
HARTSEER HANNA JUBEL  
Skrif: 1 Samuel 1:1-23 
Doel: Die kind moet weet dat God altyd sy gebede sal antwoord, maar dat die antwoord “ja”, “nee”, of “wag 
‘n bietjie” kan wees. 
Sentrale waarheid: Die Here antwoord gebed. 
Moontlike teksvers: Jer. 33:3 “Roep My aan, Ek sal jou antwoord ...” 
 
Verhoudingsbou en gebed 
Vra jou klas watter nuus hulle het, wie iets lekker gedoen het waarvan hy/sy jou wil vertel, ens.  
Gaan dan oor in vrae oor gebed: “Hoe gereeld bid jy?” Watter soort dinge sê jy as jy bid? Vertel hulle dat 
hulle met God kan praat oor alles: “Jy kan vir God vertel as jy hartseer/bang voel oor [Noem ‘n voorbeeld 
van iets wat kinders hartseer maak en iets wat kinders bang maak], jy kan Hom dankie sê as jy bly is oor 
[Noem ‘n voorbeeld of 2 van iets wat kinders bly maak].  
Vra of hulle al vir God iets gevra en dit nie gekry het nie. Luister met begrip na hulle antwoorde. As nie een 
so iets kan noem nie, noem iets waarvoor jy al gebid en dit nie gekry het nie. “God het gehoor wat jy[ek[ vra, maar Hy het 
geweet wat goed is vir jou[my] en gekies om nie vir jou[my] te gee wat jy[ek] vra nie” Vertel dan van ‘n keer wat God wel 
jou gebed verhoor het. 
Sê dan: “As jy bid, praat jy met die Here wat gebed antwoord. Kom ons praat nou met Hom!” Open met gebed. 
 
Bybelles 
Inleiding: 
Dit is ‘n warm somersmiddag en die koel, blou water van die swembad lyk vir Susan baie aanloklik. “Mamma”, vra Susan, 
“mag ek maar gaan swem?” “Ja, Susan,” antwoord Mamma. 
Nie lank daarna nie staan Susan weer by haar mamma en sy vra: “Mamma, mag ek maar ‘n roomys kry?” “Wag eers, my 
kind. Die kos is amper gaar. As jy klaar jou aandete geëet het kan jy ‘n roomys kry.” Susan moes maar net geduldig wag.  
Die volgende more skyn die son heerlik warm by Susan se kamervenster in. “Ai, dit sal darem heerlik wees om vandag 
by die huis te bly!”, dink Susan. Maar dink julle mamma sal toelaat dat Susan by tuis bly? O nee! “Kom, Susan, staan op! 
Jy gaan laat wees vir skool. Jy kan nie tuis bly nie!” 
Het Susan se ma haar elke keer geantwoord? Ja. Maar het sy elke keer vir Susan die antwoord gegee wat sy graag wou 
hê? Nee. 
Die Here antwoord ook jou gebede as jy hom iets vra. Maar die Here antwoord op verskillende maniere. Soms sê hy 
“ja”, soms sê Hy “nee” en soms sê Hy “wag ‘n bietjie” 
 
In die eerste gedeelte van die Bybel (dit is die Ou Testament) lees ons van ‘n vrou met die naam Hanna. Hanna se man, 
Elkana was baie lief vir haar, maar Elkana het nog ‘n vrou gehad. Haar naam was Peninna. Peninna het baie seuns en 
dogters gehad, maar Hanna nie. Sy het nie eers een kind gehad nie. In daardie tyd was dit eintlik ‘n skande as ‘n vrou nie 
‘n babatjie kan kry nie. Hanna was baie harseer daaroor. Sy wou só graag ook ‘n kindjie hê! Wat alles nog erger gemaak 
het, is dat Peninna haar vreeslik gespot het omdat sy geen kinders gehad het nie.  
Elke jaar het Elkana en sy vroue , Hanna en Peninna, en ook al Peninna se kinders, na Silo gegaan. Daar het hulle dan 
in die huis van die Here geoffer en die Here aanbid. Wanneer hulle geoffer het, het hulle 'n bees of 'n lam geneem en dit 
gaargemaak. Dit was die manier waarop hulle gewys het hoe lief hulle hom het of om te sê hoe jammer hulle is oor hulle 
sondes. Wanneer Elkana en sy gesin dan klaar geoffer het, het hulle van die vleis geëet. Dit was tydens hierdie etes wat 
Peninna vir Hanna so vreeslik gespot het omdat sy geen kinders gehad het nie. Hanna was dan so ongelukkig dat sy nie 
eers wou eet nie. Elkana het alles probeer om haar te troos, maar niks wat hy gesê het kon haar weer gelukkig maak nie. 
 
Miskien het ander kinders jou ook al gespot soos wat Pennina vir Hanna gespot het. Jy sukkel dalk baie om die somme in 
die klas te verstaan of dalk kom jy altyd laaste as julle by die skool resies hardloop. Nou word jy gespot omdat daar 
sekere dinge is wat jy nie so goed soos jou maats kan doen nie. Waarom vertel jy nie vir die Here daarvan nie? Vra Hom 
om jou te help om nie met hulle terug lelik te wees as hulle jou spot nie. Jy kan die Here daarvan vertel, want Hy 
antwoord jou gebed.  Prys hom ook elke dag vir die talente wat Hy wel vir jou gegee het. 
Hanna het ook geweet dat sy vir die Here van haar groot hartseer kan vertel en dat Hy haar gebed sal antwoord. 
Een dag, nadat hulle klaar geëet het, was Hanna weer baie ongelukkig. Sy het opgestaan en na die tempel toe gegaan. 
Daar het sy aanhoudend gestaan en huil en ook lank met die Here gepraat. [Wys die prent van Hanna wat bid.] Sy het 
mos geweet: Hy antwoord gebed. Hanna het vir die Here gevra om asseblif vir haar 'n seuntjie te gee. Sy het ook aan 
die Here belowe dat as hy "ja" antwoord op haar gebed, die seuntjie sy hele lewe lank vir die Here sal werk. 
 
As jy 'n kind van God is, kan jy ook vir die Here van jou probleme vertel. Miskien het pappa sy werk verloor en nou weet 
julle nie waar julle geld gaan kry om kos te koop nie. Moet jou nie verder daaroor bekommer nie. Vertel vir die Here 
daarvan, want Hy antwoord gebed. Dalk sal die Here nie altyd antwoord presies soos wat jy graag wil hê nie. Maar 
vertrou hom, want Hy hoor sy kinders en Hy antwoord jou gebed.  
Daar is 'n gebed wat jy kan bid waarop God altyd "Ja" sal antwoord! Ons lees daarvan in Joël 2:32 : [Lees direk uit die 
bybel] "Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word." As jy nog nie God se kind is nie, en jy is werklik 
jammer oor die verkeerde dinge wat jy doen, kan jy dit vir die Here sê in 'n gebed. Vra Hom om jou sonde te vergewe en 
en die koning van jou lewe te word. Op so 'n gebed antwoord die Here altyd "Ja" 
O, Hoe het Hanna gehoop dat die Here op haar gebed "Ja" sal antwoord! [Sê hierdie woorde met emosie en versugting] 



Terwyl sy daar in die tempel gebid het, het die priester haar dopgehou. Net haar lippe het beweeg. Eli het gedink dat sy 
dronk was. Hy het nie verstaan dat sy besig was om met die Here te praat oor haar probleem nie.  
"Hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra?", het Eli gevra. "Sit die wyn van jou af weg." 
Nee, meneer, ek is nie dronk nie, antwoord Hanna. "Ek is net baie ongelukkig en ek het vir die Here gesê wat ek graag 
wil hê." Toe het Eli verstaan. Hy het saam met Hanna gehoop dat die Here "Ja" op haar gebed sal antwoord.  
 
Die maniere waarop die Here antwoord as ons bid, kan vergelyk word met die kleure van 'n verkeerslig/robot: [Haal 'n 
prent uit van robot met sy rooi, oranje en groen ligte, en wys nou vir die kinders] Soms sê die Here "Ja". Dit is soos die 
groen lig wat sê ja, jy kan maar ry. [Wys na die verkeerslig se groen] Dalk was jy bang toe jy die eerste keer moes skool 
toe gaan, en jy het vir die Here gevra om vir jou 'n maatjie te gee. Jy kom toe by die skool en jy en die outjie wat langs jou 
sit begin te heerlik gesels en jy voel glad nie meer bang en vreemd nie. Die Here se antwoord was “Ja.” Hy het jou ‘n 
maat gegee.  
Miskien wou jy vreeslik graag rugby of netbal speel en jy het vir God gevra of dat jy asseblief in die A-span sal kom. 
Meneer sê toe dat jy te klein is en tot volgende jaar sal moet wag voordat jy weer kan probeer vir die A-span. Dan het 
God “Wag” gesê.[Wys na die verkeerslig se geel] Hy weet dat jy nog te klein is en dalk sal seerkry as jy saam met die 
groter kinders speel. Hy is lief vir jou en wil nie hê jy moet seerkry nie.  
Maar daar is ook kere wat God “Nee” antwoord op jou gebed. Dit is soos die rooi lig. [Wys na die verkeerslig se rooi]  Jou 
oupa was dalk baie siek en jy die Here gevra om hom gesond te maak. Maar jou oupa het nie gesond geword nie, hy het 
doodgegaan. Dan het God nee geantwoord. Die Here het geweet dit sal beter wees as oupa nie meer leef nie. Die Here 
weet tog die beste, nê?  
Het die Here jou elke keer geantwoord? Ja. Die Here antwoord jou gebed. 
Kom ons vind uit wat Hy vir Hanna geantwoord het. Sou Hy gesê het ja, nee, of wag ‘n bietjie? Wat dink julle? Gaan 
Hanna ‘n babatjie kry of nie? 
Vroeg die volgende more het Hanna, Pennina en Elkana teruggegaan na hulle huis toe. En ja, sowaar: Die volgende jaar 
het Hanna haar eie seuntjie wat sy in haar arms kan vashou! [Wys nou eers die prent van Hanna met baba-as dit vroeër 
in die storie gewys word, sal dit die storie weggee] Sy het hom Samuel genoem. Hanna was seker baie bly dat die Here 
haar geantwoord het, en dat sy antwoord “Ja” was.  
Maar Hanna het nie vergeet van haar belofte wat sy aan die Here gemaak het nie. Toe Samuel omtrent 4 jr. oud was, het 
sy hom teruggeneem na die tempel in Silo waar Eli gewerk het. Daar in die tempel het Samuel vir Eli gehelp en hy het 
ook die Here gedien en gehoorsaam. Samuel het ook geleer dat God gebed op verskillende maniere antwoord: Soms 
sê hy ja, soms nee, en soms wag ‘n bietjie. 
 
Lied: (Op die wysie van Oppas ogies) 
Vers 1)As ek bid, sê God somtyds vir my "Ja" x2/ Ja die Heer is lief vir my/ en Hy weet wat ek moet kry/ As ek bid, sê 
God somtyds vir my "Ja" 
Vers 2) As ek bid, sê God somtyds vir my "Wag" .......... 
Vers 3) As ek bid, sê God somtyds vir my "Nee" .......... 
Laat kinders elke keer opstaan vir die woord “Ja””Wag” of “Nee” en díé woorde harder sing. 
 
Hersienspeletjie: 

• Deel die kinders in 2 spanne.  
• Plak die twee paaie op waar die kinders dit 

kan sien. Die motortjie moet op die 
beginstreep van elke pad geprestik wees.  

• Spanne kry beurte om vrae te antwoord. As 
‘n kind reg antwoord, skommel die rooi, 
groen, en geel, kaartjie voor hom, vinnig. Hou die 3 kaartjies heeltyd so dat die kinders nie die kleure sien nie. As 
die kind “Stop” sê, wys jy hom die kaartjie wat daardie oomblik bo is. As dit die rooi lig is, is dit “nee” en mag die 
span se motor nie aanbeweeg nie. As dit die geel lig se kaartjie is, mag die span se motor een merk verder beweeg 
– Daar was nie kans om ver te beweeg nie, want hulle moes eers wag. As die kaartjie die groen lig is, (ja) kan hulle 
2 aanbeweeg. 

• Dan vra jy ‘n vraag vir die ander span en doen dieselfde as hierbo. 
• Herhaal tot al die vrae gevra is. Die wenners is die span wie se kar die verste is.   

SPAN 1 SPAN 2 
1] Op watter 3 maniere kan God gebed antwoord?  2] Sê nou maar jy bid vir iets duur soos ‘n nuwe fiets of ‘n 

playstation. Hoekom sal God miskien nee antwoord? 
3] As jy vir iets bid en dit nie dadelik kry nie, wat 
moet jy onthou van gebed? 

4] Op watter gebed sal God altyd “Ja” antwoord? 

5] Hoe het God Hanna se gebed geantwoord? 6] Wie kan vir ons die vers opsê? 
(As geen teksvers behandel is nie: 6] Wat het die priester gedink 
toe Hanna gaan bid het en net haar lippe beweeg het?) 

7] Hersienvraag oor vorige les 8] Hersienvraag oor vorige les 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Prente vir 
bybelles 

Hulpmiddels vir 
hersien-speletjie 
Plak karretjies op karton en 
sny uit.  
Sny 2 stroke papier (swart 
indien moontlik) 5x45 cm en 
maak 8 afmerkings op dit 
soos in die skets langs 
hersienspeletjie. Dit is die 
paaie. 


