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Hanna – Een wonderbaarlijke moeder
Zac Poonen
Het verhaal van Samuel begint bij zijn moeder Hanna, die kinderloos was (1 Samuel 1:2). Het is
interessant om te zien hoeveel vrouwen er in de Bijbel genoemd worden die jaren kinderloos
waren voordat zij kinderen kregen – Sarah, Rebekka, Rachel en Hanna. Zij zochten allemaal God in
gebed en brachten daarna allemaal een zoon ter wereld die stuk voor stuk een unieke plaats in
Gods plan hadden. Zij hadden geen vrede met het kinderloos zijn. Zij baden oprecht tot God om
kinderen te mogen krijgen. God verhoorde hun bede en ieder van hen kreeg een kind, door wie
God een uniek doel volbracht.
Veel moeders bidden voor hun kinderen terwijl zij nog in de baarmoeder zijn, maar de vrouwen
die hiervoor genoemd werden baden met een ongewone intensiteit voordat zij zwanger waren.
Het is prachtig om te zien wanneer een kind in deze wereld geboren wordt door een intens gebed.
Zo werd Samuel geboren.
Hanna heeft jarenlang tot de Heere gebeden om een kind. Tot slot doet zij een belofte en zegt:
“HEERE...wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet
vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen
van zijn leven aan de HEERE geven” (Samuel 1:11). Er kwam een verandering in haar beeldvorming.
Eerste zag alleen haar eigen behoefte: Ik heb een zoon nodig”. Daarna veranderde haar
uitgangspunt door te zeggen: “Wanneer ik een zoon krijg, dan zal ik hem aan de HEERE geven,
omdat de HEERE ook een behoefte heeft”. Wanneer het uitgangspunt van ons gebed verandert
van onze behoefte naar Gods behoefte, dan is dat het begin van een antwoord op onze gebeden.
De Heere leerde ons het volgende als eerste te bidden: “Uw Naam worde geheiligd”.
Er was in de tijd van Hanna een grote geestelijke nood in Israël. Gods volk was heel ver afgedwaald.
Hun leiders als Eli, waren ook ver afgedwaald. In Israël was er geen profeet meer geweest sinds de
dagen van Mozes. Hanna was een vrouw die oplettend was en een oog had voor haar omgeving
en zal gemerkt hebben dan Israël een profeet nodig had. Dus ging Hanna als volgt verder met
haar gebed: “Ik zal hem niet alleen aan U teruggeven, maar hij zal voor zijn hele leven aan U
toebehoren en zijn haar zal nooit worden afgeknipt. Hij zal een Nazarener zijn, volledig aan U
toegewijd. Wanneer U hem kunt gebruiken om het land tot U te doen terugkeren, dan behoort hij
U toe". Haar hele houding veranderde van iets wat zij zelf nodig had, naar datgene wat God nodig
had.
Onze gebeden worden heel vaak niet beantwoord, omdat zij zo veel op onszelf gericht zijn. Het is
wonderbaarlijk dat Samuel uit zo’n moeder geboren is.

Nadat Samuel geboren was, was Hanna de belofte die zij gedaan had niet vergeten. Zij bracht haar
zoon naar de tempel en zei: “Dit is de jongen waar ik om gebeden heb. De HEERE heeft mijn
smeekbede ingewilligd. Ik heb hem ook toegewijd aan de HEERE. Zo lang hij leeft zal hij aan de
HEERE toegewijd zijn” (1 Samuel 1:27-28). Zij zou hem nooit meer voor zichzelf opeisen. Zij had
de jongen geleerd om voor de HEERE te knielen en Hem te aanbidden. Het is fantastisch om een
godvrezende moeder te hebben als Hanna. Daarna zong zij een prachtig danklied voor de HEERE
(1 Samuel 2:1-10). Het is best mogelijk dat de lofzang van Maria (Lukas 1:46-55) geïnspireerd
was door het lied van Hanna – want de woorden laten een sterke overeenkomst zien.
Samuel groeide op en werd een jonge man die door zijn profetie het gezicht van Israël veranderde,
van de chaotische toestand die wij kunnen zien in het boek Richteren naar het beeld van het
overwinnende land onder de regering van David.
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