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ISRAEL ALS MONARCHIE
(ca. 1100 – 930 voor Christus)
Samuël Leidt een Overgang in
Nu het tijdperk van de rechters ten einde loopt, wordt de aandacht gericht op een mens met een unieke status.
Samuël werd geboren nadat de gebeden van zijn onvruchtbare moeder verhoord werden. Hij is de laatste van
de rechters van Israël, één van de vele profeten van Israël en degene die de eerste koning van Israël zalft.
Zoals in de Wetten van Mozes al tot uitdrukking kwam, heeft God het verlangen van zijn volk, om net als de
omliggende landen een menselijke koning te hebben, al voorzien. Het tijdstip nadert waarop God hun een
koning zal geven, ook al weet hij dat dit verwoestende gevolgen voor Israël zal hebben. Nu het land Kanaän
grotendeels door Israël beheerst wordt, is de tijd aangebroken voor de onvermijdelijke overgang van een
theocratie naar een monarchie.
De geschiedenis van deze 465-jarige periode van de koningen is voornamelijk vastgelegd in de boeken 1 en 2
Samuël, 1 en 2 Koningen, en 1 en 2 Kronieken. Terwijl de geschiedenis zich ontvouwt, zal deze monarchie
zowel bloeien als lijden onder de drie belangrijkste koningen en zich vervolgens opsplitsen in twee kleinere
koninkrijken die door een opeenvolging van koningen worden bestuurd – waarvan sommigen goede, maar de
meesten slechte koningen zijn – totdat Gods volk weer wordt overwonnen en door buitenlandse machten in
gevangenschap wordt afgevoerd.
1 Sam. 1:1-8
(ca. 1100-1050
v.C.)
Silo

HANNA ROUWT OVER ONVRUCHTBAARHEID. Daar was een man van Ramatháïm-Zofim, van het

1 Sam. 1:9-18

EEN GEBED EN EEN BELOFTE. Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten, en nadat hij gedronken

gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerócham, den zoon van Elíhu, den
zoon van Tochu, den zoon van Zuf, een Efrathiet. En hij had twee vrouwen; de naam van de ene
was Hanna, en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna
had geen kinderen.
Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden, en om te offeren den
HEERE der heirscharen te Silo; en aldaar waren priesters des HEEREN, Hofni, en Pínehas, de
twee zonen van Eli. En het geschiedde op dien dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna,
zijn huisvrouw, en aan al haar zonen en haar dochteren, delen. Maar aan Hanna gaf hij een
aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief; doch de HEERE had haar baarmoeder toegesloten. En
haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de HEERE haar
baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar; van dat zij opging tot het huis des
HEEREN, zo tergde zij haar alzo; daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana, haar man:
“Hanna, waarom weent gij, en waarom eet gij niet, en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik
u niet beter dan tien zonen?”
had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van den tempel des HEEREN. Zij
dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot den HEERE, en zij weende zeer. En zij
beloofde een gelofte, en zeide: “HEERE der heirscharen, zo Gij eenmaal de ellende Uwer
dienstmaagd aanziet, en mijner gedenkt, en Uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan Uw
dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den HEERE geven al de dagen zijns levens, en er
zal geen scheermes op zijn hoofd komen.”
Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht des HEEREN, zo gaf Eli
acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart; alleenlijk roerden zich haar lippen, maar haar
stem werd niet gehoord; daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: “Hoe lang zult
gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u.”
Doch Hanna antwoordde en zeide: “Neen, mijn heer! ik ben een vrouw, bezwaard van geest; ik
heb noch wijn, noch sterken drank gedronken; maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het
aangezicht des HEEREN. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials; want ik heb
tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet.”

Toen antwoordde Eli en zeide: “Ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw bede geven, die gij
van Hem gebeden hebt.”
En zij zeide: “Laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen!” Alzo ging die vrouw haars
weegs; en zij at, en haar aangezicht was haar zodanig niet meer.
1 Sam. 1:19,20 SAMUEL GEBOREN.
Rama

En zij stonden des morgens vroeg op, en zij aanbaden voor het aangezicht
des HEEREN, en zij keerden weder, en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn
huisvrouw Hanna, en de HEERE gedacht aan haar. En het geschiedde, na verloop van dagen,
dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Samuël: “Want”, zeide
zij, “ik heb hem van den HEERE gebeden.”

1 Sam. 1:21-28 SAMUEL OPGEDRAGEN.
Silo

En die man, Elkana toog op met zijn ganse huis, om den HEERE te
offeren het jaarlijkse offer, en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op; maar zij zeide tot haar man:
“Als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des HEEREN
verschijne, en blijve daar tot in eeuwigheid.”
En Elkana, haar man, zeide tot haar: “Doe, wat goed is in uw ogen; blijf, totdat gij hem zult
gespeend hebben; de HEERE bevestige naar Zijn woord!” Alzo bleef de vrouw, en zoogde haar
zoon, totdat zij hem speende.
Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met drie varren, en een efa
meels, en een fles met wijn; en zij bracht hem in het huis des HEEREN te Silo; en het jongsken
was zeer jong. En zij slachtten een var; alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeide: “Och, mijn
heer! Zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer! Ik ben die vrouw, die hier bij u stond, om den
HEERE te bidden. Ik bad om dit kind, en de HEERE heeft mij mijn bede gegeven, die ik van Hem
gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den HEERE overgegeven al de dagen, die hij wezen zal;
hij is van den HEERE gebeden.” En hij bad aldaar den HEERE aan.

1 Sam. 2:1-11

HANNA PRIJST GOD. Toen bad Hanna en zeide:

“Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE;
mijn hoorn is verhoogd in den HEERE;
mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden;
want ik verheug mij in Uw heil.
Er is niemand heilig, gelijk de HEERE;
want er is niemand dan Gij,
en er is geen rotssteen, gelijk onze God!
Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken,
dat iets hards uit uw mond zou gaan;
want de HEERE is een God der wetenschappen,
en Zijn daden zijn recht gedaan.
De boog der sterken is gebroken;
en die struikelden, zijn met sterkte omgord.
Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood,
en die hongerig waren, zijn het niet meer;
totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard,
en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.
De HEERE doodt en maakt levend;
Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen.
De HEERE maakt arm en maakt rijk;
Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Hij verheft den geringe uit het stof,
en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek,
om te doen zitten bij de vorsten,
dat Hij hen den stoel der ere doe beërven;
want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN,
en Hij heeft de wereld daarop gezet.

Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren;
maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis;
want een man vermag niet door kracht.
Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden;
Hij zal in den hemel over hen donderen;
de HEERE zal de einden der aarde richten,
en zal Zijn Koning sterkte geven,
en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen.”
Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis; maar de jongeling was den HEERE dienende voor
het aangezicht van den priester Eli.
1 Sam.
2:12-17

ELI'S BOOSAARDIGE ZONEN. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials; zij kenden den

1 Sam.
2:18-21

SAMUELS GEZIN GEZEGEND. Doch Samuël diende voor het aangezicht des HEEREN, zijnde een

1 Sam.
2:22-26

ELI BERISPT ZONEN. Doch Eli was zeer oud, en hoorde al, wat zijn zonen aan gans Israël deden,

1 Sam.
2:27-36

OORDEEL OVER ELI'S HUIS. En er kwam een man Gods tot Eli, en zeide tot hem: “Zo zegt de

HEERE niet. Want de wijze dier priesters met het volk was, dat, wanneer iemand een offerande
offerde, des priesters jongen kwam, terwijl het vlees kookte, met een drietandigen krauwel in zijn
hand; en sloeg in de teile, of in den ketel, of in de pan, of in den pot; al wat de krauwel optrok, dat
nam de priester voor zich. Alzo deden zij aan al de Israëlieten, die te Silo kwamen. Ook eer zij
het vet aanstaken, kwam des priesters jongen, en zeide tot den man, die offerde: “Geef dat vlees
om te braden voor den priester; want hij zal geen gekookt vlees van u nemen, maar rauw.”
Wanneer nu die man tot hem zeide: “Zij zullen dat vet als heden ganselijk aansteken, zo neem
dan voor u, gelijk als het uw ziel lusten zal”; zo zeide hij tot hem: “Nu zult gij het immers geven,
en zo niet, ik zal het met geweld nemen.”
Alzo was de zonde dezer jongelingen zeer groot voor het aangezicht des HEEREN; want de
lieden verachtten het spijsoffer des HEEREN.
jongeling, omgord met den linnen lijfrok. En zijn moeder maakte hem een kleinen rok, en bracht
hem dien van jaar tot jaar, als zij opkwam met haar man, om het jaarlijkse offer te offeren. En Eli
zegende Elkana, en zijn huisvrouw, en zeide: “De HEERE geve u zaad uit deze vrouw voor de
bede, die zij den HEERE afgebeden heeft.” En zij gingen naar zijn plaats. Want de HEERE
bezocht Hanna, en zij werd bevrucht, en baarde drie zonen en twee dochters; en de jongeling
Samuël werd groot bij den HEERE.
en dat zij sliepen bij de vrouwen, die met hopen samenkwamen aan de deur van de tent der
samenkomst. En hij zeide tot hen: “Waarom doet gij al zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken
hore van dit ganse volk? Niet, mijn zonen; want dit is geen goed gerucht, dat ik hoor; gij maakt,
dat het volk des HEEREN overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de
goden hem oordelen; maar wanneer een mens tegen den HEERE zondigt, wie zal voor hem
bidden?” Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de HEERE wilde hen doden.
En de jongeling Samuël nam toe, en werd groot en aangenaam beide bij den HEERE en ook bij
de mensen.
HEERE: 'Heb Ik Mij klaarlijk geopenbaard aan het huis uws vaders, toen zij in Egypte waren, in
het huis van Faraö? En Ik heb hem uit alle stammen van Israël Mij ten priester verkoren, om te
offeren op Mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor Mijn aangezicht te
dragen; en heb aan het huis uws vaders gegeven al de vuurofferen van de kinderen Israëls.
Waarom slaat gijlieden achteruit tegen Mijn slachtoffer, en tegen Mijn spijsoffer, hetwelk Ik
geboden heb in de woning; en eert uw zonen meer dan Mij, dat gijlieden u mest van het
voornaamste van alle spijsoffers van Mijn volk Israël?'
Daarom spreekt de HEERE, de God Israëls: 'Ik had wel klaarlijk gezegd: Uw huis en uws vaders
huis zouden voor Mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid'; maar nu spreekt de HEERE: 'Dat
zij verre van Mij; want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht
worden. Zie, de dagen komen, dat Ik uw arm zal afhouwen, en den arm van uws vaders huis, dat
er geen oud man in uw huis wezen zal. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning
Gods, in plaats van al het goede, dat Hij Israël zou gedaan hebben; en er zal te genen dage een
oud man in uw huis zijn. Doch de man, dien Ik u niet zal uitroeien van Mijn altaar, zou zijn om uw

ogen te verteren, en om uw ziel te bedroeven; en al de menigte uws huizes zal sterven, mannen
geworden zijnde.
Dit nu zal u een teken zijn, hetwelk over uw beide zonen, over Hofni en Pínehas, komen zal: op
één dag zullen zij beiden sterven. En Ik zal Mij een getrouwen priester verwekken; die zal doen,
gelijk als in Mijn hart en in Mijn ziel zijn zal; dien zal Ik een bestendig huis bouwen, en hij zal altijd
voor het aangezicht Mijns gezalfden wandelen. En het zal geschieden, dat al wie van uw huis zal
overig zijn, zal komen, om zich voor hem neder te buigen voor een stukje gelds, en een bolle
broods, en zal zeggen: “Neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een bete
broods moge eten.”'”
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