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Thema ...en eindigen als Eli? (Pnr.1073) 1 Samuel 3 
Uitgesproken 9 november 2003  in de Hervormde Kerk te ‘s-Gravendeel 
    
 
 
U luistert naar: Deze preek werd eerder uitgesproken op 21 september 2003 in 
het Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 
Zingen Ps. 46: 1 en 3 

1. God is een toevlucht t'allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
 
3. Komt en aanschouwt des HEREN daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: `Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.' 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 18: 1, 8 en 9 

1. Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
8. Gij immers zult het arme volk verhogen, 
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. 
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
de legerbenden op de vlucht te jagen. 
Met U ga ik door water en door vuur, 
en met mijn God spring ik over een muur. 
 
9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 
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Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 18: 15 

15. Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen, 
onder de volken zal ik psalmen zingen. 
De HEER heeft mij gered uit elk gevaar. 
Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar! 
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, 
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, 
zal door de tijden met ons verder gaan, 
met David en zijn huis nu en voortaan. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing 1 Samuel 3 

1 De jonge Samuël was in de dienst des HEREN onder toezicht van 
Eli. Nu was in die dagen het woord des HEREN schaars; gezichten 
waren niet talrijk.  
2 In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te ruste 
begeven – zijn ogen begonnen zwak te worden, hij kon niet meer 
zien. 3 Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Samuël had zich te 
ruste begeven in de tempel des HEREN waar de ark Gods was. 
4 Toen riep de HERE Samuël, en hij zeide: Hier ben ik. 5 Toen 
snelde hij naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers 
geroepen. Doch deze zeide: Ik heb niet geroepen, leg u weer neer. 
Toen ging hij heen en legde zich weer neer. 6 En de HERE riep 
Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, ging naar Eli en zeide: 
Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik 
heb niet geroepen, mijn zoon; leg u weer neer. 7 Samuël nu 
kende de HERE nog niet; nog nooit was hem een woord des 
HEREN geopenbaard. 8 En de HERE riep Samuël nog eens, voor de 
derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, 
gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli, dat de HERE de 
jongen riep. 9 Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u weer 
neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek HERE, want uw knecht 
hoort. En Samuël ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. 
10 Toen kwam de HERE, bleef daar staan en riep als de vorige 
keren: Samuël, Samuël! En Samuël zeide: Spreek, want uw 
knecht hoort.  
11 Toen zeide de HERE tot Samuël: Zie, Ik ga in Israël iets doen, 
zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. 12 Te 
dien dage zal Ik aan Eli in vervulling doen gaan al wat Ik over zijn 
huis gesproken heb, van het begin tot het einde. 13 Want Ik heb 
hem te kennen gegeven, dat Ik over zijn huis voor altijd gericht 
zal oefenen om de ongerechtigheid, waarvan hij geweten heeft; 
immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  ...en eindigen als Eli? 

 3 van 4  

niet eens berispt. 14 Daarom heb Ik het huis van Eli gezworen: 
nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend 
door slachtoffer of door spijsoffer.  
15 Samuël nu bleef liggen tot de morgen; toen opende hij de 
deuren van het huis des HEREN. Samuël zag ertegen op Eli het 
gezicht mee te delen. 16 Doch Eli riep Samuël en zeide: Samuël, 
mijn zoon. Deze zeide: Hier ben ik. 17 En hij zeide: Wat is het 
woord, dat Hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor 
mij. Zo moge God u doen, ja nog erger, indien gij iets voor mij 
verbergt van het gehele woord, dat Hij tot u gesproken heeft. 
18 Toen deelde Samuël hem alles mee zonder iets voor hem te 
verzwijgen. En hij zeide: Hij is de HERE, Hij doe wat goed is in zijn 
ogen.  
19 Samuël nu groeide op, en de HERE was met hem en liet geen 
van zijn woorden ter aarde vallen. 20 En geheel Israël van Dan tot 
Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de HERE 
het ambt van profeet was toevertrouwd. 21 De HERE verscheen 
ook verder in Silo, want Hij openbaarde Zich in Silo aan Samuël 
door het woord des HEREN.  

 
Zingen Lied 329 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3. Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

Preek 
 
Zingen Lied 395 

1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2. En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
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ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 387: 1, 2, 5, 6 en 7 

1. O Heer mijn God, ook deze nacht 
zij lof en eer U toegebracht 
omdat Gij dag en duister schept 
en ons het licht gegeven hebt. 
 
2. Om Christus' wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 
 
5. Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
geef dat uw Geest mij vergezelt. 
Laat mij niet raken in de macht 
der boze geesten van de nacht. 
 
6. De dromen gaan hun eigen weg, 
neem Gij hun duister dreigen weg. 
Verjaag de wolven van uw schaap, 
want ik ben weerloos als ik slaap. 
 
7. Looft God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen opendoet! 

 
Zegen  


