
INVALSHOEK
Je liefste wens

) al" 1" i"," heel graag wilt heb-
' ben, dan heb ie er veel voor over
om dat te krijgen. Een onvenrrlde
wens heeft grote invloed op je
leven. fe kunt er somber door wot-
den. Niets lijkt meer leuk. fe kunt
alleen maar denken aan wat ie
mist. Het helpt wel als anderen
begrijpen wat jou zo bezig houdt.
Het kan ook goed zijn om vol te
houden, soms tegen beter weten
in.

I SAMUEL l: l-2: lO
Het lied van Hanna

Een nieuw antwoord op
oude rvensen
ln de Hebreeuwse Bijbel volgt het
boek Samu€l op Richteren. Het is
goed om dit in het achterhoofd te
houden als je begint te lezen in
I Samu6l l. Het boek Richteren
heeft nameliik een open einde.
Het slot is heel treurig. Er is van
alles fout gegaan en er is niemand
die een oplossing lilkt te kunnen
bieden. 'Er was geen koning in die
dagen', zo is in Richteren herhaal-
delijk vastgesteld. Dat suggereert
dat zo iemand er dan maar moet
komen in Isra€I.
Het begin van het verhaal yan de
geboorte van Samuel doet sterk
denken aan wat eerder werd ver-
teld over Simson in Richteren 13.

Dat was in de tiid van Filistiinse
onderdrukking. Met de onver-
wachte geboorte van Simson (ook
zijn moeder was onvruchtbaar)
werd de verwachting gewekt dat
er bevrijding zou komen. Ondanks
al het door Simson ontketende
geweld is het daar niet van geko-

men. Nu wordt er weer een nieuw
begin gemaakt. Net als in Richte-
ren 13 wordt de aanstaande vader
uitgebreid voorgesteld met ver-
melding van zijn afkomst. Zijn
naam alleen al is veelbelovend:
Elkana, dat betekent 'God is een

schepper'. Als er iemand een

nieuw begin kan maken, dan is
God het. Ook de herkomst van El-
kana klinkt positief. Hii is iemand
'uit het gebergte van E{raim'. De

laatste keer dat we iemand daar-
vandaan tegenkwamen, was in
Richteren l9:16. De daar ge-

noemde man uit het gebergte van
Efralm was de gunstige uitzonde-
ring tussen de mensen il Gibea
die het niet zo nauw namen met
de regels van de gastvrijheid.

De kinderwens
De situatie van Hanna roept even,
eens oude verhalen in herinnenng.
Haar naam betekent 'de begena-
digde', maar daar heeft ze tot dus-
ver weinig van gemerkt. Ze is kin-
derloos en moet aanzien dat de
andere vrouw van haar echtgenoot
wel kinderen krijgt. Hanna lijkt
op Sara. En zoals Sara de minach-
ting van Hagar met haar zoon [s'
ma€l voelde, zo wordt Hanna ge-

krenkt door Peninna met al haar
zonen en dochters. Op deze ma-
nier halen Hagar en Peninna hun
gram over het feit dat zij zich in
ander opzicht de mindere voelen.
Hagar was Sara's slavin en Pe-

ninna moest op haar beurt elk jaar

ervaren dat Elkana een duidelijke
voorkeur voor Hanna had.
De verhoudingen liggen scheef,
ook tussen Elkana en Hanna. Hii
probeert haar te troosten door te
zeggen: 'Ben ik u niet meer waard
dan tien zoneni'Daaruit blijkt dat
hij zich niet echt in Hanna kan
verplaatsen. Zii wil niet alleen
ontvangen, maar ook iets geven.
Bese{t hij niet dat Hanna zichzelf
zoveel meer waard zou vinden
als zil ook kinderen zou krijgeni
Waarom zegt hii ook niet dat ziil!l
hem meer waard is dan tien
zoneni

Luisteren
Er wordt slecht naar Hanna geluis-
terd. Peninna heeft alleen oog
voor haar eigen status en Elkana is
een matig trooster. ln de tempel te
Silo komt Eli vanaf ziin stoel ook
al tot een snel en oppervlakkig
oordeel over dat op het eerste ge-

zicht merkwaardige gedrag van
Hanna. Als hii dan toch de moeite
neemt om haar verhaal aan te
horen, komt de omslag in het ver-
haal. Eli doet ziin naam, 'lde Here)
is miin Cod', eer aan en zegt in

naam van Cod dat dit gebed niet
onverhoord zal blijven. Wanneer
zii dan inderdaad een zoon krijgt,
geeft zii (niet Elkana! net als bij
Simson doet de moeder het) hem
een passende naam: Samu€1. In
vers 20 wordt dat uitgelegd met
een verwijzing naar het He,
breeuwse werkwoord 'bidden' (het
kind is van God gebeden). Letter-
liik betekent de naam Samuel
'ziin naam is God'. Hoe dan ook,
uit de geboorte van Samu€l blijkt
dat Cod Iuistert en woord houdt.
Dat laatste geldt overigens ook
voor Hama. Tegenover de verho-
ring van haar gebed staat dat zij
de gedane gelofte gestand doet:
ze wiidt Samu€l aan de dienst aan
God. Ten teken daarvan wordt het
haar van de iongen niet geknipt.
Dat doet opnieuw denken aan
Simson. De vraag komt dan van-
zelf op of het nu beter zal gaan.

Zal Samudl beter luisteren naar
Cod dan Simson deedi

Zingen
Hanna die eerst zo diep treurig
was en woordeloos weende, zingt
nu vrolilk het hoogste lied. Men
zou misschien verwachten dat ze
er moeite mee had om haar zoon-
tie af te staan voor de tempel-
dienst. Ze klinkt hier echter als
een moeder die met een gerust
hart vast stelt dat haar kind goed
terecht komt. Ze ziet het nu hel-
der voor zich: God brengt uitein-
deliik alles terecht. Hoogmoed,
grootspraak, geweldenarii, daar-
mee red ie het niet. Aan wat er
met haar is Sebeurd, kun je zien
dat wie terneergeslagen is niet
hoeft te wanhopen. Ze eindigt
haar lied met een Yerwijzing naar
een mogelijk toekomstige koning:
God zal hem de kracht verlenen
om verlossing en recht te brengen
voor wie onderligt. Het lied van
Hanna zal voor alle koningen een
toetssteen ziin. Samu€l zal een be-

langrijke rol spelen bii het ven'r:l-
len van de wens van het volk om
zo'n koning te kriigen.

Klaas SPronk
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Op een dag waren we weer eens in Silo. Daar gaan

we elk jaar heen om te bidden en o{fers te brengen in
de tempel. Opeens hield ik het niet meer uit. Ik kon
mijn tranen niet bedwingen. Ik viel op miin knieen
en ik bad en huilde tegelijk.'God', zei ik, 'als ik een
zoon krijg, dan mag hij uw tempeldienaar worden.
Help me, God!' Eli, de tempelpriester, stond van een
afstandje naar mij te kiiken. Hij wist niet zo goed wat
hil met me aan moest. Hij dacht dat ik dronken was
en wilde me weSsturen. Maar toen zag hij miin tra-
nen. Ik zei: 'Nee, wiin heb ik niet gedronken. Ik heb
gebeden. Ik heb God gezegd waar ik zo naar verlang'.
Eli keek mij aan. Toen zei hij iets heel moois:'God
hoort jouw verlangen, daar kun ie op vertrouwen!'
Het deed me goed, dat hii dar zei. Toen we weer naar
huis gingen, voelde ik me anders. En daarna... oh,
wat was ik blij toen miin buik dik begon te worden.
Mijn gebed was verhoord. Ik kreeg een kind!

Nu is mijn zoon al een grote jongen. SamuEl heet hii.
Dat betekent: God heeft gehoord. Met die naam zeg-
gen wii dat we God dankbaar zijn voor hem. Toen
hii klein was, woonde hij gewoon bij ons thuis. Maar
toen hij groot genoeg was, ziin we met hem naar Eli
gegaan. lk zei tegen Eli: 'Weet u nog dat ik aan het

bidden wasl Nu is mijn gebed verhoord, ik heb een
zoon gekregen! En nu maak ik mijn belofte waar:
Samuil, miin zoon, zal uw tempeldienaar worden'.
Eli wist even niet wat hij moest zcggen, hii maakt dat
niet zo vaak mee. Maar toen keek hii mij vriendeliik
aan.'Daar doen jullie goed aan', zei hii. Hij legde zijn
arm om Samu€l heen en zei:'Jij wordt vast een prima
hulppriester!' Samudls ogen straalden toen Eli dat zei.
Later namen we afscheid. Of dat makkeliik wasi Nee,
dat niet, maar ik weet zeker dat dit goed is. Toen ik
geen kinderen kon krijgen, voelde ik mii wanhopig,
alsof ik helemaal niet meeteldc. Maar nu: het is alsof
God mii heeft laten opstaan, mi1 op mijn benen heeft
gezet en tegen mii heeft gezegd: 'Jii telt mee, jii bcnt
net zo belangriik als ieder anderl Mensen die trots en
uit de hoogte doen, hebben het niet voor het ze114en,

al denken ze van wel.'Ik ben God heel dankbaar dat
miin leven zo veranderd is. Daarom is het goed dat
Samu6l nu in Gods huis gaat wcrken. Nog elke dag

kan ik wel zingen en juichen. Ja, ik ben blij met miin
naam, want God is echt genadigl

Hendette Hoogenkamp

LrruRGtscHE NorlrlEs

Ellde zondag Ya[ de rome]

Kind op Zondag $anvandaag al met de

serie verhalen uit de biibelboeken I en ll

Samuelovel de profeet Samu6len de ko-

ningen Saulen David. H ellecunenisch

leesrooster b eg int met deze serie 0p zon'

dag 21 september. (lrd op Zondagkoos

vo0r deze atwiiking van het leesroosler,

omdat zo met de kinderen uitgebreid aan'

dacht kan worden besteed aan de hootd'

stukken 1 en 2 uit lSamu6l.

De lezingen v0lgens hel lecunenisch

leesrooster ziin uit Deuteron0mium

4:l-2.9-20 en iilarcus 8:27-9:1. Naast de

lezing uit I SamuEl l-2:10 kan uit het

Nieuwe Testament worden gekozen voor

de geliikenis over het gebed van de Fari-

zeeiir en de tollenaar uit Lucas l8:+14

Daarin komt 00k het element 0ver de ver-

hoging van de vernederde voor uit Han-

na's loflied.

Vandaag kan in de liturgie extra aandacht

worden gegeven aan het bidden. Van

Hanna leren we dat bidden is; stem qeven

aan diepe verlangens. Haar verhaal verteh

ook iets over volhouden. Als je samen

bidt, betekent dat 0ok dat je g0ed naar

elkaar m0et luisteren; beter dan Eli deed.

Suggesties liederen:De psalm van de zon'

dag is Psalm 70. Die is Hanna op h€t liif

geschreven: een hartstochteliik gebed 0m

redding van iemand die besp0l wordt,

om een wending van het lot. De psalmist

h0opt 0oit weer vroliik een lied in te zet-

ten. Bii Hanna werd het werkeliikheid. An-

dere geschikte liederen zijn: Psalm 22:ll

{over het betalen van de gelotten}; Gezang

9 (de lofzang van Hanna); Gezang 50:3 {bii

Lucas l8); Gezang l2l (met elementen uit

de lofzang). Het lied van de zondag is Ge-

zang 290

Suggesties kinde rliederer; 'D ie in de

hemel w0ont, lacht', Zt, gen van het licht,

lied 3 {Kok).'Hanna', Zingen van het licht,

lied 8.'Het lied van Hanna, Zin|en van het

/icht, lied 9. 'Het lied van I'anna', Zing alle

dagen //, lied 34 {NZV). 'Samuil (l)'en
'Sanual l2l' , Biibe iedeten voot jonge kin'

deren llt,lied 14 en l5 (B0ekencentrum).

'Lied van Hanna', Met de nuziek nee' lied

65a (Nalratio). Het lied van de week

(schoollis Psalm 77.

Klaas Spronk
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I NVALSHOEK
Wat zonde nou!

) H"t r" rond" als ie goede moge-
'liikheden hcbt cn die niet brnut.
De tempel in Silo is in Isradl de
plaats waar mensen dichter bij
elkaar en dichter bij God kunnen
komen. De priesters spelen daarbii
een centrale rol. De zonen van Eli,
die zijn priesterwerk zouden moe-
ten voortzetten, gebruiken hun
macht echter niet om anderen te
helpen. Ze worden er alleen zelf
beter van. zondcl

I SAMUEL 2: I t-36
Het wangedrag van Eli's zonen

Wat een verschil!
De lezing begint met een eenvou-
dige mededeling. Elkana gaat

samen met Hanna naar huis, in
Rama. Ze laten hun zoon Samu€l
achter in de tempel in Silo. Hii is
nu in dienst van de Heer en staat
onder het toezicht van EIi. Deze
priester neemt de rol van de ou-
ders over. Wat moet dat wordeni!
Eli lijkt niet zo'n goede opvoeder.
In ieder geval heeft hii het er wat
betreft zijn zonen niet zo best af-
gebracht. Kan er bij zo iemand als
Eli nog wat terecht komen van de

dienst aan de Eeuwige? Daarover
gaat het in hoofdstuk 3. Dan zal
bliiken dat Elr een posrtreve rol zal
spelen als middelaar wanneer Sa-

muEl wordt geroepen door God.
In de lezing van deze zondag gaat
het vooral om het contrast tussen
de zonen van Eli en zijn pleegzoon

Samu€1.
De zonen van Eli waren al ge-

noemd aan het begin van het
boek. Ze hebben bijzondere
namen: Chofni en Pinechas. Wat
hun namen precies betekenen, is
niet zeker. Het doet ook niet zo
ter zake. Wat belangdjker is, is
dat ze in Hebreeuwse oren vreemd
klinken, om precies te zijn: Eg,?-
tisch. Dat roept bepaalde associa-
ties op. Te zou het kunnen vergelii-

ken met wanneet wij bijvoorbeeld
Duitse namen horen, zeg: Heinz
en Peter-Franz. Wie geeft zijn
zonen nu zulke namen? Zo word
ie in het centrum van de eredienst
voor de Heer, die zijn volk uit
Egypte bevrijdde, nota bene gecon-
fronteerd met namen die herinne-
ren aan dat oude diensthuis. Het
lijkt wel of Eli er nog niet hele-
maal los van is. Ziin zonen storen
zich ook niet aan de wetten die
God gaf onderweg van Egypte naar
het Beloofde Land. Ze vergdjpen
zich aan de offers bestemd voor
God en aan de vrouwen die dienst
doen bii het heiligdom. Men sug-
gereert wel dat deze vrouwen tem-
pelprostituees waren. Dat is ech-
ter allerminst zeker. Duideliik
is wel dat zij, net als SamuEl, in
dienst van de Heer waren. Pdes-
ters zoals Chofni en Pinechas
moesten hen leiding geven. In
plaats daarvan eigenden zij zich
hen toe, net als de offers. Zo
maken ze van de eredienst een
schandalige wanvertoning. Ze hel-
pen de mensen niet om hun rela-
tie met God te venterken. In
plaats daarvan staan ze tussen
Cod en de mensen in. Het is een
wonder dat Samu€l daar geen hin-
der van lijkt te ondervinden. On-
danks alles staat hii dicht bii Cod:
'hij groeide op bij de Heer' (vers

21). Het wordt in de Biibel biina
nooit van een mens gezegd dat hij
o{ zij 'bij de Heer' is. Zo'n intense
relatie met Cod kwamen we tot
dusver alleen tegen bii Henoch,
Abraham en Mozes. Het is veelbe-
Iovend en het wordt ook herkend,
want in tegenstelling tot Chofni
en Pinechas krijgt Samu€l steeds
meer aanzien bii de mensen. Het
doet denken aan wat in Lucas 2:52
over de jonge fezus wordt gezegd.

Zegen en vloe k
EIi zit erbij en lijkt zijn ogen te
sluiten voor het wangedrag van
ziin zonen. Halverwege de lezing
worden we eraan herinnerd dat de

ouders van SamuEl heel wat zorg-
zamer zijn. Elk jaar komen zij
oI{ers brengen voor de Heer cn
nemen nieuwe kleren voor hun
zoon mee. Nu komt Eli onver-
wacht in actie. Het lijkt erop alsof
hij wat betre{t zijn eigen zonen de

moed heeft opgegeven, maar inziet
dat er met Samudl een goed nieuw
begin gemaakt kan worden. Hij
geeft opnieuw zijn zegen. Hanna
wordt daarna nog verblijd met drie
zonen en twee dochters. Dit staat
in schril contrast met wat Eli te
wachten staat. Ziin familie wordt
vervloekt: zijn zonen zullen voor-
tiidig sterven. Het priesterschap is
bij de familie van Eli niet in goede

handen. Hij zal het aan een ander
moeten overdragen.

De man Gods
Degene die de vreselijke bood-
schap overbrengt aan Eli wordt
'man Gods' genoemd. Hii heeft
geen naam. We worden hier herin-
nerd aan het vorige optreden van
zo'n 'man Gods', namclijk in het
verhaal van de aankondiging van
de geboorte van Simson. Daar had
hij nog hoopvolle woorden gespro-
ken over het begin van de bcvrij-
ding van de Filistijnen. Hier wordt
die bliide verwachting gesmoord
in het ongeluk dat Eli en zijn
zonen over zich hcbben afgeroe-
pen. God heeft een nieuw begur gc-

maakt bij de bevrijding uit Eg1.pte,

maar Hij verwacht wel dat zijn
volk daarop inspeelt en niet dat
men tegenwerkt en alles bij het
oude laat. De Egyptisch klinkende
namen Chofai en Pinechas gaven
het al aan.
De naam van Samudl wordt hier
nog niet genoemd, maar de ver-
wachtingen rondom zijn pcrcoon
spelen mee op de achtergrond.
Nog even en de 'man Gods' krijgt
een naam.

Klaas Spronk

Lituryische notities zie blz. 18
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renl Hoc voel iij jc als iets mis-
gaat omdat ie iets deed, terwill
je gewaarschuwd was om het
niet te doenl

4- 8 iaat
naar keuze
t De nieuwe lasr Samutl krijgt

ieder jaar een nieuwe jas van
zijn moeder. Ieder iaar is de ias
een stukje groter en wordt er
wat meer van Samudl verwacht.
U tekent vij{ jassen, iedere jas

een stukie groter dan de vorige.
De iassen zijn voor kinderen van
4,5,6,7 en 8 jaar. Wat wordt
van kinderen van die leeltijd
verwachtl De kindcren tekenen
of schrijven het in de ias. Bij-
voorbeeld kinderen van 4 moe-
ten zichzelf aankleden, kinderen
van 6 moeten leren lezen en hel-
pen met afwassen.

. Schilderii: De kinderen vouwen
een tekenvel doormidden. Op
de ene hel{t laten ze een druppel
verf vallen. Wat zonde nou, een
vlek! Dan vouwen ze het papier
dubbel. Wat is het geworden? Ze
maken van de vlekken een mooi
schilderii.

t Zorgen voor: U maakt kaartjes
met tekeningen van een schoen,
een fiets, een boek, een hond,
een kind e.d. De kaartjes liggen

omgekeerd op tafel. Om de
beurt mogen de kinderen een
kaartje pakken. Ze kiiken wat
erop staat en vertellen dan hoe
ze ervoor zorgen. De andere kin-
deren mogen aanvullen.

9-12 iaat
naar keuze
t Gedicht mo.ken. De kinderen

worden in groepies verdeeld.
Ieder groepje bedenkt een situ-
atie waarbii iets mis gaat en
maakt hier een coupletje van
vier regels over. Het refrein van
het lied luidt: 'Wot zonde nou,
wat iammer nou, het gaat zo
echt niet goed. Kun iii me niet
vertellen hoe het onde6 moet!'
De kinderen zeggen hun couplet
met het refrein op en wijzen ie-
mand aan die de vraag probeert
te beantwoorden. De andere kin-
deren mogen aanvullen.

t De betekenis von namen: De
kinderen schrijven de namen op
die voorkomen in het bijbelvet-
haal. Wat betekenen de namen

lopzoeken in naamwoorden-
boek, zie ook de pagina 'Aante-
keningen')l Passen die namen
bii de personenl Weten ze ook
wat hun eigen naam betekentl
Ze zoeken hun naam op. Past
hun naam bii henl

t Zotgen voor: Sommige men-
sen/dieren/dingen zijn zo be-
langriik voor je, dat je er goed
voor wilt zorgen. Welke ziin
datl De kinderen schrijven het
op of maken er een tekening van
en stoppen die in de lege kooi.

Terug in de kerk

Afhankelijk van de gekozen werk-
vorm laten de kinderen zien wat
ze gemaakt hebben of zeg,ger. ze
hun zelfgemaakte couplet op.

Samen delen
Gebed: Dank U God dat U ons
Uw schepping toevertrouwd heeft.
Wilt U ons helpen om er goed
voor te zorgen. Leer ons elkaar in
liefde op onze verantwoordelijk-
heid te wiizen. Amen.
Collecte: Zie voor het collectedoel
de actie voor Ethiopi€ op blz. 3.

Tot ziens
Zingen: 'A{scheidslied' of ander
slotlied, zie de gebruikswilzer
Werken met Kind op Zondog. De
kaars wordt uitgeblazen.

ideein: drto decirrto en redactie
Kind op Zondag

t
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NOTITIES

Oertiende uondrg van dc zomer

Kind op Zondag is yotige week al gestart

met de serie verhalen uit de bijbelboeken

len ll Samuel over de profeet Samu6l en

de koningen Saul en David. Het 0ecu-

menisch Leesrooster begint met deze

serie op zondag 2l september. Kind op

Zondag koos voor deze atwijking van het

leesrooster, 0mdat zo met de kinderen uit-

gebreid aandacht kan worden besteed

aan de hooldstukken I en 2 uit lSamudl.

De lezingen v0lgens hel 9ecunenisch

leesroosterrijn uit Jesaia 45:20-25 en

Marcus 9:14 29. De lezing uit I Samuil

2:ll-36 kan worden gecombineerd met

een nieuwtestamentische lezing waarin

Jezus zich kritisch uillaat over de qeeste-

liike leidslieden van ziin tiid. 0aarvan ziin

er qenoeg. Men kan het accent ook leq-

gen bij de verwachtingen die men koppett

aan de j0nge SamuEl en dat verbinden

aan het vers over Jezus in Lucas 2:52.

liederefi 0e psalm van de zondag is

Psalm 74. Die sluit goed aan biide neer-

gang van Gods heiligdom. Het is een op'

roep aan God 0m zijn volk, ziin oude liefde,

niet te vergeten. Het betreft hier welis-

r,yaar een reactie op de vernietiqing van

de tempelvan Salomo, maar de liin naar

de eerdere neergang onder de zonen van

Eli is eenvoudig te trekken. De toepassing

op het heden ligt hier ook voor de hand:

men kan zich bezinnen op de huidige situ'

atie en status van de eredienst en van de

mensen die aan0esteld ziin 0m de ere-

dienst te bevorderen. ln de liturqie krijgt

dat vooral een plaats in het drempelge-

bed: wie zijn wij dat wijvoor Gods aange-

zicht mogen verschajnen. M00ie liederen

daarbij u ijn Psalm l5 en l9 {slot) en de Ge-

zangen 306,313,320 en 321. Het lied van

de zondag is Gezang 297.

Suggesties kinderliederen:'Eli en zijn

/onen' , Biihelliederen voot jonge kinderen

///, lied l6 {B0ekencentrum). Het lied van

de week {school} is Gezang 311.

KIaas Spronk

K|ND OP ZONDAG IIMRCANG 72. NR.2



INVALSHOEK
Wie roept mij?

) Het is heerliik als iemand ie
'hefdevol bij ie naam noemt. Er
is wederzijds herkenning en er-
kenning. Het kan de inzet ziln van
iets nieuws. Het hetekent wel dat
je goed moet luisteren en durven
reageren. Wie zich zo aanSespro-

ken voelt, weet zich geroepen en
geinspireerd om aan te pakken.

I SAMUEL 3: I-2I
De roeping van Samu6l

Zien-horen-zien
Het verhaal van de roeping van Sa-

mu€l draait om het wonderlijke
gebeuren van God die een mens,
een jongetje nog, aanspreekt en
belast met een zware boodschap
aan zijn leermeester. Het gaat ech-
ter niet alleen over het horen van
Cod, maar ook over de vraag of er
iets van Hem is te zien. Aan het
begin van het hooldstuk staat het
naast elkaar: 'het woord van de

Heer was schaars' en: 'visioenen
waren niet talriik'. Daarna gaat

het vooral over het zien, of liever:
over hoe weinig men ziet. Eli is
blind geworden. Meer in het alge-
meen zou men kunnen spreken
over een 'Godsverduistedng'. Die
is echter niet volledig: 'Nog was

Gods lamp niet uitgegaan'.
Dan volgt het verhaal over de

woorden die gewisseld worden
tussen God, Samu€l en Eli. De
ontmoeting tussen God en Samu€l
wordt in vers l5'een gezicht'ge-
noemd. Dat wil zeggen: dat wat
Samu€l heeft gezien. Ook in de

volgende verzen gaat het opmer-
kelijk veel over zien. Zo accep-
teert Eli de bittere boodschap met
de woorden: 'De Heer moge doen
wat goed is in zijn ogen'. Na de

woorden van God ziet de wereld

er voor Samual en de mensen van
Isradl anders uit. De mensen zien
in Samudl een profeet en Samudl
ziet veel van God 'door het woord
van de Heer'.
Zo lopen horen en zien door el-
kaar heen. Dat zegt vooral iets
over de kracht van het woord.
ln het scheppingsverhaal is het
woord het middel waarmee God
het licht laat beginnen. Datzelfde
woord schept nu licht in de duis-
ternis van Isra€I. Er wordt een
mens mee aangesproken. Omdat
Samu€l zich aangesproken voelt
en de last van het woord wil dra-
gen, wordt er voor anderen iets
zichtbaar van Gods goede wil.

God-Eli - SamuCl
Er is een opmerkelijk samenspel
tussen de drie hoofdrolspelers die
al in het eerste vers worden voor-
gesteld in hun onderlinge verhou-
ding. Aan het begin wordt van Sa-

mu€l gezegd dat hii in dieDst staat
van God, onder het toezicht van
Eli. Aan het einde van het verhaal
is die bemiddelende rol van EIi
weggevallen.
Men moet niet te ge ng denken
over het aandeel van Eli. Hii liikt
tamelijk passief en weinig daad-
krachtig bii de opvoeding van zijn
zonen. Hii heeft ook een beperkte
kijk op de dingen. Dat bleek
Iiguurlilk al in het eerste hoofd-
stuk, toen hij niet goed inzag wat
er met Hanna aan de hand was.
Nu geldt het ook letterliik: hii is
blind geworden. Als het erop aan-
komt, is hii echter wel degeliik
een goede middelaar tussen God
en mensen. Dat bleek al bii Hanna
en nu ook bij Samu€l. Eli staat
voor het traditionele en het insti-
tutionele Yan de godsdienst. Hii
vertegenwoordigt de bestaande,
vaste vormen. Die kunnen veel
van hun oorspronkelijke kracht

en glans verliezen. fe ziet het aan
de manier waarop ziln zonen
ermee omgaan. Maar de herinne-
ring aan de woegere ewadngen
kunnen ook helpen om het nieuwe
te begrijpen. Zo werkt dat in het
samenspel van Samu€l en Eli.
God roept Samu€l. Tot vier keer
toe en de laatste keer noemt Hij
zijn naam zel{s twee keer. Gehol-
pen door Eli, die na drie keer pas

echt wakker is en beseft dat Cod
zelf roept, komt Samu€l tot het
inzicht dat het God is die roept.
Het is huiveringwekkend. Cod
komt heel dichtbii. Precies mid-
den in het hoofdstuk lezen we
dat de Heer bij SamuEl bliift
staan {vers l0l. Dat is ongehoord!
De eerste boodschap die Samu€l
als profeet krijgt, houdt een a{re-
kening in met het verleden. Dit
moet hii EIi vertellen. Die helpt
hem daarbii. Eerst hee{t Eli ervoor
gezorgd dat Samudl kon luisteren
naar God, nu brengt hii SamuEl
ertoe om Gods woorden door te
geven, Het is opvallend dat daar-

bii dezelfde woorden worden ge-

bruikt. Tot elf keer toe het werk-
woord 'roepen'. Steeds sloeg dat
op Samudls roeping door God. De
twaalfde keer is het Eli die roept.
Samu€l antwoordt hem zoals hij
eerder God antwoordde: 'Hier ben
ik'. Hii vertelt hem wat hij van
God heeft gehoord. Nu is Samuel
de middelaar geworden. Wat bii
Eli uitzondering was, wordt bii
ziin opvolSer Samudl de regel,
zoals we lezen in het laatste vers
van dit hoofdstuk en in het eerste
vers van het volgende hoofdstuk.
Gods woord wordt weer gehoord
en het wordt ook doorgegeven.

Klaas Spronk

lilur.Eschc notities zle blz. 25
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4-8 iaar
naar keuze
. Luisterspel: De kinderen doen

hun ogen drcht en luisteren naar
de omgevingsgeluiden. Na een
minuut vertellen ze wat ze alle-
maal hebben gehoord.

t Herkenningsspel; Een kind zit
met de ogen dicht in het midden
van de kring. Een van de kinde,
ren uit de kring sluipt naar het
kind toe, gaat achter zijn of haar
rug zitten en noemt de naam
van het kind. Het kind raadt wie
achter hem of haar zit. Als hii o{
zii het nog niet weet, zegt het
kind achter hem of haar nog een
keer de naam. Als het na drie
keer niet geraden is, bliift het
hnd in her midden zitten. Raadr
het wel wie het is, dan gaat het
andere kind in het midden.

t Lied: U leert de kinderen het
lied 'Samu€l hoort 's nachts een
stem' uit AlJes wordt nieuw Il,
lied 8 (Nzvl.

9 -12 iaar
naar keuze
r Spel: Welke boodschap wil ,ii

gaag horenl De kinderen den-
ken erover na en schrijven het
op een geel briefie. De briefies
worden op een bal geplakt. De
kinderen gaan in een kring
staan. U laat muziek horen. Tii-
dens de muziek gooien ze de bal
naar elkaar over. De speler die

de bal heeft als de muziek stopt,
haalt er een b efje vanaf. Wil de
speler de boodschap zelf graag
horen, dan leest hii het hardop
voor en houdt het zelf. Hiilzri
kan ook besluiten de boodschap
aan een ander te geven, die het
dan hardop voorleest.

t Voel je ie geroepenl Wanneer
voel iii ie Seroepen om iets te
doenl U beschriift een situatie
lje ziet dat iemand gepest wordt,
een papiertie op de grond gooien,
twee kinderen die ruzie maken,
een zwerver) en de kinderen zeg-
gen of ze zich geroepen voelen
om iets te doen. Waarom
wel/nietl Wat zouden ze doen?

t Stellingenestafetter U schriift de
stelling 'Vrede begint waar men-
sen elkaar bii de naam noemen'
bovenaan een groot vel papier.
Wat vinden de kinderen van de
stellingl Hoe zouden zii de stel-
ling'Vrede begint...'afmakenl
Wie een stelling weet, schriift
hem onder de eerste. Nadat ero-
ver gediscussieerd is, kan een
volgende stelling worden opge-
schreven. Laat hen vervolgens
aangeven welke stelling volgens
hen het belangriikst is.

Temg in de kerk

Alhankeliik van de gekozen werk-
vorm zingen de kinderen het lied
of laten ze zien wat ze hebben ge-

maakt. Als ze de poster van de
Vredesweek hebben aangevuld
met dingen waaraan zij zouden
willen werken, kan deze worden
opgehangen in de kerk. Na kerk-
tijd kunnen de oudere gemeente-
Ieden de briefjes lezen en er zelf
een briefie aan toevoegen waarop
staat wat zij de komende week
voor de vrede kunnen doen. Vol-
gende week, bij de alsluiting van
de Vredesweek, kan er aandacht
worden besteed aan de briefjes.
Wat is geluktl En wat nietl

Samen delen
Celred: Dank U Cod, dat U ons
blilft roepen, totdat we U horen.
Amen.
Collecte: Zie voor het collectedoel
de actie voor EthiopiE op blz. 3.

Tot ziens
Zingen: 'Nscheidslied' o{ ander
slotlied zie de gebruikswijzer
Werken met Rind op Zondag.
De kaars wordt uitgeblazen.

idee€n: duo decimo en redactie
Kind op Zondag

Lrruncscxe NorlrlEs

E.]st' zodle va[ da hed{ Uederer: Psalm 84, de psalm van de zon' Suggesles kinde iedercn:'Santdl' ,

ln veel kerken zal deze tondag gekleurd dag bezingt het verlangen naar de echte Biibelliederen voot jonge kinderen,lied26

zijn door de Vredesweek. Iegen deze ach- ontmoeting met God, dus naar zoiets als (Boekencentrum). 'Samuql enElI', Zitten

tergrond valt biide lezing van I Samuol3 de ervaring van Samu€l. De'lamp van ot opstaan? I,lied 19lSG0). 'Samu6l',

op dat iets nieuws {vrede!) begint waar er God' (l Samuel 3:3) vinden we ook in Zingend Geloven Vll,lied 50 (Boekencen-

openheid is en waar mensen echt naar ei- Psalm '18 lv€rs 8 van de beriiming) en I l9 trum). 'Samu6l', A//es wo dt nieuw ll,lied

kaar luisteren. Uit het Nieuwe Testament {vers 40). Met Gezang 329 neeml de ge- 8 {NZV).'Samuel', Z,rgen alle dagen ll,

zou men hierbij aansluitend kunnen lezen meente de woorden van Samuelover: lied 30 (NZV). Het lied van de week

over de roeping van de apostelen. 'spreek Heet uw gemeente hoon'. Gezang (schoollis Psalm 105:l-13.

Hel ,ecunenisch Leesrooster biedt 150 verwoordt heel mooi hoe God mensen

naast de lezing uit I samuol een lezing bii name roept. Het lied van de zondag is Klaas spronk

uit Marcus 9:30-37. Gezang 395.
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I NVALSHOEK
Daar zit iets in!

) Sorn, g""r;e dingen aan elkaar
'door zonder dat Ie Frecies weet
wat ze eigenlijk inhouden. Dat
kan ook het geval ziin bil geloofs-
overdracht. Maar dat werkt als het
erop aankomt niet. Geloof kan
verworden tot iets {ormeels: oude
vormen zonder inhoud. Als ie de
moeite neemt je erin te verdiepen,
kan het wel eens verrassend
nieuw en actueel zijn.

I SAMUEL 4: I-22
De ark buitgemaakt

De ark van het verbond
Samudl komt niet voor in dit ver-
haal. Het gaat om het verleden,
om oude tradities verbonden met
de ark als cultussymbool. Daar-
naast Eaat het ook over de hoeders
van die traditie: over de pdesters,
over Eli en ziin zonen.
De ark van het verbond herinnert
aan de tocht door de woestijn, uit
het diensthuis Eglate naar het be'
loofde land. De ark was een draag-
baar heiligdom dat een aantal
voorwerpen bevatte die herinner-
den aan het verbond dat God met
ziin volk had gesloten. De belang-
rijkste waren de twee stenen 'taf-
elen' met de tien woorden. Cod
had ze zel{ beschreven en aan
Mozes gegeven als bezegeling van
het verbond. Volgens Hebree€n 9:4
zaten er ook een gouden kruik
met manna en de staf van Aaron
in, die herinnerden aan verschil-
lende momenten waarop God zijn
belofte van bijstand aan ziln volk
had waargemaakt.
In Exodus 25 wordt beschreven
hoe de ark er precies uit zag. Het
meest opvallend moeten de gou-
den 'vezoendeksel' en de twee en-
gelengestalten (cherubs) daarboven
ziin geweest. In 1 Samuel 4:4
wordt God 'de Heer der heerscha-
ren die op de cherubs troont' ge-

noemd. Dat suggereert dat men
veronderstelde dat de ark een

soort troon van God was. Via de

ark denkt men - Chofni en Pine-
chas, de zonen van EIi, voorop -
God bii de strijd tegen de Filistii-

nen te kunnen betrekken.
Het valt op dat men druk aan het
slepen is met de ark, maar dat
Cod zell in feite buiten spel bliilt.
We horen niets van een gebed of
raadpleging of iets dergelijks. En
dat terwiil we juist in het vooraf-
gaande lazen dat er met Samuel
een nieuwe profeet was gekomen.
Heel het volk had dat erkend.
In plaats van voor het levende
woord kiest men voor een doods
voorwerp. Dat is makkelijker te
manipuleren. Het zal echter niet
werken.
Vergeleken met de IsraElieten
onder leiding van Chofni en Pine-
chas liiken de Filistijnen beter te
beseffen waar het hier om gaat. Z1i
letten meer op datgene waarnaar

{de inloud van) de ark verwijst.
Ze spreken over Cod die Egypte
heeft geslagen en zijn volk door de
woestiin heeft geleid. Meer dan de
Isra€lieten beseffen ze ook dat
men zich niet kan verschuilen
achter eerbiedwaardige voorwer-
pen. Men zal zel{ voor de dag

moeten komen en een keuze moe-
ten maken. Zii kiezen voor een
moedige strifd. En winnen.

Het einde
In de strijd met de Filistijnen
komen Chofni en Pinechas samen
met talriike volksgenoten om. Zo
wordt yenrrld wat aart Samu€l
was voorzegd. Tegelijkertijd wordt
dat het einde van Eli. De manier
waarop hii sterft is veelzeggend.
Zijn hele leven lang was hii al
weinig voortvarend geweest. Hii
leek alles maar op zi)n beloop te
laten en zat als vastgenageld op
ziin zetel. Die stoel staat voor ziln
status. Daar deed hii weinig tot
niets mee. En nu gaat hii met
stoel, status en al omver. Op-
nieuw steekt hii geen poot uit en
breekt ziin nek. Zo sterven vader
en zonen op dezelfde dag. Met de
volgende generatie gaat het al niet
veel beter. De vrouw van Pinechas
bevalt van schrik voorbarig van
een zoon. Zii overleeft dit niet en
geeft haar kind weinig hoop van
leven mee. Ze noemt hem lkabod.
Dat betekent 'waar is de eerl' Na
alles wat er gebeurd was, is die eer

ver te zoeken. De zaak lijkt hope-
Ioos verloren.

Het begin
Heel deze treurige geschiedenis is
als een afrekening met het verle-
den. Met Eli eindigt een algeronde
periode van veertig jaar richter-
schap. Er wordt als het ware
schoon schip gemaakt voor een
nieuw begin onder Samuel en via
hem met de koning naar Gods
hart. Het is God die dat nieuwe
begin maakt. Dat kun je zien aan
hoe het verder gaat met de ark.
Zonder toedoen van de Isra€lieten
brengt Cod via de ark de Filistii-
nen een gevoelige nederlaag toe,
die voelbaar is tot i.n het hart Yan
de Filistiinse eredienst. ln 1 Sa-

muEl 5 lezen we hoe de god van
de Filistiinen, Dagon, diep moet
buigen. Na vele omzwervingen en
veel narigheid voor de Filistijnen
komt de ark uiteindeliik weer in
Isra€I. Op die plaats richt Samu€l
een gedenksteen op (l Sam. 7:12).
Hii noemt die Eben-HaEzer, 'steen
van de hulp', als symbool dat Cod
zijn volk heeft geholpen. Dezelfde
naam kwamen we tegen aan het
begin van deze geschiedenis, in
I Samuel 4:1. Na veel leerzame
ervaringen w€et het volk nu dat
Cods hulp niet zonder meer be-

schikbaar is. Men moet op de in-
houd letten en kritisch naar zich-
zell durven kiiken.

Klaas Spronk

lrturgrscle tlotlties:1e bl.. 3)
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VIEREN MET K!NDEREN

I Samuel 4:l-22
Invalshoek: Daar zit iets in!

Voorbereiding

Zondagsscholen kunnen gebruik
maken van alle onderdelen van
deze viering.

Parochies kunnen gebruik maken
vrn de rubriek'Kinderen gaan

voor' op blz. .17. Deze rubriek
werkt de lezing uit Marcus 9:.lll--llt
uit volgens hct R.K. LectionutLtnt.

Gebruiksrvijzer

In deze rubriek wordt een aantal
malen verwezen naar de gebruiks-
wljzer Wetken met Kind op Zon-
dag. Hierin vindt u de tekst en
melofie van enkele vaste onder-
delen in deze rubriek. U kunt de

gebruikswijzer aanwagen bii de

NZV.

Viertafel
. groen kleed
. bijbel of kinderbiibel
.collectcmand

' kaars
. cen becr met blauw en u'it hnt

om ziin nck

In de kerk

Welkom
Zingen: 'W elkomstlied' ol ander
openingslied, zie de gebruikswii-
zer Werken met Kind oP ZondaS.

De kaars wordt aangestoken.

Kyri6 en gloria
Zingen of zeggen'. 'KYrie' en

'Gloria', zie de gebruikswijzer
Werken met Kind oP Zondag.

Kinderen in het midden
alle leeftiiden
U laat de beer aan de kinderen
zien en vertelt dat het een mas'

cotte is. Weten de kinderen wat

een mascotte isl Wanneer gebruik

ie een mascottel Wat zouden de

kleuren van het lint betekenenl

U vertelt het verhaal van de beer'

De beer
Het gaat niet goed met Blauw-Wit.
De hele wedstrijd staat het korf-
balteam al achter op Oranie-
Zwart. 'Hadden we onze mascottc
maar meegenomen', zucht los€.
'Miin broertje Rob haalt hem op',
zegt Kees. 'Kiik, daar is hii al!'
Rob zwaait en zet de beer naast
het veld. Even later schalt de stem
van de speaker over het veld:
'En... Blauw-Wit scoort. Een
prachtige worp van Renate!'Re-
nate rent naar de rand van het
veld. Ze pakt de beer en gooit hem
in de lucht. 'Lang leve onze mas-
cotte!' roept ze. De supporte$ van
Blauw-Wit iuichen. Nu staat het
2- l. Misschien kunnen ze toch
nog winnen- Net voor de rust
scoort Jose de tweede punt. Ze
staan gelilk!
De spelers van Oranie-Zwart slof-
{en naar de kleedkamer. 'Ze heb-

ben hun mascotte opgehaald', zegt
Peter. 'Nu kunnen wii het wel
vergeten.' 'Als we zo blijven sPe-

len wel', vindt Marlies. 'Kom op.
We laten ons toch niet door zo'n
stomme beer op onze kop zitten.
Wij ziin gewoon beter!'
Na de rust komen de spelers van
Blauw-Wit vroliik het veld oP.

Kees zet de beer weer naast het
veld. Blauw-Wit voelt zich beres-

terk maar speelt de bal slordig.
Oranie-Zwart speelt fel. Het lijkt
wel o{ ze overal tegeliik ziin. De
ene worp na de andere is raak. En

bij het laatste fluitsignaal is de

stand 8-2 voor Oranie-Zwart. Iui'
chend rent het team over het veld

Marlies grist de beer van de rand

van het veld en gooit hem met
een mooie worp door de korf.
Blauw-Wit bliift verslagen achter'

fosd pakt de beer oP en striikt ziin
blauw-witte lint glad. 'Hoe kan

dat noul' vraagt ze. 'Dat is niet zo

moeiliik', zegt een toeschouwer.

'Zii speelden gewoon beter.'

Praat nog even na met de kindelen

over de wedstriid. Brengt een mas-

cotte altild gelukl

KIND OP ZONDAG IJAARGANG 72.NR,2

Vandaag gaat het verhaal uit de
Biibel over de ark, een prachtig
versierde kist die in de tempel van
Silo staat. In fie kist ligien twee
stenen met daarop de Tien Woor-
den. De lsra€lieten halen de ark op
als ze moeten vechten in de oor-
log. Ze denken dat ze dan wel zul-
len winnen. Hoe dat afloopt, hoor
ie in de nevenruimte.

Het licht dat meegaat naar de

nevenruimte wordt aangestoken.
Zingen of zeggen'Licht', zie de
gebruikswiizer Werken met Rind
op Zondag.

In de eigen ruimte

Vertelling
Naar I Samuel 4:l 22

Om te doen
alle leeftiiden
naar keuze
. Het tiidschdft Kleur in de kerk

biedt werkbladen bii de verhalen
in Rind op Zondag. Meer infor-
matie over het werkblad van
vandaag vindt u op de pagina

'Aantekeningen'.
. Lees ol zing een lied: Zie de

liturgische notities voor deze

zondag.
t Gesprek: De Isra€lieten nemen

de ark mee als een mascotte,
zonder eerbied en respect voor
de inhoud. Praat met de kinde-
ren over de ark van het verbond

llaat eveotueel een afbeelding
zien, zie de pagina 'Aantekenin-
gen'). Waarom wordt de ark zo

genoemd? Welke betekenis heelt
de arki Hoe moeten mensen
met de ark omgaan? OP welke
manier hadden de Isra€lieten
wel om hulp van God kunnen
vragen i

4-8laar
naar keuze
r Raadspelr U neemt cen doosje

mee en doet daar een voorwerP

))


