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SAMUËL

'Kinderen
in de
Bijbel'

v e r b i n d t j o ng e r e n

Als je op straat iemand je naam hoort roepen, hoor
je vaak al van een afstand wie het is. Je broer of
zus, je beste vriend of vriendin… Je herkent hen
gelijk aan hun stem.
Samuël hoorde ’s nachts een stem in de tabernakel.
Het was iemand die zijn naam riep. Samuël kende
die stem niet, want hij had hem nog nooit gehoord.
Daarom dacht hij dat het Eli was die hem riep. Wie
zou hem anders roepen, midden in de nacht? Maar
het was Eli niet… het was de Heere Zelf!
Al hoor jij de Heere niet door een hoorbare stem
uit de hemel, Hij spreekt wel tot jou. Soms noemt
Hij zelfs je naam. Daar gaan we nu over nadenken
en praten.
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SCHRIJF DE ANTWOORDEN IN DE PUZZEL

Welk woord hoort op de stippellijntjes?
Zoek het op en schrijf het in de puzzel.
verhoord, Eli, hoort, eerlijk, gebeden, stem, Hanna,
kleren, straf, vier, Elkana, spreek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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De moeder van Samuël heeft lang om een kindje …
De vader van Samuël heette …
Zijn moeder heette …
De Heere heeft haar gebed …
Ze bracht Samuël in de tabernakel, bij de priester …
Elk jaar bracht ze … voor hem mee.
De zonen van Eli waren niet …
De Heere zei, dat Hij hen … zou geven.
Op een nacht … Samuël een stem.
De Heere roept hem … keer.
Samuël zegt: “… want Uw knecht hoort.”
Samuël luisterde naar de … van de Heere.

In de gekleurde balk lees je een zin:
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WAAR HOOR JIJ GODS STEM?

Kleur de plaatjes waar de Heere tot jou spreekt
door Zijn Woord.

1.

Hoe hoor jij daar Gods stem?

2.	Samuël luisterde naar Gods stem, Hofni en Pinehas niet.
Kunnen andere mensen merken of jij naar Gods stem luistert? Hoe?

De Heere roept je
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1.

 e Heere riep Samuël bij zijn naam, in de tabernakel. Hij heeft jou ook wel eens in
D
Zijn huis bij je naam genoemd. Dat was toen je werd gedoopt.
Wat zei de dominee toen je werd gedoopt?

2.

Je bent gedoopt met water. Weet je wat dat water betekent?

3.

Toen je gedoopt werd, riep de Heere je bij je naam. Wat wil Hij dat jij doet?
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