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Samuël 

BIJBELROOSTER EN BIJBELONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN (2-7 JAAR) 
 

Bijbel 
1 Samuël 1, 2 en 3: zie het Bijbelrooster hieronder 
 

 
Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Samuël vind je in de serie van Kijk en Luister deel 1. Ook is er 
een kartonboekje verschenen van Laura Zwoferink over Samuël: De Heere roept Samuël.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bijbeltekst 
1 Samuël 1 vers 17: ‘Toen antwoordde Eli en zeide: Ga heen in vrede, en de God Israëls zal 
uw bede geven, die gij van Hem gebeden hebt’ 
1 Samuël 2 vers 1m: ‘Mijn hart springt op van vreugde in den HEERE’. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel21m-leren/  
1 Samuël 3 vers 10: ‘Toen kwam de HEERE (…) en riep (…): Samuël, Samuël. En Samuël zeide: 
Spreek, want Uw knecht hoort.’ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel310-leren/  
 

 
Psalmvers 
Er zijn verschillende psalmen die je bij dit Bijbelgedeelte kunt zingen. Als er een Psalmkaart 
bij dit vers is, vind je die eronder. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: 
- Psalm 6 vers 9 of 116 vers 1 : God is een Hoorder der gebeden  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-6-vers-9/  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-116-vers-1/  
- Psalm 61 vers 7, 65 vers 1, 116 vers 10: Beloften aan God 
- Psalm 93 vers 4: Almacht van God 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-93-vers-4-kleurplaat/  
- Psalm 95 vers 4: God spreekt 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-95-vers-4/  
- Psalm 135 vers 1 en Morgenzang vers 3: Het ambt in Gods huis 
 

 
Doelen  
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Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind.  
Bijvoorbeeld:  
Het kind kan vertellen: 

- waarom Hanna verdrietig is;  
- wat Hanna aan de Heere God vraagt; 
- wat er gebeurt op het gebed van Hanna; 
- wat Hanna met Samuël doet als hij groot genoeg is; 
- wat Samuël in de tempel doet; 
- wie Samuël roept; 
- wat Samuël doet als hij zijn naam hoort; 
- wat Eli Samuël leert over God Die roept; 
- wat Samuël moet zeggen als hij zijn naam opnieuw hoort. 

 

 
Bijbellied 
Een Bijbellied over Samuël vind je in ‘Alles wordt nieuw - deel 2’ van Hanna Lam en Wim ter 
Burg. Dit lied begint met de regel: ‘Samuël hoort ’s nachts een stem.’ 
 

 
Kijktafel  

Rondom de geschiedenis van Samuëls jonge jaren kun je 
een Bijbelse kijktafel maken. Op de kijktafel vind je het 
kartonboekje van Laura Zwoferink met de geschiedenis 
van Samuël, de pictogrammen die in dit verhaal aan de 
orde komen (vragen/bidden > geven/verhoren en 
spreken/roepen – horen/luisteren) en een Bijbel. Je kunt 
er ook een van de Bijbelteksten die geleerd worden 
bijplaatsen. 
 

 
 
Verwerking 
Bij de geschiedenis van de jonge Samuël is het volgende verwerkingsmateriaal: 
- Een kleurplaat bij 1 Samuël 3 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel3-kleuren/ 
- Een kleurplaat bij 1 Samuël 1:24-28 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel124-28-kleuren/  
- Twee kleurkaartjes (zie hieronder) met de Bijbelteksten uit 1 Samuël 1:17 en 1 Samuël 3: 10 
die aansluiten op het vragen/bidden – geven/verhoren en spreken/roepen – 
horen/luisteren. 
- Om kleine kinderen de geschiedenis van Samuël te laten reproduceren, kun je gebruik 
maken van de pictogrammen/plaatjes/verwerkingskaartjes die aan het einde van dit 
document staan. Knip de kaartjes uit, kleur ze in en gebruik ze op verschillende manieren, 
zoals: 

- Leg een plaatje voor je kind en vraag hoe dit in de geschiedenis terugkomt.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel3-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel124-28-kleuren/
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Bijvoorbeeld: Leg het oor neer. Stel de vraag: Wie 
luistert er? Antwoord: Samuël luistert naar de 
Heere God, Die spreekt. 
- Leg de plaatjes in de goede volgorde en laat je 
kind de geschiedenis terug vertellen. 
- Leg een plaatje neer en vraag welk plaatje daar 
bij hoort in de geschiedenis. 
Bijvoorbeeld: Leg het oor neer. Stel de vraag: Wat 
hoort er bij het oor en bij luisteren? Antwoord: Bij 
luisteren, hoort praten. Iemand praat en de ander 
luistert.  
- Laat het kind zelf de plaatjes op de juiste pagina  van het karton boekje van Laura 
Zwoferink leggen.  

- Als je denkt dat je kind al iets verder kan doorpraten over het thema, kun je het de 
volgende vragen stellen: 

- Waar/wanneer horen wij Gods stem? Als de Bijbel open gaat thuis, op school, in de 
kerk. Daarom is het belangrijk om juist dan goed te luisteren. 
- Op welke manier kunnen wij dingen aan God vragen? Door tot Hem te bidden. 
- Geeft God ons altijd wat wij aan Hem vragen? Als het ook Zijn wil is, dan zullen 
krijgen wat wij vragen. Daarom moeten wij ook bidden: Uw wil geschiedde.  

 

Bijbelrooster 
Dag 1: Elkana’s gezin - Lees 1 Samuël 1:1-6 
Peuter: Hoe heten de twee vrouwen van Elkana? Wat heeft de ene vrouw wel en de andere vrouw 
niet? 
Overige: Hoe is de gezinssituatie van Elkana? Wat zegt God hierover in de Bijbel? Op welke manier 
zie je dat dit gevolgen heeft in het gezin van Elkana? Elkana heeft meer dan één vrouw. Dat is niet 
zoals God het bedoeld heeft. Elkana heeft Hanna liever dan Peninna en dat zorgt voor jaloezie bij 
Peninna. Peninna gebruikt de kinderloosheid van Hanna om haar te vernederen.  
 

Dag 2: Hanna’s verdriet - Lees 1 Samuël 1:7-11 
Peuter: Waar gaat Hanna naartoe als ze verdrietig is? Wat gaat ze daar doen?  
Overig: Wat kun je daarvan leren? Welke belofte doet zij in haar gebed? Waarom zou ze graag een 
jongen willen? Hanna gaat met haar verdriet naar God. Ze brengt haar verdriet bij God. Hij is de 
Enige Die haar kan helpen. Breng je verdriet bij God, Die ons leven in Zijn hand heeft. Hanna belooft 
God dat zij, als ze een kind van Hem zal krijgen, hem aan Hem terug zal geven. Ze vraagt om een 
zoon, omdat ze een zoon in de dienst van de Heere kan laten werken.  
 
Dag 3: Eli vergist zich - Lees 1 Samuël 1:12-18 
Peuter: Hanna vertelt aan Eli dat zij niet dronken is, maar dat ze heel verdrietig is en dat zij tot God 
gebeden heeft. Wat zegt Eli dan tegen Hanna? 
Overig: Wat denkt Eli dat er met Hanna aan de hand is? Wat is Hanna’s antwoord? Wat is Eli’s 
reactie? Hanna gaat de tempel uit, eet weer en is niet verdrietig meer. Wat kun je hiervan leren? Eli 
denkt dat Hanna dronken is. Maar Hanna zegt dat zij niet dronken is, maar haar hart uitstort voor 
God. Zij vertelt niet wat ze gebeden heeft en toch zegt Eli: God zal u uw bede geven, die gij van Hem 
gebeden hebt. Hanna heeft haar verdriet bij God gebracht en vertrouwt op Hem. Ze hoeft niet meer 
verdrietig te zijn, want ze weet dat God overal boven staat.  
 
Dag 4: Een betekenisvolle naam - Lees 1 Samuël 1:19-23 
Peuter: Hoe noemt Hanna de baby die ze krijgt? Wat betekent zijn naam? God (ver)hoort 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Overig: Waarom zou ze voor die naam hebben gekozen? Wat zegt Hanna tegen haar man als hij weer 
optrekt naar Jeruzalem om het jaarlijkse offer te brengen? Wat kun je daarvan leren? Met de 
naamgeving herinnert ze aan de keren dat zij voor dit kind gebeden heeft. Als Elkana optrekt naar 
Jeruzalem kan Hanna niet mee, omdat Samuël te klein is. Maar ze zegt wel dat als Samuël haar niet 
meer nodig heeft om te drinken, dat ze hem naar de tempel zal brengen en haar belofte zal inlossen. 
Ze komt niet terug op haar belofte, maar doet wat ze God belooft heeft.  
 
Dag 5: Een belofte ingelost - Lees 1 Samuël 1:24-28 
Peuter: Waar brengt Hanna de kleine Samuël? Wat doet ze nog meer in de tempel? 
Overig: Wat doet Hanna nog meer als ze Samuël in de tempel brengt? Wat zegt ze tegen Eli? Hanna 
brengt niet alleen Samuël in de tempel, maar ze brengt ook een offer. Eli herinnert ze aan haar komst 
naar de tempel een paar jaar geleden toen zij bad om dit kind. God heeft haar gebed verhoord en ze 
komt nu dit kind in de dienst van de Heere brengen. 
 
Dag 6: Hanna’s lofzang - Lees 1 Samuël 2:1-11 
Peuter: Is Hanna hier verdrietig of blij? Hanna zingt een lofzang. Ze is blij: haar gebed is verhoord. 
Overig: Hoe kan het dat Hanna blij is, terwijl ze haar kind achterlaat in de tempel en hem een lange 
tijd niet zal zien? Wat lees je in de lofzang van Hanna? Hanna heeft dit kind van God gekregen. Hij 
verhoorde haar gebed. Nu mag ze haar kind aan Hem teruggeven. Ze zingt dat de Heere haar heeft 
aangezien. Nu durft ze weer tegen haar vijanden, zoals Peninna die vijandig tegenover haar was, te 
spreken. Ze maakt God groot en zingt over Zijn almacht. Wat bij de mens onmogelijk is, kan Hij wel. 
Hij gedenkt aan de Zijnen. 
 
Dag 7: De Heere roept Samuël - Lees 1 Samuël 3:1-5 
Peuter: Waar is Samuël in dit stukje? Is het licht of donker? Wat hoort Samuël? Wat denkt Samuël als 
hij zijn naam hoort roepen?  
Overig: Hoe was de situatie van Israël (vers 1)? Wat is de situatie van Eli? Waarom denkt Samuël dat 
Eli hem roept? Wat is Eli’s antwoord? Er waren weinig profeten of getrouwe leraren in Israël. Als er 
een man Gods kwam, was dat iets zeldzaams (kanttekeningen). Eli zag niet goed meer; hij werd 
hulpbehoevend waardoor Samuël denkt dat hij Eli hoort roepen als hij de stem van God hoort. Maar 
Eli stuurt hem terug en zegt dat hij niet geroepen heeft. 
 
Dag 8: De Heere roept Samuël opnieuw - Lees 1 Samuël 3:6-9 
Peuter: Wat doet Samuël als hij zijn naam weer hoort roepen? Wat zegt Eli als Samuël voor de derde 
keer bij hem komt?  
Overig: Waarom gaat Samuël steeds naar Eli als hij zijn naam hoort roepen? Samuël was nog niet 
bekend met de roepende stem van de Heere. Hij kende deze openbaringsvorm van God aan de mens 
niet. Hoe roept God ons? 
 
Dag 9: Spreek want Uw knecht hoort - Lees 1 Samuël 3:10-14 
Peuter: Wat doet Samuël als hij de stem voor de vierde keer hoort?  
Overig: Wat valt je op aan wat Samuël zegt? Wat heeft God tegen Samuël te zeggen? Samuël spreekt 
eerbiedig: Spreek, want Uw knecht hoort. God vertelt Samuël dat er zowel in Israël als in het huis van 
Eli vreselijke dingen zullen gebeuren, omdat het volk en Eli’s zoons God niet hebben gediend. Ook Eli 
zal gestraft worden, omdat hij zijn zoons niet gewezen heeft op hun zonden.  
 
Dag 10: De Heere is met Samuël - Lees 1 Samuël 3:15-21 
Peuter: Wat vraagt Eli de volgende morgen aan Samuël? 
Overig: Hoe reageert Eli op de boodschap van God tot Samuël gesproken? Wat staat er in de laatste 
verzen over het leven van Samuël? Eli zegt: Hij is de HEERE, Hij doe wat goed is in zijn ogen. De HEERE 
is met Samuël als hij groter wordt. Het volk erkent Samuël als profeet en de HEERE openbaart Zich 
vaker aan Samuël.  
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Vragen/bidden 
 

Hanna bidt God om een kindje.  
Ze vraagt Hem haar een jongen te geven. 

 

Geven/verhoren 
 

God verhoort het gebed van Hanna.  
Hij geeft haar een zoon: Samuël. 

 

Spreken/roepen 
 

God roept Samuëls naam.  
Hij spreekt tot Samuël. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Horen/luisteren 
 

Samuël hoort zijn naam roepen.  
Hij luistert naar de stem van God. 
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