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Hanna

Een naam die ‘gracieus’ betekent

Vrouwen in de Bijbel: Hanna & ik

Introductie
We vinden in de Bijbel veel
voorbeelden van gebedsverhoring.
Het verhaal van Hanna laat de kracht
van het gebed zien. Toen God Hanna
ontmoette in de tempel in Silo,
beantwoordde Hij niet alleen haar
kinderwens, maar gaf haar ook troost.
Hanna was de moeder van Samuël, de
eerste grote profeet na Mozes.
Geduld en wachten op dingen is niet
altijd prettig! Blijf op God vertrouwen.
Dat is één les uit Hanna’s verhaal. God
wil ons tegemoet komen zoals Hij ook
Hanna tegemoet kwam.
Ontdek
* Haar diepe hartsverlangen
* Haar geloof
* Haar vaardigheid als moeder
Verdieping
1. Wat was de situatie in de familie van
Elkana? (1 Samuël 1:1-8)
2. Wat deed Elkana elk jaar?

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 1 t/m 3

3. Welke stap nam Hanna in haar
verdriet? (Verzen 9-11)

12. Wat waren Eli’s zonen voor
mannen? (Verzen 12-17, 22-25)

4. Wie kwam naar haar toe terwijl ze
door bleef gaan met bidden?
(Vers 12)

13. Hoe openbaarde Hanna’s
opvoeding zich later in Samuëls
leven?(1 samuel 3:1-21,26)

5. Wat dacht Eli dat er aan de hand
was met Hanna? (Verzen 13-14)

Woorden voor vandaag
14. Welke lessen kunnen wij van Hanna
leren in onze relatie met de
kinderen die aan onze zorg zijn
toevertrouwd?

6. In welke woorden stortte Hanna
haar verdriet uit? (Verzen 15-16)
7. Welke bemoedigende woorden gaf
Eli aan Hanna, toen hij begreep
waarom zij huilde? (Vers 17)
8. Met welke vreugdevolle ervaring
werd Hanna gezegend?
(Verzen 19-20)
9. Wat veranderde er in haar leven
gedurende de jaren erna?
(Verzen 19-24)
10. Hanna bracht een enorm groot
offer. Wat deed zij? (Verzen 24-28)
11. Wat deed Hanna elk jaar voor
Samuël? (1 Samuël 2:18-20)

15. In deze tijd is het net zo belangrijk
om voor onze kinderen te bidden
als het was in Hanna’s tijd. Spreek
met jezelf af om dagelijks te bidden
voor jouw kinderen. Doe dat ook
voor alle kinderen die een
speciale zegening nodig hebben.
Discussievragen
1. Is gebed iets natuurlijks of is
gebed een kunst, iets dat we moeten
leren?
2. Hanna wijdde haar kind aan God toe.
Hebben ouders het recht om een
beroep voor hun zonen en dochters
te kiezen? Leg uit.

Woorden van Wijsheid
Als moeder had Hanna een heilige
verantwoordelijkheid toevertrouwd
gekregen. Zij was degene die Samuëls
karakter vormde en hem leerde om
een sterk geloof te hebben. Vanaf zijn
eerste jaren streefde zij erna om zijn
gedachten op de Schepper te richten.
Toen zij gescheiden was van haar kind,
ging zij door met hem in gebed voor de
Heer te brengen. Soms zelfs vaker op
een dag, terwijl zij aan het werk was.
Hanna’s beloning was dat zij meemaakte dat haar zoon een zegen werd voor
de wereld. 1 Samuël 2:26
Mijn gebed vandaag
O God, wij verlangen ernaar om onze
kinderen groot te brengen met Uw
woord, zodat zij een zegen voor de
wereld zijn. Help ons elke dag om een
zegen en een liefhebbende gids te zijn
voor onze kinderen.
Delen
Laat onze liefde en tederheid ieder kind
hoop geven en een verlangen geven
om een beter leven te leiden.

