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1. Woord vooraf 

Het evangelie is ook voor jongeren anno 2020 een goede en belangrijke boodschap. 

Maar het vraagt wel om een serieuze luisterhouding. Daarom presenteert de HGJB als 

jaarthema voor 2020-2021: ‘Goed om te horen!’ Het lezen van de Bijbel als het Woord 

van God speelt daarin een belangrijke rol. 

 

Als je in het jeugdwerk met een bepaald thema komt, moet je je altijd afvragen of jongeren 

daarop zitten te wachten. Je moet geen antwoorden geven op vragen die jongeren niet 

stellen. Wat dat betreft, heeft het evangelie van Jezus Christus in zekere zin wel een 

probleem. Want wie zit daar echt op te wachten? Wie zit er te wachten op de boodschap dat 

je een zondaar bent en dat je helemaal afhankelijk bent van Gods genade? Voor de 

gemiddelde Nederlander heeft die boodschap zelfs iets beledigends. En niet alleen voor de 

gemiddelde Nederlander, maar voor ons allemaal. Het evangelie is niet altijd ‘leuk’ om te 

horen.  

Er wordt daarom wel gezegd: het evangelie is wel vóór de mens, maar niet ‘náár’ de mens. 

Het doet ons des te meer beseffen dat het de Heilige Geest is die de oren en het hart van 

ons en onze kinderen moet openen voor – en dóór - het evangelie van Jezus Christus. 

 

Dit komt evenwel niet in mindering op onze opdracht om onze kinderen, tieners en jongeren 

duidelijk te maken dat het goed is om het evangelie te horen. Terwijl we bidden om de leiding 

van de Heilige Geest, mogen we laten zien dat het evangelie wel degelijk wegen wijst om te 

gaan en antwoorden geeft op vragen die we hebben. 

 

Het inhoudelijke gedeelte van deze preekschets is geschreven door ds. A. Schroten uit 
Renswoude.  
We wensen u en jullie als HGJB een gezegende startzondag toe!  
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2. Motivatie thema 

Het nieuwe HGJB-jaarthema staat in het kader van het HGJB-beleidsplan ‘Kom dichterbij!’. 

Dat is uitnodigend, maar ook appellerend. Het evangelie is geen bezigheidstherapie, het 

komt met gezag op ons af. Zowel het “nabij zijn” als het “tegenover” van het evangelie 

komen tot uiting in dit motto, dat daarmee de titel van het beleidsplan is geworden: “Kom 

dichterbij!” 

 

Vorig jaarthema ‘Kom, doe mee!’ 

Vorig jaar was het HGJB-jaarthema: ‘Kom, doe mee!’ Daaronder zijn de volgende thema’s uit 

het beleidsplan uitgewerkt: a. het appel van het verbond, en b. het aspect van de gemeente 

als gemeenschap. Je zou kunnen zeggen dat daarbij vooral het ‘nabij zijn’ accent kreeg: je 

hoort bij God en Zijn gemeente.  

 

Nieuw jaarthema ‘Goed om te horen!’ 

Het komende jaar, 2020/2021, krijgt het ‘tegenover’ van het evangelie meer accent. 

Daaronder vallen de volgende thema’s uit het beleidsplan: a. leren bijbellezen en b. de Bijbel 

toepassen. In afzonderlijke producten willen we ons daarbij ook specifiek richten op de 

leidinggevenden. We hopen voor hen de volgende beleidsthema’s uit te werken: a. 

(re)presenteren van Christus en b. concept voor persoonlijke groei. 

 

De onlosmakelijke verbinding tussen het evangelie en het lezen van de Bijbel komt tot uiting 

in het HGJB-jaarthema 2020-2021: ‘Goed om te horen!’ We hopen daarmee een bijdrage te 

leveren aan de volgende doelstellingen: 

 

 Kinderen, tieners en jongeren leren zelfstandig bijbellezen – De HGJB heeft in het 

verleden twee keer een project ‘Leer Me Lezen’ georganiseerd, waarbij vooral de 

bijbelleesmethode SOLVAT praktisch gemaakt is. Inmiddels is er weer een nieuwe 

‘generatie’ kinderen, tieners en jongeren in het jeugdwerk gekomen. Hen willen we 

(opnieuw) stimuleren om persoonlijk, zelfstandig, actief en samen bijbel te lezen.  

 Kinderen, tieners en jongeren leren bijbellezen met een houding van ontvankelijkheid – 

‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen’, zegt de Heere Jezus in onder andere Markus 

4:9. Het is goed om het evangelie te horen, maar dan moet je ook wel goed willen 

luisteren, met een houding van ontvankelijkheid, gehoorzaamheid en vertrouwen. Het 

evangelie is een boodschap met gezag! 

 Kinderen, tieners en jongeren leren de Bijbel toepassen op hun eigen leven – In het 

verleden hebben we binnen de SOLVAT-methode veel aandacht besteed aan de V van 

Vragen stellen. Dat zullen we blijven doen, maar het is nodig om óók aandacht te 

besteden op de A van Antwoorden en de T van Toepassen. Dat geldt vooral voor tieners 

en jongeren. 
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3. Motivatie bijbelgedeelte 

 

Het leren luisteren naar God en Zijn Woord is bij uitstek aan de orde in de geschiedenis van 

Samuel bij Eli, in 1 Samuel 3:1-10. In vers 1 lezen we een onthutsende analyse van die tijd: 

‘Het woord van de HEERE was schaars in die dagen.’ Zelfs iemand als Samuel moest het 

leren om Gods stem te verstaan. Toen God hem riep, dacht hij dat het de stem van Eli was, 

want ‘het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard’ (vers 7). 

 

Aan de hand van deze geschiedenis willen we kinderen, tieners en jongeren laten ontdekken 

dat het erop aankomt om goed naar Gods stem te horen. ‘Goed om te horen!’ betekent dan 

niet per se dat het ook fijn is om te horen wat God te zeggen heeft. Maar omdat het nodig is, 

is het toch goed! 
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4. Preekschets 

4.1 Exegetische en homiletische observaties bij 1 
Samuel 3 

Vers 1a - context 

1 Samuel 3 speelt zich af omstreeks 1100-1000 voor Christus, in de late Richterentijd. De 

boeken Richteren en 1 Samuel zijn dan ook naadloos verbonden. Eli en Samuel mogen 

beschouwd worden als de twee laatste richters (1Sam.4:18 en 8:1). Wie een beeld probeert 

te krijgen van het toenmalige nationale en geestelijke leven, stuit op veel onduidelijkheden:  

 

 Er is onderling een groot verschil tussen (de werkwijzen van) richters: vergelijk 

legeraanvoerder Jefta eens met de eenling Simson of met de zachtaardige 

hogepriester Eli. Onvergelijkbaar! Het is in de gehele Richterentijd de vraag hoeveel 

‘centraal gezag’ er nu werkelijk was; maar zeker van Eli hoeven wij geen ‘leidende 

macht’ te verwachten. Waarschijnlijk oefent hij als hogepriester slechts regionaal 

rechtspraak uit.  

 

 Na de inname van het land door Jozua worden de tabernakel en de ark in het 

Westjordaanse Silo geplaatst (Joz.18). Later treffen we de tabernakel echter ook aan 

in Beth-El (?) en in Mizpa (Richt.20-21). In 1 Samuel blijkt hij weer in Silo te staan, 

waar hij – anders dan in de woestijntijd – beschikt over poortdeuren (1Sam.1:9; 3:15) 

en waarschijnlijk dienstwoningen. In Davids tijd bevindt de tabernakel zich echter in 

Nob (2Sam.7). Hoewel er nog geen sprake is van een centralisatie van de eredienst, 

is de reden van deze verplaatsingen onbekend. 

  

 Het is een open vraag waarom Eli überhaupt hogepriester is. Het ambt van 

hogepriester ligt (na de dood van Aärons eerste twee zonen) in de lijn van Aärons 

derde zoon, Eleazar. Eli is echter een nakomeling van Aärons vierde zoon Ithamar. 

Waarom deze ‘onwettige’ familietak het hogepriestersambt draagt (tot en met 

Abjathar in Salomo’s dagen), is geheel onduidelijk. In 1 Samuel 2: 27-36 kondigt een 

onbekende profeet Eli aan, dat – vanwege de zonden van zijn zonen – het 

priesterambt van zijn familietak genomen zal worden. Deze aankondiging is de 

directe opmaat voor 1 Samuel 3. 

 

Deze drie aandachtspunten hoeven uiteraard niet verwoord te worden, laat staan 

beantwoord. Ze typeren echter wel de moeilijke beginperiode van (de geordende eredienst 

van) Israël. 

 



 

 
8 

Vers 1 en 2 – geestelijk verval 

Hierboven noemde ik al de zonden van Eli’s zonen. De namen ‘Hofni en Pinehas’ zijn 

hierdoor berucht geworden. Hun zonden worden geschetst in 1 Samuel 2:12-26. Allereerst 

ontwijden zij de offers die aan God gebracht worden en waarvan de priester – in Gods naam 

– symbolisch een deel mocht nemen, als teken van de gemeenschap tussen God en mens. 

Deze symboliek vertrappen ze grof: zij eisen al dan niet met dwang een portie op, om die op 

hun manier te bereiden voor eigen consumptie. Daarnaast hebben ze seksuele omgang met 

de vrouwen die een (ons onbekende; cf. Ex.38:8) verantwoordelijkheid in de voorhof hebben.  

Het huis van God, dat in zichzelf het kernthema van Leviticus moet uitstralen: ‘Heilig moet u 

zijn, want Ik de HEERE, uw God, ben heilig’ (Lev.19:2), wordt zo ontheiligd. Eli’s zonen 

‘kennen’ God dan ook niet (1Sam.2:12), wat wijst op het niet willen ér-kennen van God.  

Eli schiet ernstig tekort in het vermanen van zijn zonen. In plaats van in oprechte woede te 

ontvlammen en hen te ontheffen van hun taken, gedoogt hij alles. Hij woont rustig met de 

zonde onder één dak; waarmee hij medeplichtig wordt aan hun schuld (1Sam.3:13). Niet 

alleen als vader, maar ook als hogepriester is dit een zeer zware zonde. ‘U eert uw zonen 

meer dan Mij’ klinkt Gods scherpe verwijt (1Sam.2:29).  

 

Door dit alles is de eredienst in Silo een schijnvertoning geworden. De liturgie lijkt te leven, 

maar was in werkelijkheid op sterven na dood. Het is er dan ook doodstil, want God spreekt 

niet meer: ‘Het Woord van God was schaars in die dagen.’ Niet dat God niet wíl spreken, 

maar er zijn geen mensen meer die het willen horen. Dan stopt de Heere ook met spreken. 

Hij is niet als een radio, die maar door blijft praten als vergeten wordt ‘m uit te zetten. 

Wanneer wij ons doof houden voor de Heere, doet Hij er het zwijgen toe. God kan ons de 

rug toekeren.  

Vers 2 onderstreept deze afstand tot God, door naast de ‘doofheid’ de visuele beperktheid 

van Eli te noemen. Deze blindheid is veelzeggend: net als in de Evangeliën is het een beeld 

voor geestelijke blindheid. Niet voor niets wordt Samuel straks ‘ziener’ van geestelijke 

waarheden genoemd (1Sam.9:9). Eli is daar blind voor geworden. Het typeert wellicht de 

overgrote meerderheid van het volk: het is doof en blind voor God. Want wanneer geestelijke 

leiders het verkeerde voorbeeld geven, gaat het volk dikwijls vlot in de afval mee.  

 

Vers 3 – de lamp die brandt 

Samuel slaapt ‘in de tempel’. De gedachte dat hij ‘bij de ark’ sliep óm een theofanie te 

ontvangen, strijdt met het onbegrip van Samuel en Eli en met het gebod dat het Heilige der 

Heiligen slechts éénmaal per jaar door de hogepriester betreden mocht worden (Lev.16:2). 

Wellicht sliep hij als ‘bewaker’ in één van de bijgebouwen op de voorhof (cf. Ex.33:11). 

Met ‘de lamp’ wordt gedoeld op de gouden kandelaar, die in ‘het Heilige’ stond opgesteld. 

Deze kandelaar bestond uit zeven armen met olielampjes. Daar zat zoveel olijfolie in, dat ze 

– eenmaal aangestoken – de hele nacht konden branden. In de morgen waren ze leeg, 

werden ze schoongemaakt en opnieuw gevuld met olie.  

Terzijde: Flavius Josephus zegt dat deze lampen dag en nacht branden. Deze 
weergave wordt ook onder ons vaak verondersteld. Nu is het mogelijk dat dit in 
Josephus’ tijd inderdaad gebruik was, maar het is kwestieus of dit ook het gebruik in 
de tabernakel en tempel was. Exodus 27:20 vertelt wel dat er voortdurend een lamp 
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moet branden, maar vers 21 vertelt dat deze lampen ’s avonds werden aangestoken 
(cf. Lev.24:1 én 2). Ook 2 Kronieken 13:11 vertelt over het aansteken van de lampen 
in de avond.  

Kortom: de lampen brandden tot en met het aanbreken van de dag, dus tot een uur of zes in 

de morgen. Samuel wordt dus vlak voor de dageraad gewekt.  

Echter: evenals de frase over Eli’s blindheid (vs.2) draagt ook de frase over de lamp een 

diepere betekenis. God wil dat Zijn woonplaats altijd verlicht is, want ‘God is licht en in Hem 

is in het geheel geen duisternis’ (1Joh.1:5). God slaapt nooit, maar schijnt altijd Zijn Licht in 

onze duisternis. Zo is deze lamp teken van Gods trouw over Zijn volk (cf. 2Kron.21:7/ 

Ps.132). Deze vermelding wekt de verwachting dat God Zijn trouw zal laten blijken in de 

duisternis waarin Israël in deze dagen leeft.  

 

Vers 4-7 – Samuel tweemaal geroepen 

In de roeping van Samuel begint God opnieuw met Israël. Hierin klinkt de blijde boodschap 

van Gods trouw: Hij schrijft het volk niet af, maar Hij keert Zich om en doorbreekt Zijn 

zwijgen, om Israël tot omkeer te brengen. Tegelijk merk je hierin Zijn ernst: de hardhorende 

generatie gaat Hij voorbij om een nieuw begin te scheppen bij de jeugd.  

Samuël hoort Gods stem. Het is dus een hoorbare stem, geen droom. Echter: ook Samuel 

verstaat God niet, omdat ook hij de HEERE nog niet ‘kent’. Voor dit niet-kennen wordt 

hetzelfde woord gebruikt als in 1 Samuel 2:12. Toch is de betekenis anders, want vers 3b 

moet gelezen worden als toelichting: ‘Samuël had nog geen ervaring met persoonlijke 

Godsspraak.’ Natuurlijk kent Samuel God wel vanuit de verhalen die aan hem verteld zijn: 

eerst door moeder Hanna en later door hogepriester Eli. Hij ér-kent God ook, want hij dient 

Hem gehoorzaam met zijn werken (1Sam.3:1). Maar hij kent God nog niet als Inspirator: de 

openbaringswijze waarop God Zijn profeten vervult, is Samuel nog onbekend. Kennelijk is 

het alle leerjaren in Silo ook bij Eli niet voorgekomen (cf. vs.1b).  

Gezien Samuels jonge leeftijd (vs.19a) mogen we het ook breder trekken: hij had sowieso 

nog geen persoonlijke relatie met de HEERE. Hij kent God als HEERE van Israël, maar nog 

niet als zíjn Vader. 

Mooi is dat Samuel bij name wordt geroepen. God kent Samuel wel heel persoonlijk!  

Het verhaal spreekt ondertussen voor zich: hoe Samuel wakker schrikt van een stem, meent 

dat het de hulpbehoevende Eli is, maar tot z’n verbazing merkt dat de oude man gewoon 

slaapt. En dat bij herhaling. Het is beeldend beschreven om ook beeldend verteld te worden. 

Zelf zou ik ervoor waken om Eli niet te verwijten dat hij ‘pas’ de derde keer aan een 

Godsspraak denkt. Wel kan gezegd worden dat de herhaalde aanspraak hem geholpen 

heeft in dit besef. De aanspraak met herhaling van de naam is kenmerkend voor 

roepingsverhalen (cf. Mozes (Ex.3:4) en Saulus (Hand.9:4)). 

 

Vers 8-9 – Samuel voor de derde maal geroepen 

Hoewel we Eli leren kennen als een zwakke persoonlijkheid, is hij sterk als onderwijzer in de 

nacht. Nu gaat hem een licht op. Hij leert Samuel dat die raadselachtige stem van de Andere 

zijde, die zo onverklaarbaar tot hem spreekt, de stem van Gód kan zijn. Prachtig dat Eli hem 

onderwijst in deze ontvankelijkheid én dat hij Samuel hierbij een gebed aanleert, om in 
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woord en antwoord de relatie te verdiepen. Heel praktisch zegt hij woorden voor, want de 

persoonlijke omgang met God hoeft het nazeggen van vaste gebeden en versregels niet uit 

te sluiten. Wellicht goed om te onderstrepen: ‘Spreek HEERE, want Uw dienaar luistert’ is 

dus niet slechts een antwoord, maar een gebed: een gebed om méér. Daarin wordt de 

HEERE bij name aangeroepen. Want als God joú bij name noemt, moet je Hèm ook bij 

Name noemen, om de persoonlijke relatie aan te gaan. 

 

Vers 10 – Samuel antwoordt 

Bidden is niet gemakkelijk. Samuel is nog onwennig, juist in die persoonlijke aanspraak. Hij 

laat de Godsnaam dan ook achterwege: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert.’ Dit is echter geen 

belemmering voor de HEERE, Die niet alleen zijn naam kent, maar ook zijn hart: Hij 

openbaart Zich en spreekt tot hem. Vanaf dit moment verandert het (geloofs)leven van 

Samuel. Eerst dient hij de Heere alleen (vs.1), maar ‘toen kwam de HEERE, en bleef daar 

staan.’ Dit duidt allereerst op een theofanie (cf. Ex.34:5). Naast de stem die hij hoort, ziet 

Samuel ook een zichtbare verschijning; nogmaals: Samuel droomt niet. Ik proef hierin dat 

God bij hem komt om nooit meer weg te gaan (cf. vs.19). Vers 19-21 vertellen dat dit radicaal 

merkbaar wordt. Als Samuel groter wordt, groeit hij niet alleen lichamelijk maar ook 

geestelijk. God blijft Zich profetisch aan hem openbaren. Hij wordt een oprechte getuige van 

Gods woorden, zodat iedereen hem herkent als een kind van God en een gezaghebbend 

profeet van de HEERE. Als je echt gaat luisteren naar God, verandert alles. 

 

Vers 11-21 – oordeel over het huis van Eli 

Tekstuitleg begint met tekstafbakening. Het verdient sterke aanbeveling om in Schriftlezing 

en preek vérder te lezen tot en met vers 21. Als het thema is: ‘Goed om te horen!’, kunnen 

we niet stoppen op het moment dat God gaat spreken. Als we willen onderstrepen dat Gods 

Woord met gezag op ons afkomt als ‘tegenover’, mogen we Zijn vermaningen niet negeren. 

De Godsspraak van vers 11-18 hoort volledig bij ‘de intro’ van vers 1-10. Omdat de focus 

echter ligt op de verzen 1-10 stip ik uit de navolgende verzen slechts puntsgewijs enkele 

zaken aan: 

 God bevestigt aan Samuel het eerder aangekondigde oordeel over het huis van Eli 

(1Sam.2). De realisatie ervan zal spoedig komen. 

 De jonge Samuel is zo ontdaan van deze boodschap dat hij Eli ontwijkt en vlucht in 

de alledaagse bezigheden. Het valt niet mee om profeet te zijn en in Gods naam 

harde woorden te moeten overbrengen. 

 Weer laat Eli zich van zijn gelovige zijde zien. Opnieuw helpt hij Samuel over zijn 

verlegenheid heen en leert hem om werkelijk ‘dienaar van Gods Woord’ te zijn. Wat 

Eli zèlf niet kon(!), leert hij Samuel: gehoorzaamheid aan God vraagt dat je de 

mensen die je lief zijn niet ontziet, maar hen Gods Woord voorhoudt, hoe pijnlijk dat 

ook overkomt. Zoals Jezus leert: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, kan Mijn 

discipel niet zijn…’. 

 Tegelijk zijn de rollen nu omgedraaid: de bemiddelende rol van de hogepriester is 

beëindigd. Nu wordt Samuel bemiddelaar tussen God en Eli. In de aanspraak ‘mijn 

zoon Samuel’ (vs.16) horen we een grootmoedige erkenning van deze positie. 
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 De berusting van Eli laat echter weer zijn zwakke zijde zien. Goddank heeft een 

oordeel in de Bijbel zelden het laatste woord: het mag in Gods genade altijd dienen 

als appèl tot bekering, zelfs te elfder ure. Eli ontvangt het echter lijdelijk: nog steeds 

breekt hij niet met de zonden, belijdt hij geen schuld en smeekt hij niet of God Zich 

laat verbidden.  

 

4.2 Gedachten en suggesties voor de preek 

Bij ‘Goed om te horen!’ gaat het om het gezagvolle Woord van God en onze respons daarop. 

Een bekende zegswijze daarbij is: het luisteren naar Gods Woord werkt altijd iets uit: hetzij 

geloofsgroei, hetzij verharding. Daarmee zijn kernachtig de belangrijkste themata van 1 

Samuel 3 gegeven.  

 

4.2.1 Geloofsgroei door leren antwoorden op Gods roepstem 

‘Samuël diende de HEERE wel, maar kende Hem nog niet’. Dit inzicht mag ouderen en 

jeugdleiding aan het denken zetten (en ook jongeren zelf; zie 4.4). 

Samuëls leven was door God bijzonder geleid: zijn geboorte was een wonder; en dat hij 

opgroeide in het heiligdom was ook al niet gewoon. Daardoor zou je misschien verwachten 

dat hij – van meet af aan – heel dicht bij de Heere leeft. Maar dat ís niet zo: Samuel kende 

de HEERE nog niet. Een wonderlijke geboorte is nog geen garantie voor een 

wedergeboorte; een kerkelijk leven nog geen garantie voor een vernieuwd leven!  

Dit geldt evenzeer voor onze kinderen. We zijn intens dankbaar een kind uit Gods hand te 

ontvangen en noemen het ‘een wonder van God’. We laten het uit overtuiging dopen en 

beschouwen het als een voorrecht dat het mag opgroeien ‘op het erf van de genade…’.. 

Absoluut! Maar dit alles is nog geen garantie voor wedergeboorte en bekering. Helaas zien 

we onder ons gebeuren dat onze kinderen van de Heere wegdrijven.  

Juist daarom is het zo belangrijk dat onze kinderen de roepstem van de HEERE horen én 

daar persoonlijk op leren te antwoorden. Die roepstem klinkt bij Samuel heel bijzonder. En 

nog altijd lonkt de gedachte dat échte bekering slechts door bijzondere roepstemmen kan 

plaatsvinden. Wanneer dit het geval zou zijn, betekent dit dat God Zijn Woord nu bij voorkeur 

anders openbaart. Want ‘het Woord is vlees geworden’ en Jezus is ‘het Licht dat in de 

duisternis schijnt’.  

God roept ons nu via Zijn Woorden zwart op wit; en via Zijn Geest Die in onze harten werkt. 

Zó staat Hij nu aan onze deur en klopt Hij ons wakker: ‘Ik heb joú op het oog; bekeer je en 

volg Mij na!’ Dat kan echter even bijzonder voelen: het eigenaardige gevoel dat Iemand ons 

roept… Daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen brengen naar het winterwerk (club, 

catechisatie, de soos of het open jeugdwerk, de kerkdiensten en jeugddiensten) waar ze die 

roepstem van de HEERE leren verstaan. Waar ze – net als Samuel – ook leren hoe ze op 

die roepstem mogen antwoorden. Want ook dat weten we uit onszelf niet. Het spreken met 

God moet ons worden voorgezegd: ‘Heere, leer ons bidden…’ (Luk.11:1). Kortom: het Woord 

is niet alleen inhoudelijk een ‘tegenover’, maar komt ook van ‘tegenover’. Maar ‘tegenover’ is 

niet ‘ver’. Vanuit de geschiedenis van Samuel, die een stem vanuit de tabernakel hoort, is 

het mooi om de verbinding te leggen met het winterwerk. Dat laat natuurlijk onverlet dat thuis 
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de eerste plek is waar ouders (in alle gebrekkigheid; net als Eli) hun kinderen proberen de 

weg naar God en Zijn Woord te wijzen; en we hen in de antwoordende omgang met Hem 

proberen te stimuleren en te motiveren.  

 

4.2.2 Verharding 

Onder de kerkgangers zullen veel volwassenen/senioren zijn, die in hun jeugd participeerden 

in allerlei winterwerk. Daarin ontvingen ze de roepstem van de Heere. Bij deze opening van 

het winterwerk (niet alleen voor kinderen, maar voor alle gemeenteleden/betrokkenen!) mag 

hier herinnerd worden: ‘Hoe heb jij geantwoord op alles wat je toen hebt ontvangen?’ 

Er zullen er velen zijn die het dankbaar hebben aanvaard en mochten groeien in hun geloof. 

Maar er zullen er ook zijn, die de Heere nog steeds niet (er)kennen als hun God en Vader. 

Ooit hebben ze misschien wel het onbestemde gevoel van geroepen te zijn ervaren, maar 

daar hebben ze zich in de loop van de tijd voor afgesloten; want dan moet er zo veel 

veranderen…  

Voor hen, die Gods stem buiten de deur houden, bevat de geschiedenis van Eli’s familie een 

ernstige waarschuwing: als wij Zijn stem niet willen horen, kan God ons verlaten en zullen we 

Zijn stem ook niet meer horen!  

In de kerk benadrukken wij deze mogelijkheid niet vaak. Liever onderstrepen we Gods 

aanbod en zeggen we: ‘Is ‘t niet altijd bekeringstijd? Zelfs tot vijf voor twaalf?’ Hoe waar dit 

ook is, toch is deze zijde van de zaak ook waar: een mens kan zich niét altijd bekeren! Want 

er kunnen tijden komen, dat je jezelf zo van God hebt afgesloten, dat Hij het stof van Zijn 

voeten afschudt (Mt.10:14) en de kandelaar van je wegneemt (Opb.2:5). Als Gods stem niet 

meer tot je spreekt, hoe zul jij dan geroépen worden? Gods Woord is op het ene moment in 

een mensenleven ‘dichterbij’ dan op het andere moment. Zo beschouwd is het niet altijd de 

welaangename tijd!  

 
Wanneer is die tijd er wèl, dat Gods nodiging ons meer nabij is? Die tijd, dat ons leven rijp is 

voor de omkeer? Dat is niet in het algemeen te zeggen, maar één algemeenheid is er wel: in 

de jeugd is een mens meer ontvankelijk voor de roeping van God. Dan is onze geest 

nieuwsgierig naar het hemelse en zijn we – in de leeftijd van de idealen – bereid tot 

overgave, tot een leven in Zijn dienst. Het is niet voor niets dat de Prediker aanspoort: “Denk 

aan je Schepper in de dagen van je jeugd…” (Pred.12:1a). De praktijk van het leven leert 

immers, dat wie in z’n jeugd deze stap niet heeft gezet, er later moeilijker toe kan worden 

aangespoord. Want hoe ouder we worden, des te dover we onszelf houden. Het jeugdige 

jasje van desinteresse vergroeit tot een dikke huid van onwil. Je komt in de “… kwade dagen 

en de jaren naderen, waarvan u zeggen zult: ‘Ik vind er geen vreugde in; …’ (Pred.12:1b). 

Daarom is het een leugen wanneer wij te makkelijk stellen dat je je altijd nog bekeren kunt: 

Afgezien van de vraag of we die levenstijd ontvangen, is het ook daarom niet waar, omdat 

we onze geest dan dikwijls zozeer hebben afgestompt, dat we niet meer ontvankelijk meer 

kúnnen zijn; waardoor we onszelf in Godverlatenheid gebracht hebben.  

 

Natuurlijk: Goddank (!) gebeuren er soms schokkende of schitterende gebeurtenissen, 

waardoor we midden in het leven wakker schrikken en ons opnieuw op onze levenskeuzen 

bezinnen. Dan voelen we de aandrang opnieuw: “Eigenlijk zou ik eens over God moeten 
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nadenken…” Maar zulke momenten zijn er in de meeste mensenlevens niet vaak. “Dit alles 

doet God maar twee of drie keer met een mens!”. (Job. 33:29)  

We moeten we momenten van ontvankelijkheid nooit ongebruikt voorbij laten gaan. Want wie 

weet hoe lang het duurt voor we Gods roepstem opnieuw horen. Misschien horen we Hem 

wel nooit meer kloppen op de deur. Daarom spoort de Bijbel aan om hier ernst mee te 

maken: “Heden, indien u Zijn stem hoort, Verhard uw hart…”. (Ps. 95:7-8). Laten we 

instemmen met het gebed van Samuel: “Spreek HEERE, want Uw dienaar luistert”. 

 

4.3 Met het oog op kinderen 

Kinderen houden van verhalen: ontroerende of spannende verhalen vergroten hun kennis en 

wereldbeeld. En door hun verbeelding zitten ze er middenin. Het is mooi om vanuit dit 

Bijbelverhaal de persoonlijke aanspraak van God te benadrukken. Verhalend, maar ook als 

kernpunt. Dit is niet alleen een mooi verhaal van vroeger dat Samuel als kind/jongere heeft 

meegemaakt. God ook jou ook nú dit laten ervaren. Sla vanuit het ‘Samuël, Samuel’ de brug 

naar hen persoonlijk. God kent ook jouw naam en roept jou. Zijn hart gaat ook naar jou uit. 

Zijn beloften wil Hij graag aan jou geven. Zijn vergeving wil Hij aan jou geven. Met Zijn hulp 

staat Hij voor jou klaar. In de hemel wil Hij voor jou een plek gereedmaken. Elke keer dat je 

een Bijbeltekst leest mag je geloven dat dit ook geldt voor jou! 

 

Dit bij-name-genoemd-worden mag te meer onderstreept worden voor kinderen, die zichzelf 

misschien wel minder belangrijk vinden: bijvoorbeeld omdat ze verlegen zijn of gepest 

worden. Misschien werd Samuel ‘als vroom jongetje’ ook wel gepest door ‘die stoere kerels’ 

Hofni en Pinehas… Maar God kijkt anders en roept juist hém.  

 

God kan Samuel al jong gebruiken. Kinderen kunnen soms de gedachte hebben dat ‘de kerk’ 

alleen om ouderen draait en dat ze pas meetellen als ze volwassen zijn en belijdenis hebben 

gedaan. 1 Samuel 3 is dan een pijnlijk verfrissend hoofdstuk: soms is het helemaal niet goed 

zoals de volwassenen hun geloofsbeleving vormgeven. God gaat hen voorbij en begint met 

de jeugd opnieuw.  

 

4.4 Met het oog op tieners en jongeren 

4.4.1  Geloofsgroei (God persoonlijk ontdekken) 

“Samuël diende de HEERE wel, maar kende Hem nog niet.” Wat hier over de jonge Samuel 

wordt verteld, geldt ook voor onze jongeren. Hopelijk hebben ze (thuis, op school en in 

jeugdwerk) veel kennis opgedaan.  

Een persoonlijke relatie met God/Jezus is iets anders dan alleen veel over Hem weten. Het 

kan behulpzaam kan zijn om een vergelijking te maken tussen God de Vader en hun eigen 

vader. ‘Vrienden en vriendinnen kennen jouw vader ook: ze zien hem als ze bij jou 

thuiskomen, ze zien hem op zondag in de kerk naast jou zitten. Dus ze kénnen hem echt. Ze 
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kennen hem echter niet zoals jij hem kent: de vader met wie jij door het bos struint, of met 

wie je die gesprekken voert etc. Zo vertrouwelijk ken jíj hem alleen.’  

Samuël kent God al wel als de God van Israël, maar nog niet als zijn eigen Vader. Dat 

ontdekt hij nu. Zo mogen ook jongeren ontdekken dat ze verder mogen groeien in het geloof 

en God leren kennen als Iemand met wie ze persoonlijk verbonden mogen zijn (zie ook bij 

4.3). Streef ernaar om dit positief voor ogen te stellen: niet als de volgende les die geleerd 

moet worden (want je bent er nog niet), maar als een ontdekking waarin gedeeld mag 

worden: een verrijkende verdieping van je geloof.  

Niet voor niets noemt vers 10 het een ‘openbaring’ om God te leren kennen, zoals ik Hem 

nog niet kende. Besef daarbij dat ‘de kerk’ als vindplaats voor veel jongeren geen goede 

naam heeft: het is de plek van seksueel misbruik, machtsmisbruik en gesjoemel met geld 

(het lijkt de tabernakel van Eli wel!). Maar: geloven is niet hetzelfde als regels navolgen in het 

instituut kerk, maar samen met ‘broers en zussen’ een persoonlijke omgang hebben met de 

Vader in Zijn huis. God Zelf schuift alle blokkades opzij om het hart van jongeren aan te 

spreken. 

4.4.2 Een persoonlijke relatie met Jezus 

Wanneer een kennis-relatie en een persoonlijke-relatie zo tegenover elkaar worden gesteld, 

moet niet te snel verondersteld worden dat jongeren wéten wat het betekent om ‘een 

persoonlijke relatie met Jezus’ te hebben. Het verdient aanbeveling om hier zo mogelijk 

nader op in te gaan, want de zegswijze wordt vaak gebruikt, maar weinig uitgelegd. Intuïtief 

menen jongeren dat deze relatie met name in het gevoel ervaren wordt; om vervolgens niet 

zelden vanuit een gemis aan emotie te concluderen dat zij die persoonlijke relatie met Jezus 

niet hebben. Dit geldt ook voor de - nog fundamentelere - twijfel, die kan leven: ‘Is God er 

wel? Want ik merk niks van Hem.’ Hieronder proef je trouwens vaak het verlangen: ‘Sprák 

God maar eens zo persoonlijk tot mij, maar ik ervaar Hem niet.’ 

Deze angst en twijfel, dat ‘een persoonlijke relatie met Jezus’ voor hen niet is weggelegd, 

moet weggenomen worden. Hoewel het zeker niet buiten onze ervaring omgaat, is ‘een 

persoonlijke relatie met Jezus’ veelzijdiger. Het heeft te maken met de erkenning dat jij, als 

zondaar, Hem nodig hebt. Maar ook met de belijdenis dat Christus er voor jou wil zijn. Vanuit 

de Evangeliën herken je de liefde die Hij schenkt aan mensen, zoals jij. Je hoopt erop en 

gelooft erin. Dankbaar beantwoord je Zijn liefde met jouw liefde. Jouw liefde uit zich in 

gebed, aanbidding en vertrouwen op Zijn goedheid en macht; en daarom ook in de leidende 

positie die je Hem geeft in de keuzen van je dagelijks leven. Vanuit die combinatie van 

verlangen en afhankelijkheid (zo kenmerkend voor een relatie!), zoek je Hem dagelijks om 

naar Zijn stem te luisteren. “Spreek Heere, want Uw dienaar luistert” is dan geen opgelegd 

gebod meer, maar liefdestaal. Je geeft je over: Hij mag het zeggen! Al luisterend wordt je 

gehoor scherper. Je gaat zo lijken op Jezus dat je God altijd hoort en ook weet dat Hij jou 

altijd hoort (Joh.11:41).  

Zoals in elke relatie kunnen er ook in de geloofsbeleving periodes van kilte komen, waarin je 

(opnieuw) niks van de Heere lijkt te merken. Die perioden hoeven voor je geloof niet 

schadelijk te zijn. Als ze ertoe leiden dat jij leert volharden in de focus op God, kunnen ze 

zelfs vruchtbaar zijn. “Spreek Heere, want Uw dienaar luistert” klinkt dan als een hartenkreet. 

In elke vriendschap, in elke verkering en in elk huwelijk moet je telkens opnieuw zoeken naar 

het hart van die ander. Het is in het geloof niet anders. Zoekend leer je opnieuw af te 
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stemmen op Hem, Die in de schepping Zijn stem al liet verstaan en vanaf je geboorte Zijn 

hand al naar jou uitstak. Zoek daarom en je zult vinden. 

 

4.4.3 Gebed als luisteren 

 

“Spreek, want Uw dienaar luistert” draaien wij vaak om tot “Hoor Heere, want Uw dienaar 

spreekt.” Nu mag een gebed ook zeker de plaats zijn waar wij ons hart uitstorten voor Hem 

in de overtuiging dat Hij horen wil naar onze vragen en klachten. Tegelijk mag echter 

benadrukt worden dat een gebed meer is dan ‘ons vragenlijstje.’ Juist wanneer ons geloof 

een persoonlijke relatie met de HEERE is, zijn we verlangend naar Zíjn stem. Besteedt hier 

aandacht aan, hoe we biddend kunnen luisteren, hoe we mogen wachten op Zijn wijsheid en 

woorden. Maak dit praktisch. Denk aan het zoeken naar een gebedshouding in stilte, die 

verlangt om te ontvangen. Denk aan het mediteren over een Bijbelvers of liedtekst; en wat 

daarin wordt beleden over wie de Heere voor jou wil zijn. Denk aan het opschrijven van je 

gebeden en het ontdekken dat God je gebed verhoorde, etc. 

Vervolgens moeten we blijven luisteren. Want dat je eenmaal naar God hebt geluisterd wil 

nog niet zeggen dat je onafgebroken blijft luisteren. Vaak beluisteren we Gods Woord 

namelijk door ons eigen filter: het moet wel passen bij ons begrip en onze voorkeur en bij 

deze tijd. Het gevaar is niet denkbeeldig dat deze woorden als gedateerd of irrelevant 

terzijde worden geschoven Dit is geen ‘luisteren van een dienaar’. Als Gods Woord gezag 

krijgt als jij er mee instemt, ben jij de gezagdrager geworden en wordt God opnieuw het 

zwijgen opgelegd.  

Het gebed “Spreek, want Uw dienaar luistert” leert een kinderlijke overgave en een volkomen 

toewijding. Echt luisteren begint met de bereidheid tot luisteren. Horen is wel receptief, maar 

niet passief, het is actief ‘gehoor géven.’ 
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4.5 Liturgische aanbevelingen 

Wanneer men naast de Schriftlezing uit het Oude Testament ook graag een gedeelte uit de 
Evangeliën en Brieven wil lezen, zou te denken zijn aan: Johannes 10:1-5 en Hebreeën 1: 1-
4. 
 
Voor de samenzang zou te denken zijn aan de volgende psalmen en liederen:   
 

Psalmen vanuit Oude Berijming 

Psalm 25:2, 56:5, 65:2, 78:2,3, 95:1,3,4(!), 99:5, 100, 119, 130:3 

 

Psalmen vanuit Nieuwe Berijming en/of Weerklank 

Psalm 12:1,4 NB/Wk, 19:3,4,5 Wk, 56:4 Wk, 62:7 NB, 78:1,2 NB/Wk, 99:5,6 NB/Wk, 

119:17,40 NB/Wk 

 

Liederen vanuit Op Toonhoogte 

Lied 54, 210, 214, 223, 227-231, 236, 237, 276, 355, 386 

Lied 370 (vanuit OTH 2005, tekstgedeelte!) 

 

Liederen vanuit Weerklank 

Gezang 4, 12, 105, 245, 275-292 (m.n. 275, 277, 278, 279, 282, 284, 287, 288, 290), 361, 

430, 441, 455, 538 (tekstgedeelte!), 616 

 

Liederen vanuit het Liedboek voor de Kerken 

Gezang 1, 7, 305, 306, 328, 329, 453, 481 

 

Liederen vanuit het nieuwe Liedboek (2013) 

Psalm 119a, Gezang 280, 313, 317, 314, 513, 722, 723, 838 

4.6  Gespreksvragen 

Wellicht is er na de dienst gelegenheid om door te praten. Mooi om de gesprekken 

‘intergeneratief’ te maken: zorg voor groepjes waarin kinderen, jongeren en ouderen met 

elkaar in gesprek gaan. Hieronder staan een paar suggesties, maar maak eventueel zelf 

andere vragen, bijvoorbeeld omdat ze beter passen bij de preek. 
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1) Wat heeft u/jou aangesproken in de preek? Waarom? Wat wil je daarover delen? 

2) Samuël wordt door God geroepen op een bijzondere manier.  

2a. Welke bijzondere manieren van roeping ken jij nog meer (uit Bijbelse verhalen, uit 

de kerkgeschiedenis, of uit actuele verhalen om je heen)?  

2b. Hoe roept God meestal? Kun jij er iets over vertellen hoe dat gaat? 

2c. (Hoe) heeft God jou geroepen? En zo ja: hoezo heb je het ervaren als een 

persóónlijke roeping?  

3) Hofni en Pinehas verharden in hun zonde en Eli verhardt in zijn passiviteit. Hoe 

bestaat het eigenlijk dat mensen de gezagvolle Woorden van God negeren? Ken jij 

die neiging ook? Hoe ga je daarmee om? 

4) Spreek met elkaar over uw/jouw vormgeving van het gebed. Hoe kun je voorkomen 

dat het gebed alleen een vragenlijstje is en hoe kun je werkelijk ‘luisterend bidden’? 

5) Spreek eens door over de opvoeding van Eli en Gods oordeel daarover. Hoe gaan 

jullie als ouderen en jongeren om met die spanning van ‘enerzijds aan jongeren eigen 

verantwoordelijkheid geven’ en ‘anderzijds als ouderen de zonde niet gedogen’? 

Kunnen jullie hier concrete voorbeelden bij geven?  

6) Laat zo mogelijk iedereen één persoonlijk verhaal vertellen over dat moment waarop 

je in een moeilijke situatie sterk ervoer dat je Gods Woord wel moést 

gehoorzamen/gehoorzaam moest doorgeven…? Wat werkte dat toen uit?  

7) Wat betekent voor u/jou: ‘een persoonlijke relatie met de Heere’? Wat ontvang je 

daarin van God? En hoe geef jij dat vorm? 

8) Heb jij Gods stem vandaag gehoord? 

9) Reageer op de onderstaande cartoon: ‘Ik vraag me af waarom ik de laatste tijd niks 

meer van de Goede Herder hoor…’  

Wat is er nodig om te kunnen horen? Wat heb jíj nodig om te kunnen horen? 

 


