
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 3 

 

Schriftgedeelte 

1 Samuël 7:2-13 

 

Thema  

Op het gebed van Samuël verlost de Heere Israël van de Filistijnen 

 

Thematekst 

Hebreeën 11: 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, 

moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.  

 

Exegese 

We behandelen 1 Samuël 7:2-13. 

 

Context Israël is in grote nood: de Filistijnse legers komen op hen af en het volk weet dat zij 

tegen de Heere gezondigd hebben. Maar zij zeggen door het geloof tegen Samuel: ‘Zwijg niet om 

ons, dat u niet zou roepen tot de HEERE, onze God, opdat Hij ons zal verlossen van de Filistijnen.’ 

Samuël bidt en de Filistijnen worden door de Heere Zelf verslagen. 

 

Vers 2  de ark bleef - Dit zou meer dan veertig jaar duren. 

 

twintig jaren - Samuël heeft al deze jaren het volk verteld dat God hen straft en dat er pas 

verbetering op zal treden als zij zich tot de Heere bekeren. 

 

klaagde den HEERE achterna - Ze klagen hun nood aan de Heere, maar nog steeds zonder de 

afgoden weg te doen. 

 

Vers 3  Indien … bekeert - Inmiddels is het volk gaan zien dat hun nood te maken heeft met 

hun verhouding tot de HEERE en ze gaan daarmee naar de Heere toe. In die vrucht op de prediking 

is het werk van de Heilige Geest  te zien.   Bekering vraagt breken met de zonde. Samuël geeft 

onderwijs: als het het volk écht om bekering gaat, dan zullen ze hun afgoden weg moeten doen. 

Bekeren is zich omkeren: ván de zonde, náár God. Zolang Israël de afgoden dient, kan de 

verhouding met de Heere nooit ‘goed’ zijn.  

 

dient Hem alleen - De Heere eist van ons dat wij Hem volkomen dienen en er geen andere goden 

op na zullen houden. 

 

Vers 4  de Baäls en de Astaroths - Deze afgodsdienst staat lijnrecht tegenover Gods 

geboden, maar wordt vrijwel noodzakelijk geacht voor het verkrijgen van nageslacht bij mensen, 

dieren en planten.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baäl  is de  belangrijkste mannelijke god, onder verschillende namen bekend (Baäl-Berith, Baäl-

Peor, Baäl-Zebub; ‘de Baäls’). In  hem wordt  de voort- plantende  natuur vereerd.  De  dienst van  

Baäl wordt  gekenmerkt  door wreedheid en wellust.  

Meestal is zij verbonden aan de verering van Astarte (meervoud: Astharoth), de  godin van  de  

maan. In  haar  wordt de  vrouwelijke natuurkracht ver- heerlijkt. Ook de dienst van Astarte wordt 

door ontucht gekenmerkt. In haar tempels  wordt  prostitutie  bedreven  door  de  priesteressen.  

Waar  geen tempels zijn, zijn bossen aangelegd, waar ontucht bedreven wordt. Overigens worden 

met de bossen waarschijnlijk gewijde palen bedoeld. 

 

Vers 5  het ganse Israël - Alle strijdbare mannen van het volk (zie vers 11) 

 

Mizpa - Hier hielden de Israëlieten steeds hun landdag. Het is niet helemaal duidelijk wat hier 

gebeurde. Het ging niet om de offerdienst: die vond in Silo plaats. 

 

ik zal den HEERE voor u bidden - om verlossing van de Filistijnen. 

 

Vers 6  zij schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des HEEREN - tot een teken 

dat zij roepen tot de Heere om verlossing. Zij storten hun hart voor de Heere uit (1 Sam.1:15). 

 

richtte - Samuël leert hen hoe ze de Heere moeten dienen. 

 

Vers 7  Toen de Filistijnen hoorden – Ze gaan er van uit dat de Israëlieten van plan zijn 

oorlog te voeren tegen hen en bereiden zich zelf er op voor om op Israëls grondgebied te vechten.  

 

Vers 8   dat gij niet zoudt roepen - Ze vragen Samuël om voor hen te bidden. Hij treedt hier 

op als middelaar en is daarin een type van dé Middelaar, de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, 

dat de zonden der wereld wegneemt. 

 

Vers 9  melklam - een zogend lam, dat dus nog heel jong is, maar wel (naar Gods wet) 

tenminste acht dagen oud. 

 

offerde - Dit doet hij om hen te leren, dat het gebed de Heere niet anders aangenaam zal zijn dan 

in de weg van verzoening; dus niet zonder offeren. God verhoort Zijn kinderen alleen in Christus, 

de enige Hogepriester. 

 

brandoffer - Het dier, een mannetje, wordt geslacht. Het bloed wordt opgevangen en rondom over 

het altaar uitgestort. De huid wordt afgestroopt, het dier wordt ontdaan van ingewanden, in 

stukken gedeeld, gezouten en geheel verbrand op het altaar. Intussen worden de ingewanden 

gewassen en daarna ook verbrand op het altaar. 

Een wezenlijk onderdeel van het brengen van het brandoffer is de verzoening. Op bekering en op 

het gebed verhoort de Heere en naar Zijn belofte geeft Hij verlossing. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 12 Sen – ‘De tand’, denk aan een rots die als een scherpe tand uitsteekt in het 

landschap. 

 

Eben–Haëzer – letterlijk: Steen van hulp. Op dezelfde plaats zijn de Israëlieten twintig jaar eerder 

tweemaal verslagen, waarbij de ark door de Filistijnen is buitgemaakt (1 Samuël 4). 

 

Vers 13 en kwamen niet meer in de landpalen van Israël –Ze hebben ten tijde van Samuël 

niet meer die macht over Israël, die zij vroeger hadden. Pas in de tijd van Saul horen we weer van 

strijd tegen de Filistijnen. 

 

 

Geloofsleer 

• HC vr. 89,90   Bekering 

• NGB 26   De Middelaar  

 

 

Bij de Bijbelstudie 

Vraag 4: 

In dit gebod gaat het om beelden, die vereerd worden. De Heere verbiedt niet het maken van 

beelden van mensen, maar wel van Hemzelf. Hij wil niet dat wij die aanbidden. 

 

Vraag 5: 

De goede volgorde is: e – g – f – a – b – h – c – d 

 

Vraag 8: 

Dit is een vraag waar discussie over kan ontstaan. Drie goede antwoorden, welke is de beste? Het 

is goed om de kinderen te wijzen op de betekenis van Gods Woord voor hen. De laatste 

(vetgedrukte) zinnen doen dat ook. Het is goed om daar nog even over door te praten en deze 

zinnen op eenvoudige wijze te verduidelijken. Wat is ‘wordt niet beschaamd’, ‘noden’, ‘heilig’? 

Voor ons bekende woorden, maar voor kinderen is dat niet altijd helder.  

Niet beschaamd worden = niet teleurgesteld worden, niet bedrogen uitkomen. 

Noden = letterlijk: dingen die je nodig hebt, niet alleen elke dag, maar ook als je écht in nood bent. 

Of bijvoorbeeld: zorgen, verdriet, angsten. 

Heilig = zonder zonde, volkomen rein. God kán geen gemeenschap hebben met de zonde! 

 

 

Gebedspunten 

• Reiniging van zonde door het bloed van Gods Zoon 

• Verlossing uit de macht van de duivel 

• Losmaking van alles wat voor ons een afgod is 

• Terugkeer naar de Heere van ons volk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalm- en liedlijst 

Psalmen 3 : 4  Sta op, verlos mij, Heer’ 

6 : 2,4  Vergeef mij al mijn zonden / Keer eind’lijk, Heer’, toch weder 

99: 5, 7 Ook was Samuël / Gij, met hen begaan 

118:4  De Heer’ is aan de spits getreden  

 

Liederen ZB   Heer’, ik kom tot U 

    Leer mij Uw weg, o Heer` 

    Wie op de Heer`vertrouwen 

 

 

Verwerken = leren 

Thematekst 

Hebreeën 11: 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, 

moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.  

 

• Wat heb je nodig om iets te doen wat God behaagt? 

• Wat is  ‘behagen’? 

• Hoe is de Heere een Beloner? 

• Wie beloont Hij? 

• Waarom kan Hij hen belonen? 

 

 

Introductie op de vertelling 

Neem een bloem mee en zet twee vazen met water klaar. In de ene vaas zit zoet water, de andere 

is gevuld met zout water. 

Vraag de kinderen: ‘In welke vaas zetten we de bloem?’ Waarom? 

De bloem vergelijken we met iemand die de Heere wil dienen. 

Het zoute water vergelijken we met een zondige leefomgeving. 

Kun jij de Heere dienen en tegelijk een zondig leven voortzetten? 

Het zoute water is niet goed voor de bloem; hij gaat dood. Het maakt dus alle verschil of je de 

bloem in het zoute of in het zoete water zet. 

Wij kunnen niet de Heere dienen en tegelijkertijd in de zonde blijven leven. 

Daarover gaat het in dit verhaal ook. 

 

 


