
KEERPUNT
Waarvoor en hoe bad Hanna?

Het verhaal in 1 Samuël 1
Elkana had twee vrouwen, Hanna en Peninna. 

Peninna heeft kinderen (zonen en dochters), maar 
Hanna niet. 

De naam 
Peninna
betekent 
juweel

De naam 
Hanna 

betekent 
genade



3 Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de HERE 
der heerscharen te Silo te aanbidden en Hem offers 
te brengen. 

Daar waren priesters des HEREN de beide zonen van 
Eli, Chofni en Pinechas. 4 Wanneer de dag aanbrak, 
dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en 
aan al haar zonen en dochters ieder een deel,



5 maar aan Hanna gaf hij een ‘dubbel deel’, want hij 
had Hanna lief, hoewel de HERE haar moederschoot 
toegesloten had.

NB vertaling:
5 en aan Hanna geeft hij bekommerd (met zorg 
vervuld) - één part,

6 Haar mededingster echter tergde haar voortdurend 
om haar tot drift te prikkelen, omdat de HERE haar 
moederschoot toegesloten had. 7 Jaar op jaar, zo 
dikwijls zij opging naar het huis des HEREN, handelde 
hij zo en tergde zij haar; dan weende zij en at niet.



8 En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom 
weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo 
verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 
tien zonen? 9 Eens, nadat men te Silo gegeten en 
gedronken had, stond Hanna op - de priester Eli zat op 
een stoel bij de deurpost van de tempel des HEREN -
10 en bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende 
zeer. 11 Toen deed zij een gelofte en zeide: HERE der 
heerscharen, indien Gij werkelijk naar de ellende 
uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw 
dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd 
een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor 
zijn gehele leven de HERE geven en geen scheermes 
zal op zijn hoofd komen.



12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des 
HEREN, lette Eli op haar mond;
13 en omdat Hanna bij zichzelf 
sprak en slechts haar lippen 
zich bewogen, maar haar stem 
niet te horen was, dacht Eli, 
dat zij dronken was. 
14 En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een 
beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes 
kwijtraakt. 15 Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn 
heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; wijn noch 
bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb 
mijn hart uitgestort voor het aangezicht des HEREN.



16 Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige; 
want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang 
gesproken. 17 En Eli antwoordde: 
Ga heen in vrede, en de God van 
Israël zal u geven, wat gij van 
Hem gebeden hebt.

‘Bij bidden is het niet de vraag of wij verhoord 
worden, maar of Jezus Zijn plaats in ons leven kan 

innemen die Hem toekomt….’



Richteren 21:25 In die dagen was er geen koning in 
Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen.

Ruth 4:22 Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï
en Isaï verwekte David.

Abraham Samuël Jezus

Samuël keerpunt in de geschiedenis



Waarvoor en hoe bidden wij?

Wat was de nood of zorg in de tijd 
van Samuël?

✓ De nood van Hanna? 
✓ De nood van het volk Israël? 
✓ De ‘nood’ van God zelf?

Een noodsituatie zowel bij Hanna 
als bij Israël, onvruchtbaarheid, 
geen nieuw leven, geen koning!



De strijd in het leven van Hanna
• Haar moederschoot is toegesloten;
• Ze wordt getergd en tot drift geprikkeld;
• Jaar op jaar herhaald zich dit;
• Zij weent (3x), is verdrietig en bitter bedroefd;
• Eli maakt een verkeerde inschatting;

Hanna zegt tegen Eli: ‘Ik ben een diepbedroefde 
vrouw. 

Ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de 
Here. 

Ik ben door grote zorg en smart gekweld’.



Psalm 51
18 Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik 

die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen 
welgevallen.

19 De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een 
verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.



Hoe bidt Hanna?
• zij bidt om een ‘mannelijke nakomeling’; 
• en zegt: ‘die zal ik voor zijn gehele leven aan de 

HERE geven’. 

m.a.w. Here de verhoring van mijn gebed zal in Uw 
dienst staan en zal tot eer van U zijn, het gaat niet om 

mij, maar om U!

Zij bidt om een zoon die in Zijn dienst zal staan en de 
weg zal openen naar DE zoon. 

Willen we bij Jezus uitkomen of onze wensen vervuld 
zien worden?



Lofzang van Hanna in 1 Sam. 2:1-10
1 Mijn hart juicht in de HERE, mijn hoorn is verhoogd 
in de HERE.

8 Want de grondvesten der aarde zijn des HEREN; Hij 
heeft daarop het aardrijk gesteld.

10b De HERE richt de einden der aarde; Hij geeft 
sterkte aan Zijn Koning en verhoogt de hoorn van Zijn 
Gezalfde.

I surrender
Hier ben ik, opnieuw op mijn knieën, 

om alles (aan U) over te geven.


