
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 5.3: Op het gebed van Samuël verlost de Heere Israël 

 

 

1. De Filistijnse onderdrukking 

• Israël is berooid en beroofd. 

• Waar is de dienst des Heeren? 

• Silo verwoest, de ark in Kirjath-Jearim. 

• Als wij de Heere niet dienen, zal het niet goed met ons gaan. 

• Hoe is het met de dienst van de Heere in Nederland?  

• Wie dien jij? 

• Samuël! Getrouwe oproep tot bekering. 

• Na twintig jaar: bekering. Afgoden weg (bossen omhakken, beelden afbreken). 

• Luister jij naar mensen die je waarschuwen tegen zondigen?  

• Heb jij afgoden? 

 

2. Biddag te Mizpa 

• Het volk is in Mizpa: biddag. 

• Vasten en bidden. Symboliek van het uitgestorte water. 

• Oproep: belijd je schuld aan de Heere, met verdriet over je zonden. 

• Boodschapper: de Filistijnen komen! 

• Angst op de gezichten. Uitgestrekte armen, in wanhoop ten hemel. 

• De vraag aan Samuël om te bidden, ondanks hun zonden. 

• wat doen wij in tijden van nood? Vertrouwen wij met een vast en zeker geloof op Gods almacht? 

• Samuël offert en bidt. Plechtige handeling, vurig gebed. 

• De Heere Jezus is onze Voorbidder. Tegelijk ook het ware Offerlam.  

 

3. God strijdt! 

• Onweer over de Filistijnse legers.  

Donkere wolken, dreigend gerommel. Veel ijzer in de wapenrusting… 

Nog erger: Gods toorn! 

• De angst van de Filistijnen. Zij kennen de God van Israël! 

• De achtervolging; de Filistijnen verslagen. 

 

4. De gedenksteen 

• Terug naar Mizpa: dankbaarheid.  

• Toon jij je dank aan God? Hoe doe je dat? 

• Eben-Haëzer. De zware steen moet worden opgericht. Trekken! Waarom? 

• Gedenktekens in ons leven – vergeet de daden des Heeren niet! 

 

Slot vertelling  

De Heere helpt! Hij is almachtig en Hij strijdt voor Zijn volk! En de Filistijnen … o nee, zij komen voorlopig 

niet meer terug in Israël! Dat durven ze niet meer. Van zo’n machtig God is niet te winnen!  

In Israël is blijdschap: Eben-Haëzer! Tot hiertoe heeft de Heere hen geholpen. 


