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Aandacht voor muziek, overige literatuur, films, theatervoorstellingen en musicals over 1 Samuël,
David en Saul.

Inleiding
Aan het eind van de richterenperiode is er een vrouw met diep verdriet: Hanna. Ze heeft geen
kinderen. Haar man Elkana wel, want die heeft een tweede vrouw genomen en bij haar kinderen
gekregen. Het loopt niet lekker in dit gezin, vooral niet als ze samen bij het jaarlijkse offerfeest de
maaltijd houden. Telkens weer moet Hanna aanzien hoe Elkana het vlees verdeelt en Peninna veel
porties krijgt om uit te delen onder haar kinderen terwijl zij maar één portie krijgt. Bovendien zijn
daar die opmerkingen van Peninna, die haar er telkens aan doen herinneren dat zij alleen is.
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Hanna bidt daarom hartstochtelijk om een kind, een zoon. Ze belooft God dat de jongen, als die zou
komen, in zijn dienst zou komen te staan. Hij zou dan in het heiligdom mogen dienen. Dan zou Hanna
thuis alsnog alleen zijn, maar met zo’n kind in het heiligdom zouden de offerfeesten tenminste
draaglijk worden. Dan zou ze eindelijk mee kunnen doen met de eredienst, met het gedenken van
Gods grote daden aan Israël en met de maaltijd. Dan zou het heiligdom niet meer een plaats van
jaloezie en tweedracht zijn, maar een plaats van toewijding aan de Heer.
In die omstandigheden komt Samuël op de wereld. Hij is de jongen om wie Hanna heeft gebeden. En
zij staat hem ook daadwerkelijk af aan het heiligdom. Samuël komt in dienst van hogepriester Eli, die
met zijn slechte ogen wel een knechtje kan gebruiken. Intussen verrichten de twee zonen van Eli,
Hofni en Pinehas, de priesterdiensten. Maar hoe? Ze nemen alles wat ze willen voor zichzelf en
verachten de weten die God aan Israël had gegeven. In die omgeving groeit Samuël op, maar wel in
de geest van Elkana en Hanna. Vanaf het begin is Samuël anders dan het gezin van Eli. Vanaf het
begin roeit Samuël tegen de stroom in.

Bijbelstudies
In deze bijbelstudies volgen we de verhalen waarin Samuël een actieve rol speelt. We beginnen bij
zijn roeping en zien hem twee koningen zalven (Saul en David). Er zijn niet veel verhalen waarin hij
niet tegen de stroom in gaat. Wij staan tegenover het volk Israël als geheel of tegenover een koning
die niet wil luisteren. Soms heeft hij zelfs onenigheid met zijn Heer. Een leven lang op weg; niet altijd
even gemakkelijk, maar de moeite van het bestuderen waard.
Samuël was toegewijd aan de God van Israël, eerst als richter, daarna als profeet. In het dagelijks
leven zal hij veel mensen hebben geholpen met het oplossen van ruzies en kleine rechtszaken, maar
ook met onderwijs over God en de dienst aan Hem. Op verschillende momenten in zijn leven moest
hij echter dwars tegen de stroom in:
-) Hij moest het priestergezin van Eli waarschuwen voor hun zondige gedrag:
-) Hij waarschuwde het volk dat hun gewenste koning ook zijn negatieve kanten had;
-) Hij zalfde een nieuwe koning terwijl de oude nog volop aan de macht was;
-) etc.
Eveline van Staalduine-Sulman schreef tien bijbelstudies over de momenten waarop Samuël in
opdracht van God moest handelen. Tien buibelstudies die ons aanmoedigen om toegewijd aan God
te leven, zelfs als we daarbij soms tegen de stoom in moeten gaan. Geschreven voor kringgebruik,
maar ook heel geschikt voor zelfstudie.

Inhoudsopgave
1 Samuël 3
1 Samuël 7
1 Samuël 8
1 Samuël 10:17-27
1 Samuël 12
1 Samuël 13:1-15
1 Samuël 15
1 Samuël 16:1-13
1 Samuël 19:8-24
1 Samuël 25:1 en 28:3-25

Je mentor terechtwijzen
Voorbede doen
Een zware teleurstelling
Gods aanwijzingen volgen
Een donderpreek
Is er nog vertrouwen?
Liever gehoorzaamheid
Anders kijken
Humor van de Geest
In vrede sterven

2

Tegen de stroom in – 1 Samuël
Verwijzingen naar de psalmen in het boek 1 Samuël
1 Samuël 2

1 Samuël 4

1 Samuël 5

1 Samuël 8

1 Samuël 13

1 Samuël 15

1 Samuël 18

1 Samuël 20

1 Samuël 21

1). Het gebed van Hanna – Lied 152
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/152-mijn-hart-verheugt-zich-zeer1_5_2
2). De lofzang van Maria – Lied 157 a t/m d
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/157c-met-hart-en-ziel-maak-ik-hemgroot-1_0_2_5
Ikabod – de eer is weg. De ark van God was buitgemaakt
Psalm 20
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-20
Omzwervingen van de ark. De Bijbel spot met de macht van Dagon
Psalm 2
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2
1). God voorzag het koningschap in Israël als een tegemoetkoming
Psalm 103
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103
2). Het koningsportret
Psalm 72
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-72
Gehoorzamen is beter dan het brengen van een offer. Saul handelde eigenmachtig en kon niet op Samuël en God wachten
Psalm 40
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-40
Saul verspeelt de gunst van God. Scherp oordeel over godsdienstigheid zonder
gehoorzaamheid
Psalm 50
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-50
Psalm 40 – we hebben de Messias van psalm 40 nodig, die de wet van God heeft
verinnerlijkt
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-40
1). Saul was bang voor David en haatte hem. De Here was met David. Saul stond
in een isolement met zijn haat.
Psalm 69 – zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat. Christus betrekt het
psalmwoord uit psalm 69 op zichzelf
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-69
2). Davids geschiedenis is een voorafbeelding voor die van Jezus Christus.
Psalm 2 – Het gaat steeds tegen de Here en zijn gezalfde
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2
Dit hoofdstuk wordt gekenmerkt door een opmerkzame passiviteit. Niet in een
stoel gaan zitten wachten, maar opmerkzame passiviteit. Het is zo de moeite
waard om op God te letten
Psalm 25
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-25
1). David begint aan zijn zwervend leven
Psalm 56 – ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U. David is de zwerver van psalm
56 - https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-56
Psalm 34 – een psalm van David toen hij zich bij Abimelech als een waanzinige
gedroeg
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-34
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1 Samuël 23

1 Samuël 25

Davids verblijf in Zif. God is Davids helper
psalm 54 – een kunstig lied van David toen de inwoners van Zif aan Saul waren
gaan vragen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt?’
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-54
Dit hoofdstuk is als het ware een uitbeelding van psalm 37, die spreekt van de
snelle ondergang van de goddeloze: zij verdorren snel als het gras en verwelken
als het groene kruid. Aan Nabal is dat letterlijk waar geworden
Psalm 37
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-37

Psalmen van David
Psalmen van David zijn de Psalmen die aan hem worden toegeschreven dat koning David ze heeft
geschreven. Hoewel de Psalmen 2 en 95 niet de naam van David dragen, worden ze in het Nieuwe
Testament wel aan hem toegeschreven (Hand. 4:25 en Hebr. 4:7). De volgende 78 Psalmen zijn van
David: http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?601

Andere liederen bij 1 Samuël
https://kerkliedwiki.nl/1_Samuel

Andere literatuur bij 1 Samuël
1). De Twee messiassen – 31 preken over het boek 1 Samuël
Auteur: drs. Henk de Jong
Zijn preken kenmerken zich door een nauwgezette weergave van wat er staat. Daarbij blijkt telkens
dat hij veel ontdekt waar anderen gemakkelijk overheen lezen. Ook weet hij zijn preken zo te
actualiseren dat op vele hedendaagse vragen en problemen een verrassend licht geworpen worden.
Gebruikte exemplaren zijn te koop via www.boekwinkeltjes.nl.
2). 1 and 2 Samuel for everyone
Auteur: John Goldingay
The books of 1 and 2 Samuel vividly describe the passing of the age of the judges and the founding of
the Israelite monarchy. We read of the rise and rule of Samuel, the last and greatest of the judges,
and his role in establishing Saul and, later, David as kings over Israel. The wars, deceptions,
victories, friendship, intrigue, rivalry, jealousy, and (for David) adultery and family discord that
marked the reigns of these two men ensure that 1 and 2Samuel are among the most readable - and
relevant - books of the Old Testament.
https://www.hertog.nl/artikel/9780281061297/1-and-2-Samuel-for-Everyone/
3). David beter begrijpen
Auteur: Niels de Jong
David is een van de meest besproken personen in de Bijbel. Soms stijgt hij tot grote hoogten, terwijl
hij op andere momenten heel diep wegzinkt. Dwars door alles heen blijkt God in zijn leven toch op
een bijzondere wijze een hoofdrol te spelen. Het boek helpt bij het verstaan van de oudtestamentische verhalen uit 1 en 2 Samuël, die ons veel leren over God, onszelf en het leven, en gaat
moeilijke vragen van hedendaagse lezers niet uit de weg. Door de gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en links is het uitstekend te gebruiken in groepsverband.
https://www.gospel.nl/david-beter-begrijpen-pod.html
4). Studiebijbel Oude Testament, deel 3, Jozua t/m 1 Samuël
Auteurs: M.J. Paul, G. van den Brink e.a.
https://koopdebijbel.nl/bijbelstudie/studiebijbel/studiebijbel-ot-deel-2
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5) Waar gaat het bijbelboek 1 Samuël over?
https://bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/inleiding-op-1-samuel
6). De Bijbel in 1000 seconden – over koning David
https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=DAVID
7). Kiezelstenen, een roman over het leven van Koning David
Auteur: Eleonor Gustafson
https://clcnederland.com/product/kiezelstenen-eleonor-gustafson-9789085201489
8). David, een man naar Gods hart – 20 lessen uit het leven van koning David
Auteur: Henk Stoorvogel
https://clcnederland.com/product/david-een-man-naar-gods-hart-henk-stoorvogel-9789079859054
9). Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God
Auteur: Noor van Haaften
https://clcnederland.com/product/samuel-noor-van-haaften-9789063183530
10). Het eerste boek Samuël – Deel 1 – Opkomst en fiasco van een messiaans koningschap
Auteur Meint R. van den Berg
https://clcnederland.com/product/i-hoofdstuk-1-15-mr-van-den-berg-9789060648841
11). Het eerste boek Samuël – deel 2 – van koeienjongen tot voortvluchtige Messias
Auteur: Meint R. van den Berg
https://clcnederland.com/product/ii-hoofdstuk-16-31-van-koeienjongen-tot-voortvluchtige-messiasmr-van-den-berg-9789060649138
12). Koninklijk gezelschap – bijbelstudies over mensen rondom David
Auteur: René van Loon
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033801389/loon-rene-van/koninklijk-gezelschap/

Films, musicals en theatervoorstellingen
1). David en Goliat, Franse film
https://www.youtube.com/watch?v=P8AKPQ2Rstg
2). Animatiefilm over koning David (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=3O8MwkY_Hjs
https://www.youtube.com/watch?v=C39IO26lwL8
3). King David (1985)
https://www.themoviedb.org/movie/42040-king-david
4). Theatervoorstelling over koning Saul
https://www.theaterkrant.nl/recensie/saul/theaterproductiehuis-zeelandia/
5). Animatiefilm over koning Saul (20 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=ojwM-8cTusU
6). The bible series, episode 4, the kingdom (Saul, David en Salomo)
https://www.youtube.com/watch?v=QopPZfUKaOY
7). David (1997)
https://www.imdb.com/title/tt0118933/plotsummary?ref_=tt_ov_pl
8). Musical Saul
https://www.youtube.com/watch?v=SMrpfT_G8VQ
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