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    DE ROEPING VAN SAMUËL1 
 
(…) De vraag die zich nu bij mij opdringt - en die leg ik ook u maar voor – is deze: Is het 
mogelijk dat je je leven als een Samuël begint, maar dat je het als een Eli eindigt? 
Ooit jong en enthousiast begonnen,  
met de ontvankelijkheid en het idealisme en de energie die bij de jeugd hoort, 
met het geloof dat de wereld te veranderen is, 
dichtbij God levend, 
van Hem alle wijsheid en kracht afbiddend… 
Maar nu, ouder geworden, wijzer zeggen we dan ook nog,  
inmiddels een hoop van het leven gezien,  
een stuk sceptischer geworden aangaande de hoop dat de wereld veranderd kan worden, het 
idealisme gekoeld, realistisch geworden,  
het jonge vertrouwen op God ingeleverd voor een traditie en stijl waarin je al zo lang staat… 
Begonnen met een zelfde verlangen, een leven met God als een David, een Salomo, een Eli, 
maar nu vastgegroeid in je positie,  
gesetteld,  
niets meer te bewijzen,  
je handen onderweg vuil gemaakt,  
je kinderen niet in het spoor van de eredienst kunnen houden (niet eens bij de gemeente), 
levend met compromissen (misschien niet zoveel als Salomo maar toch)… 
 
en dat dan op een gegeven moment een jong mens voor je verschijnt, vol enthousiasme en 
toewijding aan de dienst aan God, en tegen je zegt: Zo zegt de HERE: 
‘Eli, Eli, waarom heb je Mij verlaten?’ 
 
Is het mogelijk dat je je leven als een Samuël begint en als een Eli eindigt? Gaat het zo met 
ons? Is het niet dramatisch om slechts vijf hoofdstukken verder in dit bijbelboek te lezen: 
‘Toen Samuël oud geworden was, stelde hij zijn zonen aan tot richters over Israël. (…) Maar 
zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; zij waren op winstbejag uit, namen geschenken aan 
en bogen het recht’ (1 Sam. 8:1-5). Daarmee vergaat het Samuël precies zoals vroeger Eli. 
 
Het is niet, begrijpt u mij goed, dat je in je ambt niet meer functioneert. Dat gaat gewoon 
door, maar dat is misschien ook juist wel het enge. Want het ambt heeft zijn eigen kracht en 
mysterie… (…) Nee, waar het mij om gaat is – en dat is het enge – dat zoveel lijkt te blijven 
functioneren, maar dat er tegelijk een ongelofelijke dofheid aanwezig is, een gebrek aan leven 
en vreugde, gebrek aan geloofsintensiteit en studie van de Schriften. We stralen niet als 
kinderen. Het leven gaat z’n gangetje. (…) 
Het Woord des Heren was schaars in die dagen – goeie mensen, dat betekent dus zo ongeveer 
dat God zwijgt – maar niemand lijdt er kennelijk aan, de tempeldeuren gaan toch open, ‘the 
show must go on’. (…) 
 
Het blijkt dat ook niemand in het godshuis op zoiets als een spreken van God rekent! U soms? 
Dat God hier tot je spreekt? 

                                                      
1 Uiteraard is ook het verhaal van de ‘roeping van Samuël’ (1 Samuël 3) al snel (1979) onderwerp van prediking. 
Hoewel de exegese van dit verhaal (het bijna-zwijgen van God, zonder dat dat de gang van zaken in tempel en 
kerk lijkt te beïnvloeden of de gelovigen in nood brengt) in de loop der jaren nauwelijks verandert, verandert wel 
het perspectief. Voelde ik me in mijn jonge jaren verwant met Samuël, later wordt het verhaal veel meer vanuit 
Eli verteld. De preekfragmenten in dit hoofdstuk komen vanuit dat laatste perspectief, van de oudere man 
(Kampen, 21 sept. 2003). 
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De toegewijde Samuël – n.b. zijn leven gaat op aan de dienst aan God – weet niet waar hij aan 
toe is. Dit heeft nooit iemand hem verteld, dat God zo dichtbij kan komen, jou persoonlijk kan 
aanspreken. 
Het is de oude rot Eli die tenslotte echt wakker wordt. Hij begrijpt opeens wat er gebeurt. 
Maar het moest van ver komen, misschien wel van diep uit zijn herinnering, diep uit zijn 
jonge jaren, toen hij zelf nog een Samuël was en Gods stem hoorde in zijn slaap. 
Maar dan is hij, de oude man, er ook bij met heel zijn hart, pastoraal naar Samuël toe, hem 
zeggend wat hij spreken moet, (…) in hem blijkt toch nog iets van een jonge Samuël te leven. 
 
De woorden die Eli aan Samuël leert, zijn de woorden die ik u meegeef. Ik durf niet te zeggen 
dat de HERE God hier in de dienst tot ons spreekt – of dat het zo is dat wij maar zéggen dat 
Hij hier tot ons spreekt. Maar ik weet wel, al zou ik zelf inmiddels meer de trekken van een 
Eli dan van een Samuël hebben, dat het van eminent belang is dat uw en jouw levenshouding 
is: ‘Spreek, Heer, want uw dienaar (dienares) hoort’. 
Vanuit het geloof dat God spreekt en spreken zal – zou het ook zijn na een tijd van zwijgen. 
Creëer de stilte, de ruimte in je leven om te kunnen horen. Er is een Adem die alles draagt, 
een niet te bevatten kracht, een stem… (…) 
 
Luister zelf om Gods stem te horen. En luister bij al die mensen met wie je spreekt of je daar, 
in die levens, een roep hoort, een roeping van God tot die persoon; maar die door die persoon 
zelf wellicht niet wordt gehoord omdat hij/zij op zo’n roep niet rekent. Want als ik me niet 
vergis is het Woord van God schaars in deze dagen. Maar het is er nog wel. Nog is de lamp 
van God niet uitgegaan. 
Luister met heel je hart. Ook temidden van alle kabaal.  
Hoe? Hoe hoor je het gefluister in de herrie, de stille stem in de jacht van ons bestaan? 
Shafique Keshavjee2 zegt het zo: 

Als je een vogel wilt horen, 
luister dan niet meer naar het vliegtuig. 
Als je een fluitje wilt horen, 
luister dan niet meer naar het slagwerk. 
Als je de liefde wilt horen, 
luister dan niet meer naar de haat. 
Als je het gefluister van God wilt horen, 
luister dan niet meer naar het lawaai. 
En als je erin geslaagd bent deze stemmen te herkennen, 
dan zul je de vogel horen in de drukte van de vlieghaven, 
de fluit in een groot orkest, 
de liefde te midden van oorlog 
en God in het hart van elk mens. 

 
 
 
 

                                                      
2 Shafique Keshavjee, God uitgelegd aan mijn kinderen, p. 35, Kampen 2000 


