Volksvergadering
Bij het aantreden van Saul als koning 
tijdens een volksvergadering te Gilgal, 
vertelde Samuël dat hij oud en grijs 
was geworden. Hij getuigde dat hij zijn 
leven lang het volk was voorgegaan op 
de weg van de HEER. Hij vroeg: “Zeg 
mij nu ten overstaan van de HEER en 
zijn gezalfde: heb ik ooit iemands stier 
of ezel afgenomen, of heb ik iemand 
uitgebuit of mishandeld?” En het volk 
verklaarde plechtig: ”U hebt ons niet 
uitgebuit. U hebt niemand mishandeld 

en ook van niemand iets aangenomen.” 
(1 Sam. 12:1-7). 
De HEER droeg Samuël na afwijzing 
van Saul op om David tot koning te 
zalven (1 Sam. 16), omdat Saul door 
God zelf was afgewezen. David zou 
de koning zijn van Gods keuze. Dat 
is het laatste optreden van Samuël 
als profeet om de wil van God uit te 
voeren. David moet enige tijd onder de 
invloed van de profeet hebben geleefd. 
David, op de vlucht voor Saul, vond 
immers onderdak bij Samuël te Rama, 
(1 Sam. 19:18-32). Opvallend is dat 
de roeping van Saul als koning door 
Samuël, later werd bevestigd door het 
volk, (1 Sam. 10:20-25). Er staat zelfs 
dat Samuël “zeer geliefd was, zowel bij 
de HEER als bij de mensen”. (1 Sam. 
2:26). Toen Samuël was gestorven 
werd hij begraven te Rama, 1 Sam. 25:1; 
28:3. Het volk mistte een groot profeet. 
Hieruit blijkt hoe men de profeet en 
priester Samuël in ere heeft gehouden.

Dr. D. Griffioen is emeritus-predikant te 
Vrouwenpolder
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Het gezag van Samuël 
komt van Gods Woord 

Samenvatting 
Samuël betekent “gebeden van God”. Hij wordt de eerste profeet ná 
Mozes. Hij groeide op als kind van God, ondanks de slechte voorbeelden 
in zijn omgeving. Als hij geroepen wordt hoort Samuël dat God het vonnis 
aan Eli en zijn huis zal uitvoeren. Samuël weet meteen dat het heel nauw 
luistert in de dienst van God. Hij eist je helemaal op. Samuël is een rechter, 
maar omdat hij de wil van God aan het volk bracht was hij ook profeet. 
Ook zijn taak als priester bleef. Elk jaar maakte hij een reis naar Bethel en 
Mispa om een offerdienst te houden en het volk te onderrichten.



Hoofd Hart Handen

n	 	Eli legde zich neer bij het oordeel 
van God over zijn gezin. Is dit 
terecht? Wat had hij nog meer kun-
nen doen? Waarom is hij gestraft 
voor de zonden van zijn zonen en 
Samuël niet?

n	 	Wij kunnen niet altijd bepalen waar-
om kinderen van gelovige en god-
vrezende ouders soms de verkeerde 
kant op gaan. Bespreek waarom 
het te gemakkelijk is om de schuld 
van ongeloof en van kinderen af te 
schuiven op de ouders. Geef ook 
aan waarom het niet juist is om het 
kinderen zelf aan te wrijven dat ze 
de weg van God verlaten.

n	 	Hoe kun je het verschil weten 
tussen Gods stem, die van zijn 
tegenstander of de stem van je 
eigen gedachten? Zie ook Deutero-
nomium 13: 1-5, Jeremia 23: 9-40, 
Matteüs 7: 15-21 en 1 Johannes 3: 10 
en 4: 1-6.

n	 	Lees 1 Samuël 3: 1 en vers 7. Hij 
was in dienst van de HEER en hij 
kende de HEER nog niet. Wat is het 
verschil?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Stellingen:
		n	 		Iedereen die de weg van God gaat, ervaart dat zijn problemen  

leiden tot iets goeds. 
		n	 In het koninkrijk van God is geen plaats voor slappelingen:  
 1 Samuël 3: 13,14

hoofd hart handen | Jent van Ommen

n	 	Waaróm bidt (onderhandelt) Hanna 
zo hartstochtelijk om een zoon? 
Terwijl ze gelijk de belofte doet; ik 
sta hem af. Is het terecht? Leg haar 
gebed eens naast dat van Maria, 
Lukas 1: 46-56. En naast dat van 
Jezus, Matteüs 5: 9-15.

n	 	God maakt door zijn oordeel een 
eind aan de priesterdienst van de 
zonen van Eli. Deze God is dezelfde 
God als de God van het Nieuwe 
Testament. Kun je dit rijmen met de 
liefde waarover Jezus spreekt?

n	 	Samuël sprak met gezag en het 
volk Israël luisterde naar hem. Dit 
is niet vanzelfsprekend. Vergelijk dit 
eens met het gezag dat Jezus had. 
Markus 1: 27.

n	 	Schuldbekentenis, wegdoen en 
afzien van alle vreemde (af)goden, 
volledige toewijding aan God, zo wil 
God zien dat wij met Hem omgaan. 
Is dit vergelijkbaar met hoe de eer-
ste christenen leefden? Hoe gaat dit 
in jouw geloofsgemeenschap?

n	 	Ben je bereid om je kind af te staan 
wanneer God hem/haar tot zich 
gaat nemen? En word je dan niet 
bitter of ga je God niet verwijten? 
Zou deze vraag gesteld mogen wor-
den in onze geloofsgemeenschap? 

n	 	Samuël, en ook Salomo en Daniël 
werden gezegend met verstand en 
wijsheid. Is dit de werkwijze van 
God: voor wat, hoort wat?

n	 	Discussieer er met elkaar over hoe 
een roeping van iemand door de ge-
meente of zijn omgeving bevestigd 
kan worden.

n	 	Ga een na hoe je in het dagelijks 
leven als jij je persoonlijk afgewezen 
voelt, toch bij God de oplossing 
kunt vinden. Hoe kun je de wil van 
God belangrijker vinden dan je per-
soonlijk gevoel van eigenwaarde? 
Kom je als mens volledig tot ont-
plooiing wanneer jij je vertrouwen 
volledig op God stelt?

n	 	Verklaar waarom het goed is dat in 
de gemeente van Christus niet alle 
functies in één persoon verenigd 
zijn. Of zelfs waarom een oudste (of 
dominee) alleen geestelijke macht 
heeft en niet de zeggenschap over 
bijvoorbeeld de gebouwen. Hoe zou 
een ouderling of dominee op een 
gezonde manier invloed kunnen 
hebben in bijvoorbeeld de politiek?

n	 	Wat zegt het dat Elkana elk jaar naar 
Silo reist? Waarom zou hij dit doen 
terwijl veel van zijn geloofsgenoten 
hierin tekortschieten?

n	 	Is het terecht dat Samuël zijn zonen 
aanstelt als rechters? Zoek eens 
op hoe God dit regelt in het Oude 
Testament.
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uItwerkIng | Dirk Griffioen

De roeping van 
een profeet

De roeping van Samuël spreekt tot de verbeelding. In de geschiedenis van de 
kerk zijn er velen geweest die zich zoals Samuël geroepen wisten om zich als 
profeet op te werpen. Je komt ze vaak tegen van die mensen die zeggen dat ze 
geroepen zijn om een missie uit te voeren. Een individuele roeping door God 
zelf is moeilijk te bevestigen door anderen. 
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I n het geval van Samuël is het de 
oude Eli die Samuëls roeping door 

God bevestigt. Wat wel opvallend is 
dat Samuël jarenlang in de leerschool 
van Eli is geweest. In de praktijk 
groeide hij en zijn gezag als profeet 
werd pas bevestigd toen het volk zag 
dat de woorden die hij sprak echt van 
God kwamen. Het gebeurde zoals 
de profeet gezegd had. Je kunt geen 
profeet zijn als het volk het gezag van 
de profeet niet bevestigt. In het leven 
van de tegenspeler van Samuël, Saul, 
zien we wat de gevolgen zijn als je 
ongehoorzaam bent aan Gods Woord. 
De Geest van God gaat dan van je weg, 
ook al ben je de koning zelf. 

Roeping is niet erfelijk
Roeping en gaven van God zijn niet 
erfelijk. De zonen van Samuël bleken 
ongeschikt als rechters (1 Sam. 8:1-3). 
De geschiedenis van Eli's gezin maakt 
je niet vrolijk. De zonen van Eli, Chofni 
en Pinechas volgen niet het spoor van 
hun vader. Ze sliepen met de vrouwen 
die dienstdeden in de tent van God. 
Van het offervlees pikten ze de mooiste 
stukken in. En ze lieten zich als rechters 
omkopen. Deze corrupte leiders van 
het volk hadden dan ook weinig gezag 
bij het volk Israël. Toen een profeet 
tegen Eli kwam vertellen dat de HEER 
God besloten had om de invloed 
van het huis van Eli in te dammen, 
reageerde Eli er heel gelaten op. Eli 

hoorde van die onbekende profeet (1 
Sam. 2:27) dat hij kennelijk zijn zonen 
hoger aansloeg dan God. 

Ze pikten immers het beste van de 
offers voor God in voor henzelf! Ook 
toen Samuël na zijn roeping in de nacht 
precies aan Eli vertelde wat de HEER 
tegen hem gezegd had, reageerde Eli 
gelaten: “Laat Hij maar doen wat Hij 
het beste vindt,” 1 Samuël 3:16. De 
geschiedenis van Eli en zijn zonen 
lijkt zich te herhalen. Toen Samuël oud 
geworden was, stelde hij zijn zonen 
aan als rechters. De oudste heette Joël 

en de jongste Abia. Ze bestuurden het 
land vanuit Berseba (1 Sam. 8:1-2). Ze 
volgden helaas niet het voorbeeld van 
hun vader Samuël. Drie erge verwijten 
worden er van hen vermeld door de 
oudsten van het volk tegen Samuël. “Ze 
waren op eigen voordeel uit, namen 
steekpenningen aan en verbogen het 
recht,” 1 Samuël 8:3. Geen wonder 
dat de leiders van het volk bij Samuël 
komen om over hen te klagen. Hij had 
ze immers zelf aangesteld! Samuël 
kon het niet ontkennen dat zijn zonen 
corrupte rechters waren en geen trouwe 
volgelingen van de HEER.
Hoe is het mogelijk dat een wijze man 
als Samuël, zijn zonen niet in de hand 
had! Van Eli kan gezegd worden dat hij 
een slappeling was die zijn zonen zelfs 
niet terecht wees. Samuël zal dat zeker 
wel gedaan hebben. Zijn zonen waren 
kennelijk te eigenwijs of belust op macht 
dat ze hun eigen slechte weg op gingen. 
Zoals zo vaak zien we hier dat trouw en 
goed leiderschap niet erfelijk is. 

De bekende koningswet uit Deuteronomium 17:14-20 moet bekend geweest 
zijn bij Samuël. Hij vat in zijn waarschuwing aan het volk de drie elementen 
van de koningswet prachtig samen: Hij mag niet veel paarden houden 
(dus beperkte machtsmiddelen voor het leger); hij mag niet veel vrouwen 
nemen (dus beperkte hofhouding voeren en weinig relaties door huwelijken 
aangaan); hij mag ook niet veel goud en zilver verzamelen. Dit zijn de klassieke 
kenmerken van machthebbers: ze verzamelen graag machtsmiddelen, vrouwen 
en geld. 
In Deuteronomium 17 vinden we ook een regel voor de koning: als hij ontzag 
heeft voor God de HEER, en alle wetten van God in acht neemt, zal God hem 
zegenen. En zijn koningschap zal bestendigd worden. Hij moet zich niet 
inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat 
(Deut. 17:20). Dat is ook het punt waarop het fout liep bij Saul. Die stelde 
zichzelf boven de wet en hield zich niet aan Gods geboden. 
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Het volgen van Gods 
wil knakt nooit onze 
persoonlijkheid en 
beschadigt ook niet 
ons eergevoel



De profeet afgewezen – is dat 
terecht of is er sprake van 
een persoonlijke afgang?
Hoe de (oude) rechter en profeet 
Samuël het verzoek om een koning 
aan te stellen heeft opgepakt, weten 
we niet. Samuël werd door God naar 
Mispa gezonden. Daar riep de rechter 
Samuël het volk bijeen. Heel pijnlijk 
wrijft Samuël het erin dat de leiders 
uit ongeloof om een koning gevraagd 
hebben. “Jullie hebben de HEER God 
verworpen die jullie uit Egypte en van 
alle onderdrukkers heeft bevrijd.”  
(1 Sam. 10:17-19). Het blijkt dat Samuël 
het er wel moeilijk mee had om een 
koning aan te stellen. Hoewel hij 
erkende dat zijn zonen Abia en Joël 
er een potje van maakten. “Samuël 
vond het ontoelaatbaar dat ze om 
een koning vroegen,” 1 Samuël 8:6. 
Wat Samuël doet is zijn persoonlijke 
twijfel en gevoel van afgewezen zijn, 
in gebed voor de HEER legt. De HEER 
God laat hem weten dat ze niet Samuël 
hebben verworpen, maar Hem. Toch 
moet Samuël in opdracht van de 
HEER God een koning aanstellen. 
Uit de houding van Samuël blijft dat 
zijn gekrenkte eergevoel alleen door 
de HEER kan worden rechtgezet. Het 
volgen van Gods wil knakt nooit onze 
persoonlijkheid en beschadigt ook niet 
ons eergevoel. 

Scheiding tussen profeet 
en koning
De wet van God voor het koningschap 
wordt door Samuël nauwkeurig 
doorgegeven aan het volk. Hij heeft 
het over de rechten die aan het 
koningschap zijn verbonden. Je krijgt de 
indruk dat Samuël gedacht heeft: willen 

jullie dan per se een koning hebben, 
dan zal je die krijgen. En je zult ervan 
lusten ook! Die koning die jullie willen 
hebben zal jullie zonen nemen voor 
zijn leger. Hij zal je akkers nemen om 
zijn hofhouding te voeden. Je dochters 
zal hij naar zijn paleis halen om daar te 
werken. Hij zal bovendien belastingen 
(de tienden) heffen van iedereen. Hij 
zal ook de tienden heffen van ieders 
oogst. (1 Sam. 8:10-18). Het volk staat 
erop om een koning te krijgen. De 
kandidaat (die inmiddels door Samuël 
in opdracht van de HEER gezalfd is) 
blijkt Saul te zijn, uit het geslacht Kis, 
en de stam Benjamin. Voordat de 
koning kan aantreden door zalving 
(intronisatie) stipt Samuël nog even 
zorgvuldig aan wat voor een koning ze 
gevraagd hebben. Ook vraagt Samuël 
aan het volk of hij ooit verkeerd heeft 
gehandeld of misbruik heeft gemaakt 
van zijn positie. (1 Sam. 12:1-25) 
Vervolgens vraagt Samuël van het volk 
om opnieuw voor het aangezicht van 
God te verklaren dat ze trouw zullen 
zijn aan de HEER. Fijntjes voegt hij 
eraan toe dat de HEER hen zal zegenen. 
Als ze maar trouw blijven aan God en 

niet tegen Hem zullen zondigen. 
Met de aanstelling van Saul als koning 
maakte God wel een begin met de 
verdere scheiding van priesterschap en 
koningschap. Dat de HEER zo zijn plan 
uit Deuteronomium 17 heeft uitgevoerd 
heeft alles te maken met de afgang 
van het rechterschap van de zonen 
van Samuël. Zij werden opzij gezet en 
God maakte na het optreden van de 
rechter Samuël een einde aan deze 
gecombineerde functie van priester (en 
profeet) en koning. 

Dr. D. Griffoen is emeritus-predikant te 
Vrouwenpolder
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Samenvatting
Het gezag van Samuël als profeet werd pas bevestigd toen het volk zag 
dat de woorden die hij sprak echt van God kwamen. Maar roeping en 
gaven van God zijn niet erfelijk. Samuëls zonen waren corrupte rechters 
en geen trouwe volgelingen van God. Toch heeft Samuël het er moeilijk 
mee om een koning aan te stellen. Hij geeft dan ook uitgebreid de rechten, 
die aan het koningschap zijn verbonden, door. Hij moet de koningswet 
uit Deuteronomium 17: 14-20 hebben gekend. Met de aanstelling van een 
koning maakte God een begin met de verdere scheiding van priesterschap 
en koningschap.



Hanna, 
waarom huil je?
Hanna:

Altijd HEER, is daar die ander

die véél rijker is dan ik.

Kind op kind wordt daar geboren,

met een triomf in haar blik!

God:

Hanna … Ik wil altijd troosten.

Kom, en huil maar bij Mij uit.

Ik alleen kan vrede geven

bij elk Goddelijk besluit!

Hanna:

Elke dag ben ik in tranen.

Ziet U niet HEER, hoe ik lijd,

geef óók mij een zoon, o HEERE?

hij zij U geheel gewijd!

God:

Ga nu heen, Mijn zegen heb je,

draag hem mee diep in je hart.

Ik wil dit gebed verhoren,

vreugde komt in plaats van smart!

Hanna:

Vol verwachting is mijn leven,

God heeft ook aan mij gedacht.

Zijn genade wil Hij geven,

van geslachten op geslacht!

Aagje Lingen

www.gedichtensite.nl



Nikolaas Sintobin sj. moet lachen 
als ik hem vraag hoe het zit met 

de uitspraak 'Geef mij een kind tot 
het zevende jaar en ik zal van hem 
maken wat ik wil'. “Deze zin verbaast 
me wel, want dit zou gemakkelijk op 
manipulatie kunnen uitlopen,” zegt 
de Vlaamse geestelijke in Amsterdam. 
“Het onderwijs van jezuïeten is gericht 
op de leeftijd van 12 tot 18 jaar en 
gericht op toerusting. Het onderwijs 
is gericht om de persoon te helpen 
onderscheiden wat God van hem of 
haar vraagt.”

De stempel van God
Het onderwijs dat de jezuëten 
geven, valt samen met het reguliere 
onderwijs. Bij deze scholing gaat het 
om de persoonlijke ontwikkeling en 
om vrijheid. “Het is niet de vrijheid 

om alles te mogen doen,” waarschuwt 
Sintobin. “Het is de vrijheid om vrij te 
zijn van alle zijwegen, van alles wat je 
afhoudt van waar het om gaat.”

Het draait in je leven om enkel te doen 
wat uit je diepste zelf komt: de roep 
van God verstaan. “Ieder mens heeft 
een eigen roeping van God gekregen. 
Om die roep te onderscheiden, daarin 

word je onderwezen,” vertelt de 
internetpastor. “Daar is bijbellezen van 
belang, maar net zo belangrijk is de 
persoonlijke ervaring. Dat verschilt per 
mens, maar ook per situatie.”
Die keuzes worden dus gemaakt 
op basis van een persoonlijke 
biddende houding. “Je komt je 
roeping zodoende geleidelijk aan 
op het spoor. Je wordt gevoelig voor 
God door dichter bij Hem te komen. 
En je ziet het onderscheid met de 
droefheid, de boosheid wanneer je 
van Hem verwijderd raakt.” De taal 
die God spreekt, is de taal van de 
ervaring. “Dat gaat hand in hand 
met bijbellezen. Maar leer tegelijk je 
eigen ervaring serieus te nemen. God 
spreekt namelijk ook op die concrete 
manier tot jou. En tot ieder mens 
persoonlijk.”

De roep verstaan
Nikolaas Sintobin is geboren in Vlaanderen, maar woont tegenwoordig in Amsterdam. Hier is 
hij overste van een kleine communiteit met tien jezuïeten in het Xaveriushuis. Hij is ook priester 
en internetpastor, en onderhoudt onder meer de gebedswebsite www.biddenonderweg.org. Ook 
de huidige paus, Franciscus, komt uit de orde van jezuïeten. De Sociëteit van Jezus, zoals de 
jezuïeten officieel heten, is in 1540 gesticht door een groep studievrienden rond Ignatius van 
Loyola. De ignatiaanse spiritualiteit, gebaseerd op de persoonlijke ervaring van Ignatius van 
Loyola, wordt sterk bepaald door het thema van ‘God liefhebben en dienen in alle dingen’. 

IntervIew | Frits Tromp

Geef mij een kind tot het zevende jaar en ik zal van hem maken wat ik wil. Zo luidt 
een gezegde over het onderwijs van de jezuïeten, een van de ordes binnen de 
Katholieke Kerk. Internetpastor Nikolaas Sintobin, zelf behorend tot deze traditie, 
maakt helder dat het zó zeker niet is.
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Ieder mens heeft een 
eigen roeping van God 
gekregen. Om die roep 
te onderscheiden, daarin 
word je onderwezen



Persoonlijke situaties
Voor elk mens is in elke situatie een 
eigen onderscheiding nodig. Dat geldt 
voor de beroepskeuze, bijvoorbeeld. 
“Je hebt een eigen roeping gekregen 
om een vak uit te oefenen,” legt 
Sintobin uit. “Je moet niet onder 
groepsdruk kiezen voor het beroep van 
je vader of ‘dan maar’ de studiekeuze 
doen die jouw vrienden ook maken. 
Nee, je hebt een eigen roeping, daar 
moet je naar op zoek.”
Maar de onderscheiding geldt ook 
voor de verschillende fases in je leven. 
Want wie 55 jaar is, bevindt zich in 
een ander stadium dan iemand van 32 
jaar. “Een protestantse vriend van mij 
vertelde hoe dit bij zijn vader werkte. 
Zijn vader moest in het einde van zijn 
leven leren loslaten. Loslaten kan ook 
een roeping zijn.”

Sociale vorming
Het gaat in dit onderwijs, zie kader, 
ook om de sociale vorming, waar je 

later profijt van hebt. “Een eureka-
moment, een ervaring om meer 
mee te doen,” vertelt Sintobin. “In 
Vlaanderen is op de middelbare 
scholen van de jezuïeten een 
sociale stage van 20 uur per jaar. 
Scholieren zetten zich in voor 
bejaarden, voor kansarmen, voor 
mensen om zich heen, om zo hun 
verantwoordelijkheden op te pakken.” 

Behalve de verantwoordelijkheid, 
leren de jongeren ook dat de andere 
mensen ook mensen zijn. “Een stage 
bij migranten laat zien dat niet elke 
migrant een terrorist in spé is, maar 
dat die buitenlander vooral ook 
méns is. Want dat is waar het om 
gaat, vorming in het mens-zijn in de 
breedste zin van het woord.”

Sterke persoonlijkheden
Wie onderwijs volgt via de jezuïeten, wordt gevormd tot een sterke 
persoonlijkheid. Het vormen van mensen zit in het DNA van deze orde, 
om mensen te vormen in elk onderdeel van het leven, op elk gebied. 
“Het is dynamisch en altijd gericht om je naar God te brengen. Dit 
onderwijs en het onderscheiden van je roeping duurt je hele leven lang. 
Als je in je jeugd een basis hiervoor hebt gekregen, scheelt dat op latere 
leeftijd.” Tegelijk leer je om op elke ervaring terug te blikken. Wat heeft 
het je gedaan, wat staat centraal, wat heeft je geraakt? Een evaluatie op 
het concrete leven. Om zo te blijven onderscheiden wat je naar God richt 
en wat je van Hem afhoudt.
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Verzoening
Een ander woord waar het bij de 
jezuïeten om gaat, is naast de vorming 
ook ‘Verzoening’. Op drie punten, legt 
de Vlaamse Amsterdammer 
uit. “Verzoening tussen 
God en mens. Maar ook 
verzoening tussen mensen 
onderling, voor de oecumene. 
Paus Franciscus, ook jezuïet, 
spant zich erg in voor de 
oecumene met protestanten, om het 
schisma tussen deze stromingen te 
overbruggen.”
Als voorbeeld hierop noemt Sintobin 
de podcast van Bidden Onderweg. 

“Als je tegen een katholiek zegt dat 
de lezing uit het evangelie volgens 
Matteüs komt, vindt de katholiek 
dat voldoende. Een protestant 

daarentegen, wil weten wáár de 
lezing precies staat, om de context te 
kunnen lezen. Daarom zeggen we in 
de podcast de exacte plaats waar de 
tekst staat. Zo verrijkt de protestantse 

traditie die van de katholieken.” De 
laatste verzoening is met de natuur. 
“Wat een onrecht doen we Gods 
schepping aan. We maken alles kapot 

op aarde. Dat kunnen we 
ons niet veroorloven. En 
dus moeten we ons ook 
verzoenen met de natuur.”

Geef mij een kind tot het 
zevende jaar en ik zal van 

hem maken wat ik wil? Nee, dat is 
zeker niet het geval bij de jezuïeten. 
Geef je hele leven aan God en Hij toont 
je waartoe je geroepen bent.
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verzoening tussen God en mens
verzoening tussen mensen onderling

verzoening met de natuur

GlobalRize.nl

Zendingsorganisatie GlobalRize verspreidt het 
Evangelie wereldwijd via internet. Bidden is een 
belangrijk onderdeel van het 
geloofsleven. GlobalRize 
gelooft in de kracht van 
gebed en wil gebed daarom 
stimuleren. Om jou hierin 
te ondersteunen is de 
app PrayAssist ontworpen. 
Met deze toegankelijke app 
kun je eenvoudig gebeden 
opslaan, ordenen en delen. 
PrayAssist is gratis te 
downloaden voor iOS en 
Android en eenvoudig te 
gebruiken. Je kunt jezelf 
aanmelden middels Facebook om zo gemakkelijk 
vrienden toe te voegen. Geen Facebook? Geen 

probleem: je kunt ook een account aanmaken met je 
e-mailadres. De app helpt je om jouw gebedsleven 
te ordenen en om samen met anderen te bidden. 
Met de instellingen kun je bepalen of en wanneer 

je herinnerd wil worden om 
te bidden. Zo is de app jouw 
geheugensteuntje. Je kunt je 
ook gemakkelijk aansluiten 
bij gebedslijsten. Wil je meer 
bidden voor een bepaald 
onderwerp? Groei dan in gebed 
door gebedslijsten te volgen. 
De app maakt het ook mogelijk 
om samen te bidden. Iedereen 
kan een groep starten en 
deelnemers uitnodigen om mee 
te bidden. Het kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden in je kring 

om voor elkaar te bidden of door een zendeling om 
gebedspunten te delen met de achterban. 

wwwenzo



In het Engels worden vallende 
sterren shooting stars genoemd. 

De Amerikaanse dichter en artiest Bob 
Dylan schreef in 1989 een lied over: 
Shooting Star. Dit nummer staat op 
het album Oh Mercy, volgens kenners 
een van de beste albums die Dylan 
heeft gemaakt in zijn omvangrijke 
carrière.

Een mooie uitvoering van dit nummer 
is terug te vinden op MTV Unplugged. 
In ‘Bob Dylan Compleet – Het verhaal 
van de 492 songs’, een standaardwerk 
van de hand van Jean-Michel Guesdon 
en Philippe Margotin, staat over dit 
nummer dat Dylan het schreef na een 
tocht op zijn Harley Davidson, met 
zijn toenmalige echtgenote Carolyn. 
“De song is vrij te interpreteren,” 

aldus Guesdon en Margotin. “Als 
altijd geboeid door bijbelse teksten 
verwijst Dylan misschien naar de 
ster die de wijzen uit het oosten naar 
Bethlehem leidde na de geboorte van 
de Verlosser. Het kan ook zijn dat de 
ster het einde der tijden aankondigt, 
want de songwriter zingt: ‘It’s the last 
temptation, the last account’ en de ‘last 
radio is playing’. In het derde couplet 
verwijst ‘The last time you might hear 
the Sermon on the Mount’ naar de 
kernboodschap van het christendom 
zoals beschreven in het Evangelie 
volgens Mattheus. Maar er is nog 
een andere, wereldlijkere uitleg: de 
‘Shooting Star’ die herinnert aan een 
verloren liefde. Ten overstaan van zijn 
geliefde vraagt de aanbidder zich af ‘If 
I was still the same, If I ever became 
what you wanted me to be’. Dan 
staat ‘Shooting Star’ symbool voor de 
liefdesdroom, vluchtig en ongrijpbaar. 
Wie weet is Dylan beïnvloed door 
toneelschrijver Anton Tsjechov: in diens 
verhaal ‘Het huis met de mezzanine’ 
(1896) komt een vallende ster voor.” 
Het zou zomaar kunnen. Zo'n nummer 

als Shooting Star is een goed voorbeeld 
waarom Dylan in 2016 terecht de 
Nobelprijs voor de Literatuur kreeg 
toegekend. Het staat de luisteraar (en 
de lezer van de tekst) immers vrij om 
naar eigen inzicht te duiden.

Als in augustus de eerste sterren 
vallen, is dat een goede gelegenheid 
om Shooting Star te draaien. Maak 
van de geliefde een gemeentelid, een 
kameraad, een mede-ouderling, en de 
tekst krijgt dan extra betekenis als de 
sterren vallen.
De albumtitel Oh Mercy verwijst naar 
de genade, de verzoening tussen God 
en mens. Dat zet een tekst als Shooting 
Star ook weer in eigen perspectief. 
Zijn wij voor God dezelfden, van wie 
Hij verwachtte dat we waren? Of juist 
andersom: is Hij voor ons dezelfde als 
wat wij Hem hebben gedacht?

Augustus is de maand van de vallende 
sterren. Zonder meer een goede reden 
om nog eens een keer naar boven te 
kijken.

Vallende sterren

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Hoe warm de zomer van 2018 ook is geweest, 
de maand augustus was niet van slag. Het is 
deze maand waarin veel vallende sterren te zien 
zijn. Meer dan in de overige elf maanden van 
het jaar. Elk jaar weer een bijzonder gebeuren 
om dit natuurverschijnsel te aanschouwen. 
Zeker wanneer in augustus de avonden eerder 
invallen, is er steeds meer gelegenheid de 
sterren te zien. 
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Zijn wij voor God 
dezelfden, van wie 
Hij verwachtte 
dat we waren



Neem de Bijbel. Na 100 jaar 
Reformatie bestond er nog 

steeds geen goede Nederlandse 
Bijbelvertaling. De bestaande edities 
waren vertalingen van andere 
vertalingen, of vertoonden gebreken. Zo 
bestond er een vertaling die zó letterlijk 
aansloot bij de grondtekst, dat die 
slecht te lezen was. Bovendien kenden 
de Nederlandse gewesten verschillende 
talen. In Antwerpen werd een andere 
taal gesproken dan in Emden. En 
tussen deze twee steden in, werden 
nog wat andere talen gesproken. Dat 
was overigens niet alleen een probleem 
voor de Bijbelvertaling. De kerken 
in Overijssel hadden eerder al eens 
op een synode de vraag gesteld of 
zij Duitse liederen mochten zingen. 
En sommige afgevaardigden uit 
noordelijke en oostelijke provincies 
naar de Staten Generaal in Den Haag, 

konden feitelijk niet deelnemen aan 
de beraadslagingen vanwege een 
taalbarrière. In 1618 behandelde de 
synode de zaak van de Bijbelvertaling 
nog voordat de opvattingen van de 
remonstranten aan bod kwamen. 

Belangrijk besluit was om de Bijbel uit 
de grondtaal over te laten zetten door 
zes personen die doorkneed waren in 
talenkennis en theologie. Zij dienden 
gedurende hun vertaalwerk volledig 

vrijgesteld te worden van andere 
verplichtingen. Ook de apocriefe 
boeken dienden vertaald te worden, 
maar in de nieuwe Bijbel afzonderlijk te 
worden afgedrukt. Over het wel of niet 
opnemen van de apocriefe boeken werd 
overigens verschillend gedacht. 
De overheid draalde nog met het 
faciliteren van de financiële steun, maar 
uiteindelijk werd in 1625 begonnen 
met het vertaalproject, in Leiden. In 
1637 was de vertaling gereed. Bijzonder 
waren de kanttekeningen, speciaal 
bedoeld als hulpmiddel voor niet-
theologisch geschoolde lezers. De 
vertalers en de kerken mochten geen 
voorrede plaatsen. Dat deed de hoge 
overheid zelf. Ieder lezer zou voortaan 
weten, dat deze Bijbel er niet geweest 
zou zijn zonder regeringssteun. 
Vandaar de naam Statenvertaling. Deze 
Bijbel heeft een bijdrage geleverd aan 

‘Waarom mag je niet preken over een tekst uit een apocrief boek, maar wel over 
een zondag uit de Heidelbergse Catechismus?’ Deze vraag stelde de Utrechtse 
afgevaardigde Isaac Frederici op de synode van Dordrecht in 1618. Het gaat 
ons deze keer niet om het antwoord. De vraag zelf bepaalt ons erbij dat deze 
synode - dit jaar 400 jaar geleden - ook andere zaken behandelde dan alleen 
het remonstrantisme. Ook zonder de remonstranten en de opgestelde Dordtse 
Leerregels, was Dordrecht 1618/1619 een belangrijke kerkvergadering voor de 
gereformeerde kerken. 

Bijbel en 
Catechismus
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en zó voort | Huib Noordzij

Bijzonder waren de 
kanttekeningen, speciaal 
bedoeld als hulpmiddel 
voor niet-theologisch 
geschoolde lezers



meer eenheid (standaardisatie) van de 
Nederlandse taal. 
Na de Bijbelvertaling boog de synode 
zich over de catechismusprediking 
en het catechetisch onderwijs. 
De gereformeerde kerken in de 
Nederlanden hadden vanaf hun 
ontstaan het belang daarvan erkend. 
In een heel vroeg stadium kreeg de 
Heidelbergse Catechismus daarbij de 
voorkeur, boven andere catechismi. 
Maar de catechismusprediking liet 
nogal te wensen over. Sommige 
predikanten op het platteland 
excuseerden zich dat er dan niemand 
in de kerk kwam. Tijdens de synode 
draaide de Amsterdamse predikant 
Rolandus oorzaak en gevolg om. Want 
als hij op zondag een dorp buiten zijn 
stad bezocht en aan de boeren vroeg 
waarom ze op het land werkten, kreeg 
hij als antwoord dat ze niet naar de 

kerk kunnen, omdat er ’s middags niet 
gepreekt wordt. De synode besloot 
onder andere dat op zondagen de 
Heidelbergse Catechismus zo vaak (kort 
en eenvoudig) wordt uitgelegd, dat 
deze elk jaar wordt behandeld. En dat 
kerkenraden al het nodige zullen doen 
om de gemeenteleden deze diensten 
trouw te laten bijwonen. Vervolgens 
behandelde de synode het catechetisch 
onderwijs buiten de kerkdiensten. De 
Utrechtse afgevaardigden stoorden 
zich eraan dat gesproken werd over de 
wijze van catechese. Liever wilden zij 
een behandeling van de inhoud van de 
catechismus. De synode besloot dat 
catechetisch onderwijs een taak is van 
ouders, van scholen en van kerken. Er 
diende een verkorte catechismus te 
komen voor de kleine kinderen, waartoe 
een commissie werd benoemd. Maar 
die verkorte catechismus kwam er 

niet. Vreesde de broeders verwarring 
over wat de echte catechismus is? Of 
waren ze stilzwijgend op hun plan 
teruggekomen, omdat de bestaande 
catechismus al duidelijk is? De acta 
zwijgen daarover. 
Isaac Frederici heeft de vaststelling van 
de tekst van de catechismus niet meer 
als synodelid meegemaakt. Tijdens 
de synode heeft zich moeten voegen 
bij de geciteerde remonstranten en 
is vervolgens afgezet. Hij had niet 
alleen bezwaar tegen de Heidelbergse 
Catechismus, maar - als enige - ook 
tegen een nieuwe Bijbelvertaling. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven
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Speculum Humanae Salvationis, manuscript Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek



Spiegel der 
menselijke 
zaligheid
Moeder Hanna komt met haar zoontje Samuël, een 

peuter nog, naar het heiligdom. Ze brengt hem daar, 
niet voor even maar voor zijn hele leven. Ze wil hem wijden 
aan de HEER. Wat moet dat voor haar betekend hebben? 
Zal ze hem niet vreselijk missen? Opvallend genoeg lezen 
we daar niets over in de Bijbel. Integendeel, toen ze bijna 
wanhopig wachtte op de komst van een kind klaagde ze dat 
ze overstelpt werd door droefheid en ellende, maar nu ze 
hem voorgoed afstaat, juicht ze van blijdschap. En eigenlijk 
heeft ze het dan niet zozeer over haar eigen moederschap, 
maar zingt ze over de heilsdaden van God.

In de late Middeleeuwen werd dit moment van de toewijding 
van Samuël aan God meer dan eens afgebeeld. Ook toen 
ging de aandacht niet naar Hanna´s moederlijke gevoelens. 

Het moment werd 
beschouwd als een beeld 
(een type) dat vooruitwees 
naar een latere gebeurtenis 
uit de heilsgeschiedenis: 
het opdragen van Jezus 

in de tempel (het antitype). Twee bladzijden uit het tiende 
hoofdstuk van het zogenaamde Speculum Humanae 
Salvationis laten dit zien. Op de onderste afbeelding van 
de rechterbladzijde staat de kleine Samuël met gevouwen 
handen op het altaar, als teken dat Hij de HEER toebehoort. 
Links staat de priester Eli die hem zegent, rechts zijn 
moeder Hanna. Op de linkerbladzijde bovenaan zien we de 
voorstelling waarnaar dit verwijst en waar het eigenlijk om 

draait: Jezus die in de tempel wordt opgedragen. Hij is niet 
als baby afgebeeld, zoals we zouden verwachten, maar net 
als Samuël staande op het altaar. Hij heeft twee duiven in 
zijn handen. Aan weerszijden staan Simeon en Maria en 
geknield zitten Jozef en de oude Anna. De kaarsen die ze 
dragen duiden aan dat Christus het licht van de wereld is. 

Maar welke betekenis hebben in dit verband de twee 
andere afbeeldingen, van de ark en de kandelaar? In 
de Middeleeuwen konden niet alleen gebeurtenissen 
vooruitwijzen naar latere heilsfeiten, ook voorwerpen en 
gebouwen werden allegorisch uitgelegd. Zo werden de ark 
van het verbond met de tien geboden, en de zevenarmige 
kandelaar, gezien als symbolen voor Maria. Want, zo meende 
men, in rechtvaardigheid volbracht zij de geboden en net 
als de kandelaar verspreidde zij licht met haar werken van 
barmhartigheid.

Ida Slump-Schoonhoven

Het Speculum Humanae Salvationis (Spiegel der 
menselijke zaligheid) is een populair-theologisch werk 
dat ontstond in de veertiende eeuw. In de loop van een 
paar eeuwen verschenen honderden manuscripten, 
waarvan er heel wat bewaard gebleven zijn. De 
afbeeldingen hiernaast dateren uit 1360. In ruim veertig 
hoofdstukken beschrijft en illustreert het Speculum 
de wereldgeschiedenis tot en met het laatste oordeel. 
Steeds wordt daarbij een gebeurtenis uit het Nieuwe 
Testament typologisch gekoppeld aan drie andere 
gebeurtenissen of voorwerpen, meestal uit het Oude 
Testament. Alles staat in het kader van de verlossing 
die nodig is na de val van engelen en mensen. Maria 
krijgt daarbij wel een onbijbels grote rol toebedeeld. 
Dat bleek hierboven al en het is ook duidelijk in de 
laatste hoofdstukken, waar allerlei gebeurtenissen 
worden gekoppeld aan háár vreugden en háár smarten. 
Háár moedergevoelens lijken zo meer aandacht te 
vragen dan het lijden en sterven van haar Zoon.
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ze zingt over de 
heilsdaden van God



Samuël mag niet in zijn verdriet 
blijven hangen. God duwt hem een 

bakkie troost in handen. Het is een 
hoorn. Een hoorn van een rund of van 
een ram. ‘Vul die met olie’.
Samuël weet als geen ander wat dat 
betekent. God kiest een nieuwe koning 
in plaats van Saul. De HEER hoeft niet 
getroost te worden. Hij troost ons 
doordat Hij zich niet laat ophouden 
door teleurstellende mensen.

Wat Samuël in handen krijgt, daar kan 
geen bak koffie tegenop.
Een hoorn met olie. Niet om op te 
drinken. Maar wat wil je nog meer?
Wel eens nagedacht over de betekenis 
van de hoorn in de Bijbel? 
Als Christus komt zingt Zacharias: 
‘De HEER heeft ons een hoorn des 
heils opgericht’ (NBG) In de NBV is 
die hoorn er uit gefietst. Jammer hoor. 

Koffie voor 
Samuël

Want de hoorn staat 
voor de overwinning 
van God. ‘De hoorn 
verhogen’ betekent 
de overwinning 
schenken ( 1 Sam. 2: 
1, 10) David noemt 
de HEER ‘de hoorn 
van zijn heil’ Psalm 
18: 3 (ook weg). Zie je 
’t een beetje voor je? 
Een stier na de strijd 
met geheven horens? 
(Ps. 92: 11)
De horens op de 
vier hoeken van het 
brandofferaltaar zijn niet voor versie-
ring, maar wanneer het offerbloed er 
aan is gestreken, wijst het op redding 
en overwinning uit genade alleen. Het 
Lam dat geslacht is heeft 7 horens 
(Op. 5: 6). 
Een hoorn is niet zomaar een hoorn 
in de handen van Samuël. En in die 
hoorn zit dan ook nog olie. Het klutst 
zo dadelijk over Davids hoofd. Zo over-
vloedig zal de Geest hem vervullen. 

Hoorn en olie: Christus overwinnaar 
en Geest. Mensen stellen teleur. God 
troost met een hoorn en olie. Christus 
en Zijn Geest gaan verder, ondanks 
ons.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

De HEER vroeg aan Samuël: ‘Hoe lang blijf je 
nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël 
verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor 
mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen 
heb Ik als koning uitgekozen.
(1 Sam. 16: 1)

al wat adeMt | Jacko Holtland 

Een beker koffie voor Samuël. Of beter een bakkie troost, zoals we een kop koffie wel 
eens noemen. Nee, Samuël dronk geen koffie voor zover we weten. Toch geeft God 
hem een mok troost mee. Samuël is verdrietig. Teleurgesteld omdat Saul teleurstelt. 
Saul stelt als koning God teleur. ‘Stel op mensen geen vertrouwen.’ Saul is niet de 
enige. Wie niet? Gód zou getroost moeten worden! 
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Hij troost ons



Ida Nijman-Stegeman, Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd en Piet Zeilstra

Onvermoeibaar 
onderweg voor God
Noor van Haaften, die bekend werd als presentatrice van 
EO programma’s, reist jaarlijks duizenden kilometers 
kriskras door Europa en Eurazië, om mensen liefde bij te 
brengen voor haar lievelingsboek: de Bijbel. Zij spreekt 
daar op diverse conferenties en bijbelweken. Naar 
aanleiding van één van deze bijbelweken schreef zij het 
boek ‘Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God’. 

Het is een echt bijbelstudieboek 
waar de teksten van het bijbel-

boek I Samuël gevolgd worden. De 
hoofdstukken krijgen een thematische 
lading door de uitleg van de auteur. 
Het eerste hoofdstuk krijgt bijvoor-
beeld de titel ‘Lege handen’ mee. Niet 
alleen Hanna stond met lege handen 
en stortte ze haar verdriet uit bij God. 
Ook wij kunnen in ons leven het gevoel 
hebben machteloos te zijn. Gebed en 
gebedsverhoring, maar ook de plaats 
van Silo en het kwaad door de zonen 
van Eli worden in dit hoofdstuk aange-
kaart. De schrijfster heeft de gave om 
door de geschiedenis van Samuël heen 
lijnen te trekken naar het leven van nu. 
Hierdoor lees en zie je hoe de bijbel 
actueel en relevant blijft. 

Noor van Haaften blijft echter dicht 
bij de tekst en volgt deze nauwgezet. 
In het hoofdstuk over ‘Wij willen een 
koning’ grijpt ze ook terug op wat God 
al in Deuteronomium 17 aan voorschrif-

ten gaf. Ook legt ze waar dit kan de link 
naar de komst van de Here Jezus en de 
in- en vervulling van Zijn rol als profeet, 
rechter en Hogepriester.
Door het lezen van dit boek kom je ook 
weer onder de indruk van Gods trouw 
en geduld. Met het volk Israël maar ook 
met Zijn kinderen nu. Kortom: Je wordt 
uitgedaagd om Samuëls leven te bezien 
in het licht van de rode lijn in de Bijbel 
en de schrijfster weet daarnaast deze te 
linken aan het leven van nu. 

Het boek is goed bruikbaar voor de 
stille tijd. Een hoofdstuk per dag is 
goed te doen als je meer dan tien minu-
ten hebt en hiervoor de tijd wilt nemen. 
Het bijbelgedeelte staat aan het begin 
van het hoofdstuk (in de NBG ’51 verta-
ling) en via de tekstuitleg kom je bij de 

vragen en toelichtingen aan het eind 
van het hoofdstuk. De toelichtingen 
helpen enorm om de context van de 
geschiedenis te duiden. De vragen zijn 
aanzet tot verdieping, overdenken en 
eventueel gesprek. Een vraag na ieder 
hoofdstuk is deze: ‘Vraag u eens af wat 
voor u in deze geschiedenis belangrijk 
is- of wat u troost biedt, bemoedigt 
of uitdaagt. Hoe kunt u dit omzetten 
naar uw dagelijks leven?’ Een vraag die 
geschikt is voor iedere bijbellezing 
en/of -studie!(CSV)

Noor van Haaften, Samuël: Onvermoeibaar onderweg voor God, Novapres, 
2016, ISBN 9789063183530, 236 pag. € 12,50

Boeken
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Jong door God 
geroepen

Uw dienaar luistert
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M. Karens, Samuël, Jong door God geroepen, Den 
Hertog, Houten, 2016, ISBN9789033127915, 
107 pag. € 13,90

D it boekje is een uitgave 
in samenwerking met de 

Gereformeerde Bond. In de 
bekende Artios-reeks versche-
nen voor het eerst twee boekjes 
met bijbelstudies, gericht op 
kringwerk in hervormd-gerefor-
meerde gemeenten. De redactie 
is gestart met twee deeltjes 
uit het Oude Testament. De 
naam Artios is ontleend aan 2 
Timoteüs 3:17. Artios betekent 
compleet toegerust, berekend 
op zijn taak. Paulus schrijft aan 
Timotheüs “zodat een dienaar van God voor zijn taak be-
rekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust”. In 
het boekje over de profeet Samuël staan 8 hoofdstukken. 
Elk hoofdstuk begint met een intro en achtergrondinfor-
matie. Dan volgt de uitleg van het Schriftgedeelte, met 
gespreksvragen. Door intro en achtergrondinformatie 
wordt het boekje een mooi geheel, omdat niet alle hoofd-
stukken uit 1 Samuël worden behandeld. Na hoofdstuk 
16 lezen we niet meer van het optreden van Samuël. 
Wel wordt hoofdstuk 28 besproken waar koning Saul in 
Endor Samuël laat oproepen. Het leven van Samuël staat 
centraal. Hij dient al jong de Heer en in zijn dienst is hij 
trouw aan God. De houding van Samuël in de woorden 
“Uw dienaar luistert” en de gehoorzaamheid aan God 
vinden de auteurs ook voor onze tijd uiterst actueel. De 
gespreksvragen zijn persoonlijk en op de praktijk van het 
leven gericht en nodigen uit tot gezamenlijke bijbel-
studie. Opvallend is het kopje Uit de belijdenis. Daarin 
wordt afwisselend een gedeelte geciteerd uit de Cate-
chismus, de Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, 
goed passend bij de uitleg. Een mooi boekje om samen 
te bespreken. De bijbelteksten worden geciteerd uit de 
Herziene Statenvertaling.(PZ) 

De basis van het boek zijn bijbellezingen, over de 
eerste drie hoofdstukken uit Samuël, in Werkendam 

de thuisbasis van dominee M. Karens. De heer J. Versloot 
van uitgever Den Hertog heeft geholpen met het aanpas-
sen tot een boek geschikt voor zestienplussers. Maar een 

leeftijdsaanduiding bij een 
boek vind ik niet nodig. Het 
is voor alle leeftijden een 
prettig boek. Het woord-
gebruik is niet modern. De 
auteur stelt het gezin van 
Elkana voor. Ze leven in 
roerige tijden, als onze. Het 
pesten en het snelle oordelen 
is ook nu aan de orde van de 
dag. Dan de vraag: “Heb je 
ook tergende Pennina’s in 
je leven?” Zo komen allerlei 

vragen aan de orde, indringende vragen, niet alleen voor 
16+. De waarschuwing niet stil te zitten (want dan ben je 
een makkelijke prooi voor de boze) is voor ons allemaal.
Elke tijd heeft zijn moeilijkheden. Hoe lang je ook tot 
God bidt en roept, heb geduld en houd vol. Hanna wordt 
vergeleken met Maria en Samuël met Jezus. We moeten 
leren spreken over God niet alleen in ‘camping-tijd’ maar 
elke dag. Het is prettig om een boek met zoveel positivi-
teit te lezen; je krijgt er lef van om over God te spreken. 
Vol worden van God zoals Hanna. Over de rok die Hanna 
meeneemt naar Samuël denk ik zou het een qamis zijn 
geweest? In het oosten een gebruikelijk kledingstuk voor 
mannen, in Nederland hebben we daar geen woord voor. 
Dit terzijde. Nog een tip om dit in verschillende groepen 
te bespreken, verschillende leeftijden, mensen, doelgroe-
pen. Er valt zoveel over te discussiëren en dan weet je dat 
je er optimaal uit haalt.(INS)

Ds. W.J. Westland, Uw dienaar luistert. Bijbelstudies 
uit 1 Samuël. Artios Bijbelstudies. Groen, Heerenveen, 
2018, ISBN 9789088971969, 75 pag. 
€ 9,95

Uw dienaar luistert
Bijbelstudies uit 1 Samuel

In Uw dienaar luistert volgt ds. W.J. Westland de 

bijbelse persoon Samuel. Deze profeet groeit op 

in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo

houden de priesters hun eigen normen erop na. 

Ondanks alles laat God Zijn trouw schitteren.

Samuel wordt door God geroepen om Zijn woorden

door te geven. We leren van Samuel om gehoor-

zaam te luisteren naar God, ook al is de weg die 

God gaat voor ons soms moeilijk te volgen. 

De acht bijbelstudies zijn voorzien van gespreks-

vragen en liedsuggesties en daarmee goed bruik-

baar voor kringen in de gemeente.

Ds. W.J. Westland (1986) is predikant van de hervormde 

gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld. Eerder diende

hij de gemeente van Lelystad.

9 7 8 9 0 8 8 9 7 1 9 6 9

A
rtios

D
s. W

.J. W
estlan

d
•

U
w

 dien
aar luistert  •

B
ijbelstu

dies u
it 1 S

am
u

el

Uw dienaar 
luistert
Bijbelstudies uit 1 Samuel

Ds. W.J. Westland

Omslag Uw dienaar luistert_Opmaak 1  05-02-18  17:09  Pagina 1



A ls ouders, aanstaande ouders en opvoe-
ders hebben we een verantwoordelijke 

taak! Als we dan ook onze kinderen willen 
opvoeden in het geloof geeft dat er nog een 
extra zwaarte aan, maar ook veel troost en 
blijdschap. De schrijfster van dit boek wil je 
behulpzaam zijn met kennis, tips en advie-
zen. 
En wat een mooie titel: een mosterdzaadje is 
een klein zaad met grote kiemkracht. 
Met andere woorden: de kleine dagelijkse 
dingen in de opvoeding zijn van belang!
Toen ik het boekje begon te lezen was ik 
direct geboeid door het onderwerp en ook 
door de prettige manier van schrijven. De schrijfster legt uit 
waarom de geloofsopvoeding op heel jonge leeftijd erg be-
langrijk is. In het boekje maakt ze onderscheid tussen spon-
tane geloofsopvoeding (verweven in de dagelijkse leefwereld) 
en doelgerichte geloofsopvoeding (momenten die je inplant). 
De gezinsmomenten worden uitgebreid uitgewerkt. Maar je 
kunt ze makkelijk aanpassen aan je eigen wensen en ideeën. 

Het is fijn dat er nog zulke boeken verschijnen, 
immers, naast alle drukte en scholen en op-
passers, begint de christelijke opvoeding, als 
het kan, thuis. En wat als rode draad door het 
boekje loopt: God kent jou/jullie en jullie unieke 
kind(eren), en Hij is erbij.
Aanrader dus om te lezen en als (kraam)ca-
deautje te geven. 
Erika van Nes is theoloog en moeder van 2 
kinderen.(TSW)
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Erika van Nes, Mosterdzaadjes, Praktisch inspiratieboek 
voor geloofsopvoeding bij baby’s, peuters en kleuters, 
Ark Media, Heerenveen, 2018, ISBN 9789033801525, 
96 pag. € 9,95

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Praktisch inspiratieboek voor 
geloofsopvoeding bij baby's, peuters 

en kleuters

Erika van Nes-Visscher

Hoe kun je met je jonge kind zaadjes 
van Gods koninkrijk ontdekken?

Erika van Nes schreef een praktisch in-
spiratieboek om ouders te helpen thuis 
bewust bezig te zijn met geloofsopvoeding 
bij baby’s, peuters en kleuters. In dit boek 
laat zij zien hoe ouders met hun jonge kin-
deren in het leven van alledag God kun-
nen ontdekken, ontmoeten en eren. 

Mosterdzaadjes geeft informatie over de ontwikkeling van 
jonge kinderen, handreikingen voor spontane én doelgerichte 
geloofsopvoeding en portretten waarin ouders vertellen hoe 
zij in hun gezin met geloofsopvoeding bezig zijn. Ook kun je 
aan de slag met de suggesties om zelf gezinsmomenten te cre-
eren. Als voorbeeld zijn er al twaalf  uitgewerkt, die je direct 
kunt gebruiken.

Erika van Nes is theoloog en moeder van twee jonge kinderen. 
www.erikavannes.nl

Door de combinatie van theorie en praktische gezins-
momenten een must have voor elke jonge ouder!
Daniëlle Koudijs, oprichtster Power to the Mama’s

Wat mooi dat in dit boek treffend helder wordt uitge-
legd hoe we onze kinderen al vanaf de moederschoot 
bij Jezus mogen brengen.
Nieske Selles-Ten Brinke, auteur van Vier het samen

Mosterdzaadjes
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weetje

Wandelen met God
De kleine Samuël werd door zijn moeder naar de 
tempel gebracht. Zijn leven kwam volledig in dienst 
van de HEER te staan. Als richter-profeet leefde hij 
dicht bij de HEER. Ook moest Samuël zijn leraar Eli 
namens God aanspreken op diens gedrag en dat 
van zijn zonen Chofni en Pinechas. Wat is een 

goede levensstijl? Hoe leef je als kind van God? 
Over deze vragen gaat het ook in Gemeenteschets 
#16 van Jetze Baas, waarvan een herziene uitgave 
in juni 2011 verscheen. In de bespreking staat het 
wandelen met God centraal: over wat het is en hoe 
je dat doet.

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, 
stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.



In zIcht | Frits Tromp 
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Prediker
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Sinds ik een paar jaar geleden ben begonnen met Evangelisatie & Recreatie, 
lees ik tijdens zo'n E&R-week het Bijbelboek Prediker. Het is een heel realistisch 
boek en tegelijk heel inspirerend. Realistisch, omdat de Prediker woorden geeft 
aan de zinloosheid van het leven. 

We weten vaak gewoon niet 
waarom iets gebeurt. Prediker 

ook niet. We weten dat we weten dat 
het zinloos is, of op zijn minst zinloos 
lijkt in onze ogen. Prediker is ook 
heel inspirerend. Want hoewel het 
aardse leven heel zinloos lijkt en de 
geschiedenis zich continue herhaalt, 
zijn we als mensheid wel op aarde. En 
omdat we op aarde zijn, krijgen we van 
God ook de opdracht om te genieten 
van het eten en drinken. Ook dat is 
immers een gave van onze Schepper.

De naam 'Prediker' komt van Maarten 
Luther, die de term Qohelet, zoals 
de auteur zich in de beginverzen 
omschrijft, als 'der Prediger' 
vertaalde. Qohelet heeft ook alles met 
verzamelen te maken. Het Hebreeuwse 
woord Qohelet betekent 'verzamelen': 
een verzameling wijsheden, maar ook 
een verzameling van mensen, een 
gemeente (een qahal), waar de Qohelet 
een voorganger van is.

Het zijn de cynische constateringen 
van Prediker die bij ons blijven 
hangen. “Er is niets nieuws onder de 
zon”, bijvoorbeeld. En “IJdelheid der 
ijdelheden, alles is ijdelheid”. En het is 
waar wat de Kohelet, de verzamelaar, 
ons leert. Immers, wij zeggen zelf ook 
dat de geschiedenis zich herhaald.

De Zeeuwse muzikant Broeder 
Dieleman kwam in 2012 met zijn 
eerste cd, dat hij de titel 'Alles is 
ijdelheid mee' gaf. Halverwege de 
jaren negentig kwam schrijver en 
Holocaust-overlevende Elie Wiesel 
met zijn indrukwekkende memoires, 
in twee delen. Deel 1 gaf hij als titel 
Alle Rivieren Stromen Naar De Zee, 
deel 2 kreeg als titel mee ... Toch Raakt 
De Zee Nooit Vol. Beide delen hebben 
een tekst uit het begin van Prediker als 
opdracht meegekregen.

In 2012 begon regisseur Peter te Nuyl 
met zijn Bijbel Tapes, een serie van 
hoorspelen, waarbij hij elk Bijbelboek 
wilde laten voorlezen door een 
aantal acteurs. Prediker is één van 
die hoorspelen, opgenomen in een 
monumentaal Amsterdams pakhuis, 

met geluiden van een maaltijd op 
de achtergrond: we worden immers 
opgeroepen te genieten van eten en 
drinken!

Folklegende Pete Seeger verwerkte 
de 'Voor alles is een tijd'-passage 
(Prediker 3) in zijn nummer Turn, 
Turn, Turn, dat door The Byrds tot een 
hit werd gemaakt. Voor alles is een 
tijd. We kunnen die tijden lang niet 
altijd doorgronden. We weten dát het 
er is. De les van Prediker is dat het 
voldoende is om dit te weten.

Prediker was een verzamelaar. Hij 
verzamelde wijsheden, om deze te 
delen met zijn verzamelde mensen. 
Het leven is hard, is zinloos, niet alles 
wat gebeurd heeft voor ons een reden 
of een achterliggende opdracht. Dat is 
de ene kant van het verhaal. Prediker 
verzamelde ook de wijsheid dat het 
goed is om te genieten. Het leven is 
al somber genoeg. En genieten is óók 
een gave van God. Deze gave krijg 
je niet zomaar onder ogen. Je bent 
geneigd alleen maar te kijken naar 
de trieste kant van het leven, dat zo 
overheersend lijkt te zijn. Om toch 
te blijven zien dat er meer is dan 
triestheid, lees ik elk jaar minstens één 
keer deze levenswijsheden.

Om toch te blijven zien 
dat er meer is dan 
triestheid, lees ik elk 
jaar minstens één keer 
deze levenswijsheden



Pesten is van alle tijden. Hanna werd, omdat zij geen kinderen had en de andere 
vrouw van haar man wel, gepest. En ze was er diep ongelukkig door, ze kon er zelfs 
niet van eten. Als Hanna haar verdriet aan de Heer voorlegt doet ze een gelofte: 
“Als ik een kind krijg zal ik hem aan U teruggeven”. Lichtzinnig van Hanna?
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In het bekende lied Neem mijn leven, 
laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer 
doe je ook een gelofte. Alle dingen waar 
ik zo aan gehecht ben, die mijn leven 
zinvol en belangrijk maken mag God 
van mij hebben, zingen we: tijd, handen, 
voeten, stem, geld, kracht, verstand, wil, 
hart. Alles. Mijn hele leven.
Oei, dat is wel heel veel. Durf ik het aan 
God heel mijn hebben en houden aan te 
bieden? Stel dat Hij dat alles neemt, hoe 
wordt dat dan met mijn eigen leven?

In de Catechismus lees ik ook al zoiets: 
Op de vraag waarom ik een christen 
word genoemd zegt antwoord 32: om-

dat ik als priester mijzelf als een levend 
dankoffer aan Hem zal offeren.

Hanna deed wat ze beloofd had. Haar 
kind, waar ze zoveel van hield, waarom 
ze zoveel had geleden en gebeden, 
dat haar als moeder een plaats in de 
familie deed innemen, kortom dat haar 
leven compleet maakte, juist dat gaf ze 
aan God. Als een levend dankoffer. 
Was Hanna een slechte moeder? Of 
koos zij daarmee het beste voor haar 
kind. Immers, de jonge Samuël groeide 
op dicht bij de Heer (2: 21). 

Je zult maar zo’n levend dankoffer zijn …

Een levend dankoffer

op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.
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Vergeving
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colofonIn het volgende nuMMer

Vergeven. Dus vergeten?
 
Kan en moet vergeven zonder 
erkenning of berouw?

Een bijbelse opgave die vrede en 
genezing brengt.

Veerkracht vinden in de liefde en 
genade van God.
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‘Brengen die nietige goden 
van andere volken soms regen, 
of schenkt de hemel buien uit 

zichzelf? U, de HEER, onze 
God, doet dat toch? 

Wij vestigen onze hoop op u, 
want u hebt alles gemaakt.’

Jeremia 14: 22


