
 

 

Je bent bemind… 

 

Samuël doet dienst in het huis van God. Hij voelt zich er thuis, net zoals wij thuis 

mogen zijn in de kerk. Er is daar ook een man die Eli heet. Hij ontfermt zich over 

Samuël en vertelt hem over God. Samuël wordt bemind door Eli én God. Ook  wij 

worden bemind. Wij zijn kinderen van God en worden door Hem en de hele 

kerkgemeenschap graag gezien. We hebben allen een plek in Zijn hart en zijn 

welkom in Zijn huis. 
Om wie geef jij? Door wie voel jij je graag gezien? Hoe heeft Hij een plek in jouw leven? 

 

Je bent geroepen… 

 

God riep Samuël en Samuël antwoordde. God roept ook ons. Hij vraagt ons om in 

Jezus’ voetspoor te treden. Jezus stond open voor iedereen, hielp iedereen, zag 

iedereen graag. Hij was het licht in het leven van anderen. God roept ons op om ook 

dat licht te zijn. Op de fakkeltocht zijn we letterlijk een licht in de duisternis. 

Proberen we het vlammetje verder te dragen in de rest van ons leven? Zo kunnen 

we in ons handelen een licht zijn, net zoals Jezus. 
Wie is er al eens voor jou geweest, als je het moeilijk had? Hoe probeer jij anderen te helpen? 

Wat/wie is het licht in jouw leven? Hoe wil jij graag een lichtje zijn, waarom? 

 

Een mooie belofte?! 

 

God belooft aan Samuël dat Hij er zal zijn voor hem. Hij belooft ook aan ons om met 

ons mee op pad te gaan. Niet enkel op de fakkeltocht, maar de rest van ons leven 

gaat God als een lichtje met ons mee. Luisteren wij naar Zijn oproep, net zoals 

Samuël? Durven wij beloven met Hem mee te gaan?! 
Heb jij al ooit iets beloofd? Wat beloven anderen aan jou? Help jij anderen op hun pad? Hoe wil 

je dat God met je meegaat? 

 

Ook jij bent bemind! Ga je mee? Beloofd?  


