
18 tot 24 November 2018 

Fokusteks 

1 Samuel 2:1-10 

 

Ses en Twintigste week in Koninkrykstyd 

 

Ons byeenkoms se Ritme 

* Rus in Markus 13:1-8 

* Lees die week se fokusteks: 1 Samuel 2:1-10 

* Dink na oor die dag se perspektief 

* Ander RCL-tekste: Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25;1 Samuel 1:4-20 

 

Saam verder geluister 

a. Stilword en aanbidding 

* Kom tot rus en raak bewus van God se teenwoordigheid. 

- Stel julle in om God te ontmoet en te luister wat Hy vir julle voorberei het. 

* Gebruik Markus 13:1-8 vir die openingsgebede. Sluit aan by die Seisoen van Voleinding. 

- Die dissipels het vir Jesus gevra wanneer dit alles voleindig gaan word (Mark 13:4). 

- Jesus het verskillende dinge genoem as “geboortepyne, die begin van die nuwe tyd”. 

* Bid die Here dat julle die nuwe tyd in Christus reg sal identifiseer. 

b. Skriflesing 

* Lees 1 Samuel 2:1-10. 

- Hanna se lied waardeur sy God aanbid, nadat Samuel gebore en gespeen is. 

- Samuel is die kind wat sy van die Here afgesmeek het.  

- “En Hanna het gebid:...” (1). Sy jubel oor die Here en getuig van haar sterkte in die Here.  

- Sy verbly haar oor die uitkoms wat God gegee het, en vereer die Here as heilig en as rots.  

- Hy het diepe kennis (3) en beskerm sy troue dienaars (9). 

* Reflekteer saam oor hierdie Skrifdeel. Hoe raak dit julle? 

c. Gesprek 

* Die koning-metafoor wek dikwels die idee van kragdadigheid en mag.  

- In Hanna se lied is God se heerskappy geklee in heiligheid en standvastige betroubaarheid.  

- Hy is ’n rots (1). Dink oor hoe God in julle lewe regeer. 

* Gesels oor wat julle uit Hanna se gebed oor die taak van die gestuurde kerk in ons tyd leer. 

- As gestuurde kerk leef ons met mekaar saam, bewus van God wat deurentyd by ons is.  

- Die lied van Hanna help ons met taal om hierdie bewussyn in woorde te giet. 

- Dit help ons om teenoor mekaar te getuig: “Julle moet nie in hoogmoed bly praat nie” (3). 

d. Leer geloofsgewoontes aan 

* Geloofsgewoonte een: Luister gebed. 

- Die luister gebed as geloofsgewoonte leer ons na God luister en soos Hanna op Hom wag.  

- Dit vra toegewyde inoefening.  

- Die gebed van Hanna in 1 Samuel 2:1-10 is ’n deurleefde getuienis van iemand. 

- Hanna ontdek God se betrokkenheid by haar en die ganse wêreld. Dit is daardeur gevorm.  

* Geloofsgewoonte twee: lectio Divina. 

- Die geloofsgewoonte van lectio Divina leer ons die Bybel geestelik leef.  

- Hanna se gebed bied ’n geestelike perspektief op die lewe.  

- God, maar ook die vyande (1), die magtiges, dié wat versadig en dié wat honger was, die onvrugbare 

en die een wat met baie kinders wegkwyn (4), word deur die geestelike bril gesien.  

e. Kerklike Seisoen – Seisoen van Voleinding (Laaste vier Sondae van kerklike jaar) 

* Koninkrykstyd maak ons bewus van hoe God in die wêreld heers. Ons Here is heilig 

f. Afsluiting 

* Sluit die byeenkoms af met die bewussyn dat ons Here aan die regterhand van God sit. 

* Lees Hebreërs 10:11-14, (15-18), bewus dat volgende Sondag die laaste Sondag van die Kerkjaar is. 

- Dit is dan Sondag van Christus die Koning.  

- “[T]oe Christus vir altyd een offer ter wille van sondes gebring het, het Hy aan die regterhand van 

God gaan sit” (12). Hoor Hanna se gebed hier eggo. 


