
Kleingroep Bespreing – Hanna se vertroue en geloof in die Here 

 

Goeienaand en baie welkom by ons Kleingroep. 

Hierdie Sondag was Moedersdag en ons het gesels oor Ma’s wat n verskil maak. Ons het ingefokus 

op die storie van Hanna wat jare lank gewag en gebid het vir haar seun Samuel wat een van die 

grootste profete, priester en regter geword het wat Israel ooit gehad het.  

 

Deel 1: 

As ‘n ysbreker bespreek in die groep iets kosbaars van jou ma, iets wat jou altyd aan haar sal laat 

dink.  

 

Vanaand gaan ons gesels oor Hanna se vetroue en geloof in die Here al het dit gelyk of dinge nooit 

vir haar gaan uitwerk nie.  Haar man het n ander vrou geneem omdat sy nie kon kinders kry nie, 

want dit was baie belangrik gewees vir die geslagte om voort te dra. Peninna, die ander vrou, het 

gedurig vir Hanna gespot en haar getart, maar steeds was Hanna getrou aan die Here en het sy elke 

jaar saam met haar familie na Silo gegaan waar hulle gaan bid het en offers vir die Here gevat het. 

Hier sien ons iets kosbaars van Hanna se menswees. Al het die Here nog nie haar gebed verhoor nie, 

was sy steeds getrou aan Hom gewees. Vra iemand om vir julle 1 Samuel 1: 4-7 

4Wanneer Elkana sy offers bring, het hy gewoonlik gedeeltes van die offermaaltyd aan Peninna en 
haar kinders gegee. 5Al het hy Hanna baie liefgehad, kon hy vir haar net een deel van die offer gee, 
omdat die Here nie vir haar kinders gegee het nie. 6Maar Peninna het Hanna oor haar 
kinderloosheid gespot en verneder. 7Dit het jaar na jaar gebeur wanneer hulle na die huis van die 
Here gegaan het. Dit het Hanna so laat huil dat sy nie wou eet nie. “Wat makeer, Hanna?” het Elkana 
dan gevra. “Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy so verdrietig net omdat jy nie kinders het nie? Jy het 
mos vir mý! Is ek dan nie beter as tien seuns nie?” 
 

Deel 2: 

Wanneer in jou lewe het jy al so moedeloos en hopeloos soos Hanna gevoel, waar jy gebid het vir 

iets spesifieks en gevoel het die Here kom deur vir die persone rondom jou en nie vir jou nie?  

 

Baie keer voel ons dat die Here se stem stil is in ons lewens, maar hard spreuk in ander se lewens. 

Om te wag is seker een van die mees frustrerende dinge wat ons moet doen. Een ding wat ons uit 

Hanna se verhaal kan leer is dat ons op die Here se perfekte tyd moet wag en vertrou en wanneer Sy 

tyd reg is, Hy vir ons sal gee wat ons voor vra. Lees saam 1 Sam 1:9-18 

9Op ’n keer toe hulle weer by Silo was, het Hanna ná die offermaaltyd na die heiligdom van die Here 
gegaan. Die priester Eli het op sy gewone plek by die ingang gesit. 10Hanna was baie ontsteld en 
terwyl sy onbedaarlik huil, het sy tot die Here gebid. Sy het 11’n gelofte maak: “O Here, Almagtige, 
as U tog net my verdriet wil raaksien en my gebed verhoor en vir my ’n seun gee, sal ek hom vir U 
teruggee. Lewenslank sal hy aan U behoort. As teken daarvan sal sy hare nooit gesny word nie.” 
12Terwyl sy besig was om te bid, het Eli haar dopgehou. 13Haar lippe het beweeg, maar ’n mens kon 
niks hoor nie. Hy dink toe sy is dronk. 14“Moet jy dan besope hier aankom?” sê hy. “Los die drank 



uit!” 15“O nee, Meneer!” antwoord sy. “Ek het nie wyn of sterk drank gedrink nie. Ek is net diep 
bedroef. Ek het maar net my hart voor die Here oopgemaak. 16Asseblief, moenie dink ek is ’n slegte 
vrou nie. Ek het so lank gebid omdat ek baie hartseer is.” 
17“Gaan gerus,” sê Eli. “Mag die God van Israel vir jou gee wat jy Hom gevra het.” 
18“Baie dankie, Meneer!” antwoord sy en gaan terug om te eet. Sy was nie meer hartseer nie. 
 
Na Hanna se intense gebed voor Eli het sy tevredenheid gevind. Sy was nie meer depressief nie en 
het selfs haar eetlus teruggekry. Miskien was dit waar sy werklik besef het dat God in beheer is en 
dat Hy haar gebede sou verhoor. Dit was waar sy dit alles op die spel gelê het. Selfs tot die punt om 
te belowe om die kind aan God terug te gee as Hy een vir haar sou gee. Sy het die Here belowe dat 
haar toekomstige kind 'n priester sal wees wat toegewy is aan die Here se diens. Dit is moeilik om te 
wag, selfs wanneer jy op God wag. Maar Hanna het gewag en kyk wat het die Here gedoen. Die Here 
het haar gebede verhoor en Samuel is gebore. 

 
 
Deel 3: 
Vir die laaste vraag vir vanaand, bespreek in jou groep wat het jy in gebed aan die Here toevertrou, 
wat Hy nie dadelik geantwoord het nie, maar op Sy tyd vir jou deurgekom het soos wat Hy vir Hanna 
gedoen het? Wanneer julle die vraag klaar bespreek het, gebruik die tyd om vanaand vir mekaar se 
behoeftes te bid en saam te bid vir dit wat jy dalk al lank wag.    
 


