
Les 4 – De geestelijke wapenrusting 
 

 Lezen uit de Bijbel      Psalm 18: 29-34 

  
  
 

  
U bent het die mijn lamp doet schijnen,  
u, HEER , mijn God, verlicht mijn duisternis,  
met u storm ik af op een legerbende,  
met mijn God beklim ik de hoogste muur.  
  
Gods weg is volmaakt,  
het woord van de HEER  is zuiver,  
een schild is hij  
voor allen die bij hem schuilen.  
  
Wie anders is God dan de HEER ,  
wie anders een rots dan onze God?  
De God die mij met kracht omgordt,  
leidt mij op een volmaakte weg,  
  
Verklaring: 
die mijn lamp doet schijnen 
Dat betekent, die mij doet leven.  

  

  

  
  
 
 
 

Kringgesprek     
  
Wie beschermt je? (Jijzelf, ouders, juf of meester, politie, wetten, vrienden?) 
Hoe word je beschermd tegen foute gedachten? (je geweten, je ouders, je vrienden, 
school, kerk?) 
Worden er wel eens zogenaamd pijlen op je af geschoten? Spreekt men wel eens 
gemeen tegen je? 
Hoe bescherm je je daartegen? Zit je wel eens te piekeren over de dingen die men 
tegen je zegt? 
Heb je wel eens pijn in je hart? 
Kan het jou wat schelen wat mensen van je denken? 
Doe jij anderen wel eens pijn met je woorden of daden? 
Wat doe je er aan? Uitpraten? Vergeving vragen aan God? 
Kun je anderen vergeven voor wat ze je aandoen? 
Klaagt je geweten je wel eens aan? 
  
  
   

 



VERTELLEN 

 

50 – Droog je tranen, Hanna  

 

Er zit een jonge vrouw op een stenen muurtje voor haar huis. Ze kamt haar mooie, lange zwarte haar. 
Ze kamt het steeds maar weer zonder erbij na te denken. Haar ogen staan zo triest. Heeft ze soms 
gehuild? Haar mond lacht niet. Zelfs niet om de grappen van de kinderen, die krijgertje spelen om het 
huis. Er kruipt een mooie groene rups over haar schoen. Ze ziet het niet. De vrouw is Hanna. 

Binnen in het huis is een andere vrouw druk bezig.  

'Joachim,' roept ze, 'Doe je sandalen aan. We gaan zo weg.' 

Ze maakt eten klaar, veegt snotneusjes af en bindt hoofddoekjes vast. Die vrouw is Peninna. 

Buiten op het veld loopt een boer. Hij trekt een onwillige koe mee aan een touw. 

'Vort!' roept hij, 'Doorlopen jij!' 

Met een dun twijgje slaat hij de koe zacht op haar achterlijf. Die man is Elkana. Hij is de vader van al 
die rumoerige kinderen. Maar hij is ook de man van Hanna, het eenzame vrouwtje dat haar haar kamt. 
Hanna heeft geen kinderen. Daarom is ze zo verdrietig. 

De hele familie gaat een paar dagen uit. Ze gaan naar het heiligdom in Silo, waar de ark van God 
staat. Ze gaan daar de Here God een offer brengen. Daar is die koe voor. Het is de mooiste, beste 
koe van de boer. 

De kinderen lachen en maken grappen. Het is erg fijn om naar Silo te gaan. Vorig jaar hebben ze ook 
leuke dingen meegemaakt. Ergens onderweg is een rotsblok waar het krioelde van de hagedisjes. 
Zouden die er nog zijn? 

'Kom eens allemaal hier,' zegt vader, 'Ik heb voor iedereen een cadeau.' 

O, wat leuk... Ieder krijgt iets. Een nieuwe jas of een mooie armband, een riem van gevlochten leer of 
een beurs met geld. Peninna krijgt ook een cadeau.  

Maar het allermeeste krijgt toch... Hanna. 

Elkana geeft haar wel tweemaal zoveel als Peninna. 

'Omdat ik zoveel van je houd!' zegt hij vriendelijk. 'Zal je dan niet zo verdrietig kijken? Ik ben je toch 
meer waard dan tien zonen?' 

Hanna moet een beetje lachen omdat Elkana zo lief voor haar is, maar diep in haar hart blijft het stille 
verdriet. Dat wordt weer erger als Peninna haar jaloers aankijkt en met een vals lachje zegt: 'Hanna, 
kun jij niet even die zware tas op de ezel zetten? Ik heb het al zo druk met al mijn kinderen en jij hebt 
toch niks te doen.' 

Uit de verte kun je het heiligdom al zien liggen. Een stralend wit gebouw, temidden van groene 
bomen. Wie is er eigenlijk de baas over het heiligdom? Wie maakt alles zo netjes schoon? Dat is Eli, 
de dikke priester. Alle mensen uit de buurt kennen hem. Vandaag heeft Eli het erg druk. De boer 
Elkana is gekomen met zijn gezin om te offeren. Eli kent hem wel. Elkana komt elk jaar zodra het 
voorjaar wordt. Vandaag offeren ze een prachtige koe. Eli glimlacht. Daarginds ziet hij het kampvuur 
al branden. Al die kinderen van de boer zijn bezig om het vlees te roosteren. Hun moeder geeft het 
jongste kind te drinken. 

'Wat is het toch een zegen van God,' denkt Eli, 'als je een groot gezin hebt.' 

Hij draait zich om en loopt het heiligdom binnen.  

Wat is dat nou? Zie je die vrouw daar? Wat zit die vreemd te doen. Haar gezicht is rood en nat van 
tranen en ze praat in zichzelf. Die vrouw is toch niet dronken? Dat mag niet in het huis van God. 

'Hé, dronken vrouw, het wordt tijd om naar huis te gaan!' zegt hij boos. 

Hanna, want zij is het, kijkt hem met een betraand gezicht aan. 

'Ik ben niet dronken, meneer.' zegt ze zacht. 'Ik was gewoon aan het bidden. Ik bid om een kind. Als 
de Here God mij een zoon geeft, dan zal ik hem voor zijn leven aan de dienst van God afstaan.' 

'Neem me niet kwalijk,' stamelt de priester verlegen. 'Ik zie dat u veel verdriet hebt. Wat was dat dom 
van mij. Kom, mevrouw. Sta maar op. God zal doen wat u van hem gevraagd hebt. Hij kent uw 



verdriet. Sjalom, hoor!' 

'Sjalom, priester,' fluistert Hanna. Ze veegt haar ogen af, trekt haar rok recht en holt blij naar de rest 
van de familie. 

'Wat bent u vrolijk, tante Hanna,' zeggen de kinderen. 'Hoe komt dat?' 

Hanna lacht geheimzinnig. Ze trekt haar nieuwe rode jurk aan. Ze steekt een lekker ruikende bloem in 
haar haar. Want Hanna heeft een geheimpje met God. 

Het is een jaar later. Wie zit daar op het muurtje voor het huis? Dat is Hanna. In haar arm draagt ze 
een lief kindje, haar kindje. 

'Samuël,' fluistert ze. 'kleine schat.' 

De baby knijpt zijn oogjes stijf dicht tegen de zon. Zijn knuistje krabbelt over zijn gezichtje. Elkana 
komt erbij staan. Hij pakt voorzichtig het vuistje vast. 

'Onze zoon, Hanna. Van de Here gebeden. Geweldig, hè?' 

Hanna kijkt hem erg gelukkig aan. 

'Ik ga dit jaar niet mee naar Silo, Elkana,' zegt ze dan ernstig. 'Eerst moet Samuël nog een beetje 
groter zijn.' Elkana knikt. Hij begrijpt het. 

Het is wel stil als de hele familie weg is. Maar Hanna vindt het niet erg. Ze geniet van haar kindje. En 
diep in haar hart groeit een prachtig danklied voor God, want God heeft haar tranen gedroogd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEBED   

  

    Heer, we zijn soms zo 
kwetsbaar. Als iemand 
iets lelijks tegen ons 
zegt zijn we al meteen 
van streek. Wilt u ons 
leren het schild van 
geloof te gebruiken. 

    

  Heer, onze 
woorden kunnen 
anderen raken als 
een pijl in hun hart. 
Wilt u een wacht 
voor mijn mond 
zetten en help me 
vriendelijke 
woorden te 
gebruiken als ik het 
ergens niet mee 
eens ben.    

 

We doen gewoon na 
wat anderen doen. Leer 
ons om anders te zijn. 
Als anderen schelden 
en vloeken, houdt u ons 
rein. Ook onze 
gedachten willen we 
beschermen met het 
schild van geloof. 

  

    En als het weer eens 
niet lukt, Heer geef 
ons dan genade. 
Amen.   

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Opdracht    Kies 

 

 Maak de woordzoeker  

 Kinderproclamatie. 

 Vragen over God. 

 Vertel iets over de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
Kijk wat Jezus over geloof zegt. Trek een lijntje van de tekst naar de 
tekstverwijzing. 

 
 
 

Tegen de centurio zei Jezus: 

‘Ga naar huis. Zoals u het 

geloofd hebt, zo zal het 

gebeuren.’  
 

Lucas 22:32 

Ik verzeker jullie: als jullie 

geloof hebben als een 

mosterdzaadje, dan zullen 

jullie tegen die berg zeggen: 

“Verplaats je van hier naar 

daar!” en dan zal hij zich 

verplaatsen.  

 

Matt. 8:13 

Maar ik heb voor je gebeden 

opdat je geloof niet zou 

bezwijken. 

 

Matt. 8:10 

‘Ik verzeker jullie: bij 

niemand in Israël heb ik zo’n 

groot geloof gevonden. 

 

Matt. 15:28 

Toen antwoordde Jezus haar: 

‘U hebt een groot geloof! Wat 

u verlangt, zal ook gebeuren.’ 

 

Matt. 17:20 

 



 

 



 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tekst   

  

1 Kor. 13:13 
 
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.   

  
Laat zo’n kettinkje zien en vertel wat het voorstelt. Waarom is geloof een anker? 

Hoe kan geloof ook een schild zijn?  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activiteit     
  
*Invullen. 
  
1. Er loopt een groot dier over het zand. Hij legt leerachtige eieren en verbergt ze in het warme zand. 
De mensen vangen hem en eten hem Het is een…. (schildpad) 
2. In de tijd van Jezus waren er Romeinse soldaten die zich beschermden tegen de klappen van 
zwaarden en het gevaar van pijlen. 
Ze smeerden dat ding in met olie, zodat de pijlen er af glibberden. Het ding dat hen beschermde, dat 
groot en klein kon zijn,  heette een…. (schild) 
3. Een ruimteschip heeft een soort bedekking om zich heen. Om bij terugkeer naar aarde de wrijving 
met de atmosfeer te kunnen weerstaan bezit het een…..( hitteschild).  
4. Het is een klein beestje met twee rode schildjes en daarop zitten zwarte stippen. Het diertje wordt 
gebruikt als teken tegen geweld. Het is een …. (Lieveheersbeestje) 
5. Er is een klein diertje waarvan de vrouwtjes en de eitjes worden gebruikt om karmijn te maken, een 
rode kleurstof die ook in lippenstift wordt gebruikt. Je hebt er wel heel veel van nodig. Het diertje heet 
de …. (schildluis) 
6. De Amerikanen willen een… (antiraketschild) om hun land te beschermen tegen aanvallen van 
raketten. 
7. In het Wilhelmus staat: Mijn … (schild) ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer. 
8. In ons lijf hebben we ook een bepaalde klier, die genoemd wordt: … (Schildklier) 
9. Er ligt een schild rondom de aarde, dat heet de …. (ozonlaag) 
10. Sommige graven hebben een wapen dat getekend staat op een schild. Dat heet…. (wapenschild) 
11. De M.E gebruikt ook een schild. Hoe is dat? …. (doorzichtig) 
12. Je ogen hebben ook schildjes, dat zijn je … (oogleden). 
13. Je hart heeft ook een schild, dat is je …. (borstkas). 
14. Je hersenen hebben ook een schild, dat is je…. (schedel) 
15. Je vingers hebben ook schildjes, dat zijn je … (nagels) 
16. Wie is ons schild en onze Verlosser? …. (God) 
17. De Israëlieten hadden een schild tegen de Egyptenaren. Het was…. (de wolkkolom/vuurkolom). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Schilder twee roddelende Farizeeërs op een groot vel papier, met gebruik van de patronen.  

  

  

  

  



  Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Waar werd Hanna mee gepest door 

Peninna? 

1  Samuel 

2 Bij wie ging ze uithuilen?  2  Dat ze geen kinderen kon krijgen 

3 Hoe noemde ze het zoontje dat ze kreeg?   3  Jezus 

4 Toen ze haar verdriet bij God had gebracht 

gebruikte ze haar schild des geloofs. Hoe 

weet je dat? 

4  Bij God in de tempel   

5 Als kinderen je pesten, hoe houd je dan je 

schild des geloofs voor je?  

5  Ze trok leuke kleren aan en maakt zich op. 

Ze was vrolijk, hoewel ze nog geen kindje 

in haar armen had.  

6  Wat voor pijlen stuurt de duivel op je af? 6  Alles waarin we geloven. 

7  Wat staat er in de geloofsbelijdenis? 7  Brandende pijlen 

8  Moet je een groot geloof hebben?  8  Nee, als een mosterdzaad  

9  Wie bidt er voor ons, dat ons geloof nooit 

ophoudt? 

9  geloven 

10 Ken je een ander woord voor vertrouwen?  10  Door te denken: God houdt wel van me en  

dat is het allerbelangrijkste.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Antwoorden: 1- 2    2-4     3- 1   4-5     5-10     6-7    7-6    8-8    9- 3   10-9  
 

 


