


(Gods) Werk in uitvoering!
1 Samuel 1 t/m 3.

God werkt door gebed.

God breekt door ongeloof.

Gods opleiding.

God en jij…samen sterk.



De jonge Samuel diende de Heer. Hij hielp Eli bij het werk. In 
die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer. De 
Heer liet ook zelden iets in dromen zien. Op een keer lag Eli 
in zijn kamer te slapen. Zijn ogen waren zó slecht geworden, 
dat hij niet meer kon zien. Ook Samuel lag te slapen. De lamp 
van God, in de tent van de Heer waar de kist van het verbond 
stond, was nog niet uitgegaan. Toen riep de Heer Samuel. 
Samuel zei: "Hier ben ik." Daarna liep hij snel naar Eli en 
zei: "Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?" Maar Eli zei: 
"Ik heb je niet geroepen. Ga maar weer naar bed."

1 Samuël 3:1-10



De Heer riep Samuel opnieuw. Samuel stond weer op, 
ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U heeft mij toch 
geroepen?" Maar Eli zei: "Ik heb je niet geroepen, jongen. Ga 
maar weer naar bed." Samuel kende de Heer nog niet. De 
Heer had nog nooit tegen hem gesproken. En de Heer riep 
Samuel nóg een keer, voor de derde keer. Hij stond weer op, 
ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U heeft mij toch 
geroepen?" Toen begreep Eli dat de Heer de jongen 
riep. Daarom zei Eli tegen Samuel: "Ga weer naar bed. En als 
Hij je roept, moet je zeggen: Spreek Heer, ik luister." Samuel 
ging weer naar bed. Toen kwam de Heer, bleef daar staan en 
riep net als de vorige keren: "Samuel! Samuel!" Samuel 
antwoordde: "Spreek, want ik luister."

1 Samuël 3:1-10



Hoe is jouw contact met God?

Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond!



Hoe is het geregeld met uw jongstedagsvoorziening?

Het ongelovig hart…niet kapot 
te krijgen!!



Bidden = “gaten boren”.

God beantwoord “knie-mail”.



Kiezen heeft consequenties. 
Niet kiezen ook!



Luister jij naar Gods stem?

Beter één Bijbel in de hand dan 10 op de plank!



Ben jij klaar voor gebruik??

Zonder God kunnen wij het niet. Zonder ons wil God het niet.



God schudt wel eens voor gebruik!



Een eenvoudig begin…wees 
trouw in het kleine.

Als jij doet wat jij kan, doet God wat jij niet kan!



Want God wil door jou…grote 
dingen doen!


