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Hoofdstuk 76           
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Dit Bijbelverhaal van Hanna gaat over gebeden die verhoord worden en ook 

over gebeden die niet verhoord worden. 

 

Ik heb in mijn verhaaltjes jullie eerder verteld over Corrie ten Boom. Zij en haar 

zus Betsie zaten gevangen in het concentratiekamp Ravensbrück. Vlak voor haar 

dood op 14 december 1944 droomde de erg zieke Betsie dat zij en haar zus 

bevrijd zouden worden uit deze hel. Een droom die volgens Betsie uit zou 

komen. 

Betsie stierf en werd bevrijd van alle ellende en pijn die zij daar in dat 

concentratiekamp moest lijden. 

Door een administratieve fout werd Corrie ten Boom een paar weken later 

vrijgelaten. 

  

Lieve kleinkinderen, willen jullie meer weten over deze twee zussen?  

Op internet, via Google zijn ze heel gemakkelijk te vinden.  

Ook is er een film over deze twee zussen gemaakt. De titel is ‘De Schuilplaats’ 

(The Hiding Place) 

 

 

 

Hoofdstuk 76          -          Hanna         -         1 Samuël 1 

 
In Ramataïm-Sofim, een stad die meestal Rama werd genoemd en in het 

bergland van Efraïm lag, woonde een man die Elkana heette. Hij was een rijke 

boer met veel koeien en schapen en bezat erg veel land. Hij had twee vrouwen. 

De ene heette Hanna en de andere heette Peninna. Elkana hield het meest van 

Hanna en dat liet hij goed merken. Dat was de reden waarom Peninna vaak 

ontevreden en nors was. Nee, ze was niet altijd plezierig in de omgang. Vooral 

niet tegen haar concurrent Hanna, de andere vrouw van Elkana. Waarom moest 

haar man het meest van haar houden? Zij had niet eens kinderen! En zij wel. Zij 

had haar man een hele rij gezonde zonen gegeven. Waarom kon Elkana het nooit 

laten om zijn vrouw Hanna voor te trekken? Dat deed hij zelfs in het huis van de 

Heer in Silo.  

 

Ja, Elkana was een man die de Heer trouw diende. Elk jaar ging hij met zijn 

gezin naar Silo, waar de ark des Heren stond.  Volgens de oude wetten van 

Mozes moesten alle Israëlieten één keer in het jaar naar het huis van God in Silo 

om daar de Heer offers te brengen. Maar de meeste mensen deden dat niet meer. 

Ze hadden geen zin of ze vonden het niet meer zo nodig. En in het noorden van 
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het land ging men ook liever naar Dan, waar nog altijd dat afgodsbeeld van 

Micha stond. Veel mensen dienden ook liever de Baäls.  

In die tijd was het bijna iets bijzonders, wanneer je je godsdienstige plichten 

nakwam, zoals Elkana met zijn gezin deed. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd 

worden dat de plaatsen Rama en Silo niet ver van elkaar af lagen. 

 

Het was een vaste gewoonte van Elkana geworden wanneer het offer gebracht 

en het vet op het altaar verbrand was -  God had dan zijn deel ontvangen - dat hij 

dan zelf het vlees van het offerdier ging verdelen. Hij sneed het vlees in stukken 

en gaf ieder een stuk. Eerst kregen Peninna en haar kinderen hun stuk vlees. Als 

laatste gaf hij zijn vrouw Hanna het lekkerste stuk en ook nog dubbel zoveel als 

de anderen. Hij deed het met de beste bedoelingen. Zijn lieve vrouw Hanna 

moest al zoveel missen doordat ze geen kinderen had.  

Maar elke keer weer wanneer Peninna dit zag maakte ze zich heel kwaad. 

Waarom Hanna wel en zij geen dubbel stuk vlees? Hanna, die nooit kinderen 

zou krijgen, waarom moest die zo voorgetrokken worden? Altijd was het maar 

weer Hanna, die extra verwend werd! En stiekem sarde ze haar concurrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stiekem sarde Peninna haar concurrent Hanna. 
 

Maar Hanna zei niets terug. Ze was een goede en vrome vrouw die lang niet 

tegen Peninna opgewassen was. Vaak dacht ze dat Peninna gelijk had en dat zij 

geen kinderen kreeg omdat de Heer boos op haar was. Elkana had mij nooit tot 

vrouw moeten nemen….  

 

Tijdens het offerfeest zat zij stil en bedroefd naast haar man. Tranen liepen haar 

over de wangen en het lekkere eten kon ze niet door haar keel krijgen. Elkana 

merkte het wel. Hij zei: ‘Lieve Hanna, waarom huil jij nu? Waarom eet je niets? 



 

3 
 

Waarom ben je zo verdrietig? Je hebt mij toch? Ben ik voor jou niet meer waard 

dan tien zonen?’ 

Hanna knikte, maar ze kon geen woord uitbrengen. Ze wist: Elkana en zij 

deelden samen hun liefde, maar haar droefheid konden ze niet samen delen. 

 

Plotseling ging ze staan en liep bij de feesttafel vandaan. Ze kon daar niet meer 

zitten. Haar verdriet was te groot. Ook haar man kon met al zijn liefde haar niet 

helpen. Er was nog maar één die haar kon helpen: De Heer. 

In de Voorhof, dicht bij de uitgang begon ze te bidden.  

‘Machtige Heer, ziet U hoe moeilijk ik het heb? Vergeet mij niet, maar denk aan 

mij. Geef mij alstublieft een zoon. Dan beloof ik U dat ik hem aan U terug zal 

geven. Zijn leven lang zal hij een nazireeër zijn. Als teken daarvan zal zijn haar 

nooit geknipt worden.’ 

Steeds maar weer herhaalde ze hetzelfde gebed. Alles om haar heen vergat ze. 

Eerst had ze luidop gebeden, maar ten slotte lukte haar dat niet meer. Alleen 

haar lippen bewogen en haar schouders schokten van het huilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was nog maar één die haar kon helpen: De Heer. 
 

Naast de tempeldeur dichtbij haar zat de hogepriester Eli op zijn hoge stoel. Hij 

zag Hanna daar staan en toen hij zag dat ze maar bleef bidden ging hij op haar 

mond letten. Hij zag haar mond wel bewegen, maar hij hoorde haar niet. 

Daarom dacht hij dat ze dronken was. 

‘Vrouw,’ zei hij streng, ‘hoe lang blijf jij daar nog dronken staan in Gods huis? 

Ga weg en slaap je roes uit!’ 
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Hanna schrok. Met rood behuilde ogen keek ze de hogepriester aan. 

‘Nee, meneer, ik ben niet dronken. Ik ben erg ongelukkig en heb al mijn zorgen 

aan de Heer verteld. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb al die tijd tot 

God gebeden omdat ik heel ongelukkig ben.’ 

Toen Eli haar droeve woorden hoorde wist hij dat ze de waarheid sprak. 

‘Ga nu maar rustig naar huis,’ zei hij. ‘De God van Israël zal je geven wat je 

gevraagd hebt.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De God van Israël zal je geven wat je gevraagd hebt.’ 

 

Nog nooit was Hanna zo blij geweest als met dit Godswoord. Om een zoon had 

ze gebeden en nu had de hogepriester haar een zoon beloofd. Maar dan was de 

Heer niet meer boos op haar en zou er een eind komen aan haar schande. 

Ze ging naast haar man Elkana aan tafel zitten. Haar ogen straalden toen ze het 

hem vertelde. Nu kon ze weer eten en wat gaf het dat Peninna haar nog plaagde? 

Nu zij wist dat zij een zoon zou krijgen kon ze alles verdragen.  

 

Een jaar later kreeg Hanna een zoon en noemde hem Samuël, want zei ze: ‘Ik 

heb hem biddend van de Heer gekregen.’ 

Maar bij alle vreugde om de geboorte van haar baby vergat ze haar belofte niet. 

Ze had beloofd hem aan de Heer te geven en nu moest ze dat ook doen.  

Zo snel als het kon  -  hij was misschien nog maar drie jaar oud  -  brachten 

Elkana en Hanna hun zoon Samuël naar het Godshuis in Silo.  
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Mama Hanna huilde niet omdat zij nu haar zoontje moest afstaan. Ze was blij en 

dankbaar dat zij het liefste dat zij had aan de Heer mocht geven. Ze namen ook 

meel, wijn en een jonge stier mee voor een offer. Zelf bracht Hanna haar zoontje 

naar hogepriester Eli. 

‘Ach meneer,’ zei ze, ‘weet u nog wie ik ben? Ik ben die vrouw die hier bij u 

gebeden heeft tot de Heer. Ik ben het echt. En dit is de jongen waar ik toen om 

gevraagd heb. De Heer heeft gedaan waar ik toen om vroeg. Nu is het mijn beurt 

om te doen wat ik beloofd heb. Ik geef Samuël aan de Heer. Neem hem nu van 

mij aan en laat hem wonen in het huis van God.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf bracht Hanna haar zoontje naar hogepriester Eli. 

 

Eli wilde maar wat graag doen waar Hanna om vroeg. Wat had deze vrouw veel 

voor de Heer over! Eli stak zijn handen omhoog en dankte God. Er waren zoveel 

mensen in het land die niets meer van de Heer wilden weten. Zo velen die nooit 

meer aan God een offer brachten. En deze moeder gaf haar oudste zoon. Het was 

hem bijna te veel…. 

 

Elk jaar reisden Elkana en Hanna trouw naar Silo en ook elk jaar nam Hanna 

voor Samuel een nieuwe priestermantel mee. 

Maar de Heer vergat Hanna niet. Hij gaf haar nog drie zonen en twee dochters. 


