
Paper 2, I Samuel 2: 11 – 26  

In I Samuel 1 heeft Hanna gebeden of de HEERE naar haar omziet en een kind geeft. Hoofdstuk 2 vertelt meer 

over Samuel in Silo en de zonen van Eli in Silo.  

Hoofdstuk 2: 11 – 26 bestaat uit twee blokken die hetzelfde zijn opgebouwd. In beide blokken (11 – 18 en 21b – 

26) gaat het eerst over Samuel en de HEERE, vervolgens over de zonen van Eli, vervolgens weer over Samuel en 

de HEERE. Deze volgorde komt in beide blokken naar voren. Tussen de beide blokken staat het werk van de 

HEERE (vs. 19 – 21a) van Wie de Naam drie maal genoemd wordt.  

Schematisch ziet het gedeelte er als volgt uit: 

11. Dienen   HEERE en Samuel 
12      HEERE en zonen Eli 
 
17      HEERE en zonen Eli 
18 Dienen   HEERE en Samuel 

20        HEERE (Hanna / 3 maal). 

21  Groot  HEERE en Samuel 
 
24      HEERE en zonen Eli 
25      HEERE en zonen Eli 
26    HEERE en Samuel 
26   Groot  

Eerste blok (Vs. 11 – 18) 

Het begint in vs. 11 met Samuel die de HEERE dient en eindigt met dezelfde woorden. Samuel is namelijk door 

zijn moeder naar Silo gebracht. Dat had zijn moeder Hanna aan de Heere beloofd. Samuel is nog maar heel 

jong, hij is net van de borstvoeding af. Samuel is in Silo onder leiding van priester Eli. Samuel dient er en zal 

taken hebben uitgevoerd zodat de offerdienst door kon gaan. In Deut. 10: 8 wordt duidelijk dat het dienen in 

het heiligdom betekent dat iemand de Heere dient. In het Grieks is ‘dienen’ het woord dat we kennen als 

liturgie. Het geheel van de eredienst waarin we zingen noemen we de liturgie en is ook dienst aan God. 

Het begin en het eind van dit eerste blok gaan dus over de nog kleine jongen Samuel die de Heere dient. 

Tussen vers 11 en 18 gaat het over de zonen van Eli. Zij zijn heel anders. Het zijn letterlijk zonen van Belial 

(nietsnut, dwaas, waardeloos). Er staat dat ze de HEERE niet kennen (vs. 12) en dat hun zonde voor Gods 

aangezicht groot is (vs. 17). Natuurlijk weten ze wie God is, maar er is geen geloofsband ontstaan, sterker nog: 

ze gaan tegen Gods geboden in. Van de zonen van Eli worden 2 dingen genoemd (vs. 13 – 16): 

1. Als iemand in Israël een offer bracht, was een deel bestemd voor de maaltijd van de priesters. We 

lezen niet dat de zonen van Eli (of hun knechten) precies dat nemen wat ze mogen nemen. Het lijkt er 

sterk op dat ze zoveel mogelijk van het vlees nemen als ze met een vork in de ketel prikken. 

2. Verder nemen ze het vet dat altijd aan God geofferd moest worden en nemen ze het vlees dat nog 

rauw is. Dit was hen niet toegestaan. Ze nemen dus iets wat voor God is, om het zelf te eten. Wellicht 

nemen ze rauw vlees en vet omdat ze menen dat hierin extra kracht zit.  

Belangrijk is te zien dat de zonen van Eli (of hun knechten) tegen het volk en zo tegen God ingaan. Het 

gebeurde dat mensen protesteerden tegen deze handelswijze. In vers 16 lezen we dat er mensen van het volk 

zijn die zich aan de Heere en Zijn voorschriften willen houden, maar de zonen van Eli of hun knechten luisteren 

niet. Ze nemen zelfs met geweld dat wat voor God bestemd is. Let op in vers 16 dat mensen tegen de zonen 

van Eli of hun knechten zeggen dat ze eerst aan God willen offeren en dat zij dan kunnen nemen wat ze 

verlangen. Dat woord ‘verlangen’ is hetzelfde woord als het woord lust in Genesis 3: 6 waar Eva ziet dat de 

vrucht van de boom een lust voor het oog is. We zien hier de oerzonde van de begeerte openbaar worden.   

Werk van de HEERE (Vs. 19 – 21a).  



Tussen de twee blokken waarin Samuel en de zonen van Eli centraal staan, komt in vers 19 – 21a het werk van 

de HEERE naar voren. Deze verzen vertellen dat de ouders van Samuel jaarlijks naar Silo gaan en dat de moeder 

van Samuel een jas of bovenkleed voor hem maakt. In I Sam. 15: 27 lezen we ook van het bovenkleed en Saul 

zal het in I Sam. 28: 14 in Endor ook zien.  

Elke keer als Elkana en Hanna in Silo komen, ontmoeten ze Eli die hen zegent. Na Samuel komen er meer 

kinderen want Hanna krijgt nog 3 jongens en 2 meisjes. Het is belangrijk om te zien dat de verzen 19 – 21a de 

kern vormen waarin driemaal de verbondsnaam ‘HEERE’ genoemd wordt. In de geestelijk heel duistere tijd 

waarin de zonde tot in de tabernakel plaatsvindt, is de HEERE toch niet afwezig. Hij ziet om naar mensen en dat 

geeft hoop en moed. Want het is wel heel somber, maar als een lichtstraal zien we de HEERE die het gebed 

verhoord heeft en Die door Samuel verandering gaat brengen.  

Tweede blok (vs. 21b – 25) 

Het tweede blok begint en eindigt ook met Samuel. Nu staat erbij dat hij groeit en groot wordt bij de HEERE. 

Niet alleen letterlijk wordt hij groter, maar hij groeit ook op in de nabijheid van God en in gunst voor de Heere. 

Later zal dit ook over de Heere Jezus gezegd worden in Lukas 2: 52. Omgeven door Samuel die dicht bij God 

leeft en die groeit bij en door de HEERE, lezen we nog een keer de sombere dingen van de zonen van Eli. Het 

valt Eli zwaar wat hij over zijn zonen hoort. Het ergste is wat in vs. 24 staat. Zijn zonen zouden de Heere 

moeten dienen, maar ze laten het volk overtredingen tegen God begaan. Ze leiden het volk tot afkeer van de 

Heere (zie ook vs. 17b).  

Eli komt zwak op ons over, maar zijn waarschuwing in vers 25 is wel duidelijk. In het Hebreeuws is het woord 

‘oordelen’ en ‘bidden’ hetzelfde, maar betekent het in de verschillende Hebreeuwse vormen eerst oordelen en 

dan bidden (zoals in de HSV staat). Eli zegt dat als mensen onderling zondigen, de Heere zal oordelen. Als Hij 

oordeelt, zou iemand wellicht op genade hopen. Maar als je verder gaat en tegen God zondigt, dus het ergste 

doet wat er is, wie zal dan voor je bidden? Dat is: Wie zal er dan voor je opkomen. Daar helpt niets meer tegen.  

De jongens van Eli luisteren niet, ze bekeren zich niet. Als reden wordt in vers 25b gegeven dat de Heere hen 

wil doden. We moeten hier niet direct de lijn trekken dat ze niet zijn uitverkoren. Wel zien we hier dat een 

mens zich zo kan verharden, dat de HEERE Zich vertoornt over de zonde en oordeelt.  

Het gedeelte wordt afgesloten door de opmerking over Samuel die gaat en groeit en de nadruk valt in vers 26 

op het goede en de gunst die hij krijgt. Gunst is het Hebreeuwse woord TOV, goed dat ook in Genesis 1 zo 

dikwijls klinkt. Samuel groeit in gunst en goedheid van de Heere. De Heere verblijdt Zich over hem.  

Gespreksvragen: 

1. Ook wij leven in een duistere periode.  

a. Welke duisternis ziet u in de wereld en in de kerk?  

b. Praat er eens over door in hoeverre we als kerkmensen hetzelfde zijn geworden als mensen 

in de wereld om ons heen.  

2. Herkennen we dat ook wij weleens een sta-in-de-weg voor anderen zijn?  

3. Heeft de gemeente en de kerk een rol in ons gebedsleven? Vragen we de Heere ook om vergeving van 

dat wat in onze gemeente verkeerd is? 

4. Eli was al jong in dienst van de Heere.  

a. Was dat niet gevaarlijk om in zo’n donkere tijd in het heiligdom te dienen? Hoe kunnen wij 

onze kinderen (als we die hebben gekregen) laten dienen in de gemeente van de Heere? 

b. Samuel dient de Heere. Dienen is ook het grootmaken van de Heere. Hoe kunnen wij in ons 

bestaan de Heere dienen en grootmaken? 

5. Zien we in vers 26 iets van wat in het Nieuwe Testament ‘geloofsgroei’ wordt genoemd? Wat is dat, 

toenemen in gunst en genade en groeien in het geloof? 

Gebedspunt: Bid tijdens de Bijbelkring voor ons land dat zo donker is dat het lijkt op de tijd van Samuel. Draag 

daarin de kerk(en) aan de Heere op, opdat we als kerk niet meegaan in de duisternis, maar een helder licht zijn. 


