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Jullie lezen in dit boek de geschiedenis van een jongen, die ongeveer drieduizend jaar 

geleden leefde. Al vroeg bracht zijn moeder hem in de tabernakel (wellicht drie of vier jaar 

oud). Zijn moeder had een gelofte gedaan: als u mij een zoon schenkt, dan zal ik hem aan u 

teruggeven. Zijn naam betekent: van de HEERE gebeden. Gehoorzaam aan de roeping van 

God, heeft hij zijn leven in de dienst van de HEERE besteed. Dat was in de tijd van de 

Richteren. Ieder doet wat goed is in zijn ogen. Je kunt die tijd wel enigszins vergelijken met 

onze tijd. Samuël werd al jong door de HEERE geroepen en mocht een lichtend licht en een 

zoutend zout zijn voor zijn omgeving. Hoe kan dat? De HEERE was met hem. Dan kun je 

overal zijn.  

Dit boekje bevat zeven hoofdstukken en in die hoofdstukken wordt 1 Samuël 1-3 voor het 

voetlicht gehaald. De stof van dit boekje is gedeeltelijk gehouden in bijbellezingen. De heer J. 

Versloot van uitgeverij Den Hertog heeft de stof bewerkt en op schrift gesteld voor onze 

jongeren. Aan het eind van het woord vooraf van ds. Karens wijst hij erop: de God van 

Samuël leeft nog. En… de God van Samuël werkt en roept nog. In het bijzonder geldt dat 

voor de dagen van de jeugd. Het is zijn wens dat de Heilige Geest het lezen zegent, zodat 

jonge mensen naar God gaan vragen: ‘Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort!’ 

De inhoud van dit leerzame boekje is als volgt verdeeld: 

1. Samuël, de dienaar van God 

2. Hanna in Silo 

3. Een van God gebeden zoon 

4. In de tabernakel te Silo 

5. De jeugdjaren van Samuël 

6. Jong door God geroepen 

7. Profeet van de Heere 

Aan het eind van elk hoofdstuk staan een aantal gespreksvragen. 

Voorbeelden bij het tweede hoofdstuk: 

a. Wat was de taak van Eli? Wie is de meerdere van Eli? Lees artikel 26 van de N.G.B. 

b. ‘Veel beloften blijven op het ziekbed achter.’ Wat bedoelt deze uitdrukking te 

zeggen? 

c. Noem de twee dingen die Hanna aan God belooft. Wat kun jij hiervan leren? 

d. Wat kun jij praktisch leren uit het optreden van Eli tegenover Hanna? Betrek hierbij 

H.C. Zondag 43. 



Neem, lees en doe er je winst mee. Merk op mijn ziel wat antwoord God je geeft! 
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