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1 Samuel
Bijbelboek

EEN HOOFDSTUK PER DAG

Verantwoording
Via www.goodmorninggirls.org ben ik in contact gekomen met “Reading through the Bible”. Dit
initiatief van Courtney Joseph – van www.womenlivingwell.org – houdt in dat je elke dag een
hoofdstuk uit de Bijbel leest, vijf dagen per week. Oude en Nieuwe Testament worden afgewisseld
en na een aantal jaar zijn alle Bijbelboeken gelezen.
Bij het lezen van de Bijbel wordt gebruik gemaakt van de S.O.A.K.-methode. Op deze wijze kunnen
één of enkele verzen uitgebreid worden bestudeerd. Het geeft handvatten om na te denken over
toepassing in je eigen leven en het gebed tot God. In dit werkboek is elke dag ruimte om de
S.O.A.K.-methode toe te passen bij het betreffende Bijbelhoofdstuk.
Naast het bestuderen van de Bijbel is het ook goed om delen van Gods Woord uit het hoofd te
leren, bijvoorbeeld een vers per week. Op elke pagina is ruimte om het Bijbelvers van de week
uit te schrijven. Dat ondersteunt het memoriseren en biedt ook gelegenheid om nog eens over de
inhoud na te denken.
Op mijn blog www.flourishlikeapalmtree.nl schrijf ik over “Good Morning Girls” – kortweg: GMG.
Met toestemming van Courtney Joseph en als onderdeel van GMG-international publiceer ik daar
o.a. leesroosters en reflectievragen. Op basis van de Engelstalige workbooks van Good Morning
Girls, is dit Nederlandstalige werkboek ontwikkeld.
Ik nodig je uit om mee te doen met “een hoofdstuk per dag” en op die manier de Bijbel van kaft
tot kaft te lezen. Op mijn blog zijn de benodigde roosters en materialen te vinden. Dit werkboek
kun je gebruiken als een hulpmiddel in je stille tijd en als een dagboek om later terug te lezen
wat je hebt ontdekt in Gods Woord.
Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag! Groeien als een palmboom!
Liefdevolle groet, Annelies
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rooster bij het lezen van

1 Samuel 1 t/m 31

Week 1

Week 4

 Maandag : 1 Samuel 1
 Dinsdag : 1 Samuel 2
 Woensdag : 1 Samuel 3
 Donderdag : 1 Samuel 4
 Vrijdag : 1 Samuel 5

 Maandag : 1 Samuel 16
 Dinsdag : 1 Samuel 17
 Woensdag : 1 Samuel 18
 Donderdag : 1 Samuel 19
 Vrijdag : 1 Samuel 20

Week 2

Week 5

 Maandag : 1 Samuel 6
 Dinsdag : 1 Samuel 7
 Woensdag : 1 Samuel 8
 Donderdag : 1 Samuel 9
 Vrijdag : 1 Samuel 10

 Maandag : 1 Samuel 21
 Dinsdag : 1 Samuel 22
 Woensdag : 1 Samuel 23
 Donderdag : 1 Samuel 24
 Vrijdag : 1 Samuel 25

Week 3

Week 6

 Maandag : 1 Samuel 11
 Dinsdag : 1 Samuel 12
 Woensdag : 1 Samuel 13
 Donderdag : 1 Samuel 14
 Vrijdag : 1 Samuel 15

 Maandag : 1 Samuel 26
 Dinsdag : 1 Samuel 27
 Woensdag : 1 Samuel 28
 Donderdag : 1 Samuel 29
 Vrijdag : 1 Samuel 30

Week 7
 Maandag

: 1 Samuel 31
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1 Samuel 1



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 1 vers 17

Reflectievraag
Hanna stortte hartstochtelijk haar
ziel uit voor de Heere, in stil gebed.
Wie of wat is er vandaag op je hart
dat jouw vurige gebed nodig heeft?
Neem een pauze en leg je verzoek in
stilte voor de Heere neer.

Ga in vrede,
en de God
van Israël
zal u geven
wat u
van Hem
gebeden hebt.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

5

1 Samuel 2



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 2 vers 2

Reflectievraag
Nadat God Hanna’s gebed om een
zoon beantwoordde, prees zij God en
was ze vol dankbaarheid.
Neem even de tijd en deel een punt
van lof. Welk gebedsverzoek heeft
God voor jou beantwoord?

Er is niemand
zo heilig als
de HEERE,
want er is
niemand
buiten U,
en er is
geen rotssteen
als onze God.

www.FlourishlikeaPalmTree.nl
gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org
6

datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

7

1 Samuel 3



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 3 vers 9

Reflectievraag
God riep Samuel drie keer voordat hij
de stem van God herkende.
We moeten naar God luisteren als we
Zijn Woord lezen. Deel een vers of
een gedeelte uit de Bijbel dat veel
voor je betekent, omdat God
hierdoor duidelijk tot je heeft
gesproken.

Spreek,
HEERE,
want Uw
dienaar
luistert.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

9

1 Samuel 4



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 4 vers 5

Reflectievraag
Israël verwacht een overwinning
omdat de ark met hen is, maar hun
ongehoorzaamheid leidde tot een
nederlaag.
God is altijd bij je en wil je
overwinning geven, maar zonde
houdt ons tegen. Belijd hieronder
alle zonden die je vandaag
tegenhouden.

En het gebeurde,
toen de ark
van het verbond
van de HEERE
in het kamp kwam,
dat heel Israël
zo’n uitbundig
gejuich aanhief
dat de aarde dreunde.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

11

1 Samuel 5



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 5 vers 2 – 3

Reflectievraag
Valse goden zullen altijd falen ten
opzichte van de enige ware God! Op
een dag zal elke knie zich voor Hem
buigen.
Op welke manier geeft het je troost
als je ziet wat de kracht van je God
is, zoals weergegeven in 1 Samuel 5?

Vervolgens namen de
Filistijnen de ark van God,
brachten hem in het huis
van Dagon en plaatsten hem
bij Dagon. Maar toen de
inwoners van Asdod de
andere dag vroeg opstonden,
zie, Dagon was op zijn
gezicht ter aarde gevallen
vóór de ark van de HEERE.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

13

1 Samuel 6



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 6 vers 20

Reflectievraag
We leven in een cultuur die de
neiging heeft om God eerder
terloops dan heilig te behandelen.
Op sommige momenten neigen we
meer naar genade dan gehoorzaamheid of meer naar onze
gevoelens in plaats van Gods Woord
het laatste woord te laten hebben.
Zie je dit om je heen? Hoe kunnen
we anders gaan leven?

Wie zou
kunnen bestaan
voor het
aangezicht
van de
HEERE,
deze heilige
God?
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

15

1 Samuel 7



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 7 vers 3

Reflectievraag
Israël was afgeweken van het dienen
van God en er was verandering van
het hart nodig.
Zijn er bepaalde gebieden waar jouw
hart stiekem is afgedwaald? Op
welke manier kun je jouw hart
vandaag de goede kant op leiden?

Richt
uw hart
op de
HEERE
en dien
Hem alleen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

17

1 Samuel 8



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 8 vers 7

Reflectievraag
Israël wilde een koning zodat ze
zouden zijn zoals de andere volken.
Als we onze ogen afhouden van Gods
Woord, kunnen ook wij worden
beïnvloed door de trends van de
wereld.
Op welke manier heb je gezien dat
de kerk wordt verleid om de wegen
van de wereld te volgen in plaats van
Gods wegen?

Maar de HEERE zei
tegen Samuel:
Geef gehoor aan
de stem van het volk
in alles wat zij tegen u
zeggen; want zij hebben
ú niet verworpen,
maar Míj hebben zij
verworpen, dat Ik geen
Koning over hen zou zijn.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

19

1 Samuel 9



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 9 vers 21

Reflectievraag
Om koning van Israël te worden,
koos God iemand die de wereld over
het hoofd zou hebben gezien.
Op welke manier moedigt het je aan
om te zien dat God degenen die Hij
gebruikt niet kiest op basis van
status, rijkdom of achtergrond?

Toen antwoordde
Saul en zei:
Ben ik niet een Benjaminiet,
uit de kleinste van de
stammen van Israël?
En is mijn geslacht niet
het geringste van al de
geslachten uit de
stam van Benjamin?
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

21

1 Samuel 10



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 10 vers 19

Reflectievraag
De afwijzing van de Heere zorgde
niet voor begrip. Waarom zou
iemand degene afwijzen die hen had
gered?
Soms handelen we net als de
Israëlieten en proberen we onze
problemen zelf op te lossen. Vertel
van een periode dat je hiermee hebt
geworsteld.

Maar u hebt heden
uw God verworpen,
Die u uit al
uw ellenden
en uw noden
verlost heeft,
en u hebt tegen
Hem gezegd:
Stel een koning
over ons aan.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

23

1 Samuel 11



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 11 vers 7

Reflectievraag
Hoewel Israël bang was, vreesden zij
ongehoorzaamheid aan God meer
dan dat ze hun vijanden vreesden.
Wie neig je meer te vrezen? God of
mensen? Waarom?

Toen viel
grote vrees
voor de
HEERE
op het volk.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

25

1 Samuel 12



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 12 vers 24

Reflectievraag
Samuel herinnerde Israël eraan om
God trouw te dienen omdat God
grote dingen voor hen gedaan had.
Welke grote dingen heeft God voor
jou gedaan en op welke manier
motiveert dat jou om God meer te
dienen?

Vrees alleen
de HEERE,
en dien Hem
trouw met uw
hele hart,
want zie welke
grote dingen
Hij bij u
gedaan heeft.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

27

1 Samuel 13



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 13 vers 14

Reflectievraag
Saul had een hart dat eerder Israëls
hart reflecteerde dan Gods hart. Een
man naar Gods hart eert God boven
alles.
God is nog steeds op zoek naar
mannen en vrouwen die Hem boven
alles eren. Hoe is jouw hart vandaag?

De HEERE
heeft een
man naar
Zijn hart
voor Zich
uitgezocht.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

29

1 Samuel 14



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 14 vers 6

Reflectievraag
Jonathan wist dat de kansen tegen
hem gekeerd waren, maar hij
geloofde dat hij met Gods hulp de
overwinning kon behalen.
Het enige dat God hindert, is
ongeloof. Heb je God te klein
gemaakt in je leven? Op welk gebied
is het nodig dat je God meer
vertrouwt?

Het is voor
de HEERE
niet te moeilijk
om te verlossen,
door veel of
door weinig
mensen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

31

1 Samuel 15



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 15 vers 22

Reflectievraag
Sauls offers betekenden weinig
omdat hij een ongehoorzaam hart
had.
Ben je weleens in de verleiding
geweest om geld te geven of God te
dienen in plaats van Hem te
gehoorzamen? Op welke manier is
deze vorm van relatie met God leeg?

Zie,
gehoorzamen
is beter dan
slachtoffer.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

33

1 Samuel 16



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 16 vers 7

Reflectievraag
Zelfs Samuel, een godvruchtig man,
was op basis van uiterlijke verschijning aan het beoordelen wie
koning zou moeten zijn.
God ziet niet wat mensen zien. God
ziet ieders hart. Vertel van een
moment waarop je iemand verkeerd
beoordeelde op basis van zijn/haar
uiterlijke verschijning. Wat heb je
geleerd van deze ervaring?

Het is namelijk
niet wat de mens ziet,
want de mens
ziet aan wat
voor ogen is,
maar de HEERE
ziet het hart aan.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

35

1 Samuel 17



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 17 vers 45

Reflectievraag
David vergeleek de wapens van
Goliath met de Naam van de Heere
God. David was moedig, niet in zijn
eigen kracht, maar in die van God.
Op welk gebied in je leven heb je het
nodig om eraan herinnerd te worden
dat de strijd aan de Heere behoort?

U komt naar mij toe
met een zwaard,
met een speer en
met een werpspies,
maar ik kom naar u toe
in de Naam van de HEERE
van de legermachten,
de God van de gelederen
van Israël, Die u
gehoond hebt.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

37

1 Samuel 18



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 18 vers 1

Reflectievraag
Jonathan, de eerstgeboren zoon van
Saul, zou erfgenaam van de troon
geweest zijn. Toch had hij geen
jaloezie ten opzichte van David.
Jaloezie brengt verdeeldheid. Heb je
moeite met jaloezie in één van je
vriendschappen? Belijd deze zonde.

Jonathan raakte
met hart en ziel
aan David verbonden.
Jonathan had
hem lief
als zichzelf.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

39

1 Samuel 19



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 19 vers 10

Reflectievraag
Vanaf dit punt tot de dag waarop
Saul stierf, was David een
vluchteling en voor 20 jaar op de
vlucht. Wat Saul kwaad bedoelde,
gebruikte God voor het goede. God
veranderde David in een man van
God.
Op welke manier heeft God een
moeilijke periode in je leven
gebruikt voor het goede?

Toen probeerde Saul
David met de speer
aan de wand te spietsen,
maar hij ontweek Saul,
zodat de speer
de wand trof.
In die nacht
vluchtte David
en ontkwam.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

41

1 Samuel 20



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 20 vers 42

Reflectievraag
God stuurde David alleen op reis; om
hem een grotere afhankelijkheid van
Hem te leren.
Wanneer ben je door een periode
gegaan
waarin
je
grotere
afhankelijkheid van God hebt
geleerd? Op welke manier heeft het
je voorbereid op je toekomstige
beproevingen?

Ga in vrede!

www.FlourishlikeaPalmTree.nl
gebaseerd op www.GoodMorningGirls.org
42

datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

43

1 Samuel 21



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 21 vers 12

Reflectievraag
Als we de Heere volgen, betekent
het niet dat we geen moeilijke tijden
zullen hebben.
In psalm 56 vers 4 zegt David: “Op de
dag dat ik vrees, vertrouw ík op U”.
Waar ben je vandaag bang voor en
op welke manier kun je God meer
vertrouwen?

David
nam deze
woorden
ter harte
en werd
zeer
bevreesd.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

45

1 Samuel 22



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 22 vers 1

Reflectievraag
David kon niet naar huis gaan of
Samuel of Jonathan ontmoeten. En
hij kon niet naar het huis van de
Heere gaan. In een bescheiden grot
vond hij een schuilplaats.
Op welke manier is God – in tijden
van ontmoediging – je toevlucht en
veilige schuilplaats?

Toen ging
David
daarvandaan
en hij ontkwam
naar de grot
van Adullam.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

47

1 Samuel 23



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 23 vers 16

Reflectievraag
Jonathan kon David niet redden,
maar hij kon hem wel versterken.
Is er iemand in je leven die zich
bevindt in een onontkoombare
situatie? Je bent misschien niet in
staat om te redden, maar op welke
manier kun je diegene vandaag
versterken?

Toen stond
Jonathan,
de zoon van Saul,
op en ging naar
David in Choresa;
en hij bemoedigde
hem in God.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

49

1 Samuel 24



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 24 vers 13

Reflectievraag
In plaats van het heft in eigen
handen te nemen, vertrouwt David
op God om hem te oordelen en te
wreken tegenover Saul.
In welke situatie in je leven is het
nodig om jezelf minder en God meer
te vertrouwen?

De HEERE zal
rechtspreken
tussen mij en u.
De HEERE zal
Zich vanwege mij
op u wreken,
maar mijn hand
zal niet tegen u zijn.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

51

1 Samuel 25



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 25 vers 3

Reflectievraag
Er is een groot contrast tussen
Abigaïl en haar man Nabal. Abigaïl
was godvrezend, zachtmoedig en
nederig, ondanks het feit dat ze vast
zat in een ongelukkig huwelijk.
Zit jij vast in een relatie waarin de
verhouding met de ander niet klikt;
bijvoorbeeld met een baas, collega,
familielid of echtgenoot? Op welke
manier kun je zachtmoedig en
nederig blijven in deze moeilijke
situatie?

De naam van de man
was Nabal,
en de naam van zijn vrouw
was Abigaïl.
De vrouw was goed
van verstand en
mooi van gestalte,
maar de man was hard
en slecht in
zijn optreden.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

53

1 Samuel 26



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 26 vers 23

Reflectievraag
David vertrouwde erop dat God zijn
gerechtigheid en trouw zou belonen.
Heb je er vertrouwen in dat God jouw
trouw zal eren? Hoe heb je dit in je
leven gezien?

Moge de
HEERE
ieder zijn
gerechtigheid
en trouw
vergelden.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

55

1 Samuel 27



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 27 vers 1

Reflectievraag
David was ontmoedigd en zei in zijn
hart dat hij zou sterven – hoewel
God hem bevrijding had beloofd.
Wat wij zeggen in ons hart heeft
ongelooflijke macht om onze keuzes
te beïnvloeden. Op welke manier
heeft je hart je in het verleden
ontmoedigd?

Maar David zei
in zijn hart:
Ik zal op een dag
nog eens door
Sauls hand
weggevaagd worden.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

57

1 Samuel 28



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 28 vers 6

Reflectievraag
God was stil toen Saul een beroep op
Hem deed, omdat hij niet Gods wil
volgde die voor hem was
geopenbaard.
Ben jij door een periode gegaan
waarin God stil was toen je
ongehoorzaam leefde?

En Saul
raadpleegde
de HEERE,
maar de HEERE
antwoordde
hem niet.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

59

1 Samuel 29



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 29 vers 11

Reflectievraag
David bevond zich op een slechte
plek. Hij had geen huis en probeerde
in beide werelden te leven.
Ben je ooit op een plek geweest waar
je teveel van de wereld in je had om
vrede te hebben met God? Of teveel
van God in je om vrede te hebben
met de wereld? Wat heeft je
geholpen om te stoppen met het
leven aan beide kanten van het
‘hek’?

Toen stond David
vroeg op,
hij en zijn mannen,
om ’s morgens
weg te gaan,
om terug te keren
naar het land
van de Filistijnen.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

61

1 Samuel 30



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 30 vers 6

Reflectievraag
God, Die rijk is aan barmhartigheid
en genade, hoorde Davids roepen
om hulp en versterkte hem.
God hoort het roepen van Zijn volk.
Heb je voor vandaag meer kracht
nodig? Roep het uit naar God! Schrijf
je gebed hieronder.

David echter
sterkte zich
in de HEERE,
zijn God.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren

63

1 Samuel 31



lees het Bijbelgedeelte aandachtig



overdenk dit hoofdstuk met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast



sta stil bij de onderstaande reflectievraag of bespreek die met anderen



schrijf het Bijbelvers van de week uit en leer deze eventueel uit je hoofd
hiervoor kun je zelf een Bijbelvers kiezen of één van de uitgeschreven dagteksten gebruiken

1 Samuel 31 vers 6

Reflectievraag
Het verslag van Sauls dood is
droevig, maar droeviger nog is het
feit dat Saul de vorige dag al wist dat
hij zou sterven en toch niet tot
inkeer kwam of het uitriep tot God.
Velen hebben de neiging om te
denken dat ze nu kunnen leven zoals
ze willen en het later in het leven
met God goed kunnen maken. Later
komt nooit. Is er iets wat je goed
moet maken met God? Wacht niet
langer, doe het nu.

Zo stierf Saul.
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datum
Scripture – Bijbel

/
1 Samuel

/
vers

schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de week: 1 Samuel

vers

schrijf het Bijbelvers uit en probeer deze uit het hoofd te leren
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur
of vertaler. Dit werkboek is gemaakt voor persoonlijk gebruik. Wanneer men anderen in schriftelijke vorm op dit boek attendeert, dient er
verwezen te worden naar www.flourishlikeapalmtree.nl.
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