1. - Polygamie. Eén man heeft meerdere vrouwen. Dat was in Israël op een gegeven
moment gewoon geworden. Men zag het niet meer als zonde. Elkana had Hanna en
Peninna. Als je iets niet als zonde ziet, is het dan eigenlijk nog wel zonde?
- God straft volkszonden. Hoe zie je dat in het huisgezin van Elkana, Hanna en
Penninna?
- Hebben wij ook volkszonden?
2. Elkana ging getrouw drie keer per jaar naar het heiligdom. De Heere Jezus ging, naar
Zijn gewoonte, op de dag van de sabbath in de synagoge (Lukas 4: 16).
• Ken je een tekst uit de Bijbel waar de Heere zegt de samenkomst van de gemeente
te bezoeken?
• Waarom zou de Heere daar zo veel waarde aan hechten?
• Als je geen behoefte hebt aan de kerkgang, kun je dan niet beter thuis blijven?
• Ga jij graag naar de kerk? Waarom wel/niet?
3. Hanna worstelt voor het aangezicht des Heeren om een zoon.
• Waarom? Herken je de reden van Hanna’s worsteling?
• Wat leert de worsteling van Hanna jou?
• Wat vind je ervan dat Hanna Samuël op vierjarige leeftijd aan de Heere overgeeft
(dus bij Eli laat en in zijn gezin laat opgroeien)?
4. In 1 Samuël 3 hebben we de nadruk op de “lamp” gelegd. Deze mocht alleen door de
hogepriester worden aangestoken.
• De lamp brandde in een figuurlijk “donkere tijd”. Kun je enkele dingen opnoemen
waaruit die donkere tijd bleek?
• Vind je de tijd vandaag ook “donker” of valt het wel mee?
• De “lamp” duidt op licht. De hogepriester stak de lamp aan en deed deze uit. Wat
betekende dat voor die donkere tijd? Welke les ligt erin voor onze tijd? Put je daar
ook troost uit?
.
5. De hoofdstukken 1 en 3 van 1 Samuël geven makkelijk aanleiding om over bepaalde
punten door te spreken. Ik noem een paar thema’s. Nemen jullie er eens een of
meerdere uit en diep betreffende thema’s in een gesprek met elkaar uit.
• Het kinderloze echtpaar
• Trouw naar de kerk gaan
• Hardop of stil bidden
• Het houden van een belofte
• Kinderen die de Heere vrezen
• De roeping tot het ambt

