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Hij is hier!

(3) God ontmoet Samuël (1 Samuël 3)
We vertellen elkaar in de kerk verhalen. Verhalen over God en
mensen. De kerk is een storytelling community: al verhalen
vertellend leren we God kennen en onszelf kennen. De verhalen
helpen ons om te ontdekken waar het in het leven om gaat. Het
verhaal van Samuëls roeping leert ons hoe graag God wil dat we
luisteren als hij spreekt.
De jonge Samuël
Samuël woont in het heiligdom van God. Hij was geboren nadat
zijn moeder Hanna intens om hem had gebeden. Hij dient de
HEER en lijkt op Jezus: hij groeide op en zijn wijsheid nam toe;
hij stond in de gunst bij God en mensen (Luc. 2:40,52). Dat staat
in schril contrast met de twee zonen van de priester Eli die ook
als priesters ‘dienden’: zij waren afpersers, alleen maar bezig
met hun eigen belang. Terwijl de religieuze dienst in het
heiligdom ‘gewoon’ doorgaat, wordt wel gezegd: ‘Er klonken in
die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen
visioenen door’. Oftewel: het profetische geluid klonk niet meer.
Er was niemand ‘die visioenen van God had gezien en een stem
van de Troon had gehoord’. Gods spreken is niet een
vanzelfsprekend gegeven, ook vandaag niet. Er is ook
ontvankelijkheid en gevoeligheid voor de stem van God nodig.
Die kan ontbreken.
God spreekt
Op een nacht ligt Samuël te slapen in het heiligdom, bij de ark
van God: de kist met daarop engelen als teken van Gods
aanwezigheid bij zijn volk. De Godslamp (de zevenarmige
kandelaar - menora - die moest branden van de avond tot de
ochtend) was bijna uitgedoofd: de dag stond op aanbreken. Dan
is er een stem: tot drie keer toe klinkt er ‘Samuël, Samuël!’ Maar
Samuël herkent deze ‘vreemde stem’ niet en denkt dat Eli roept.
Hij kent de HEER nog niet in de intimiteit van het persoonlijke

gesprek. Dat is ook een
leerproces. Eli was de
stem blijkbaar ook
ontwend, en zegt pas na
drie keer dat het de stem
van de HEER was. Gods
stem verstaan vraagt tijd
en bereidheid om te
leren luisteren.
Samuël luistert
Voor de vierde keer
roept de HEER ‘Samuël,
Samuël!’ De HEER staat
bij Samuël. Gaat het hier
niet alleen om een ‘stem
van de Troon’ maar ook
om een ‘visioen van God’? Er gebeurt hier eigenlijk een dubbel
wonder: Gód spreekt weer én er is iemand die luistert! Lopen
veel christenen vandaag niet het gevaar dat ze wel vaak zeggen:
‘Luister, HEER, uw dienaar spreekt!’ maar nauwelijks de tijd, de
ruimte, de diepte, de stilte hebben om deze grondhouding in te
oefenen: ‘Spreek, HEER, uw dienaar luistert’? Er zijn zóveel
andere stemmen die de aandacht opeisen.
Hoe spreekt God vandaag?
Wat Samuël hoorde was in eerste instantie niet mooi: oordeel
over het huis van Eli. Maar daar draaide het niet om: God wilde
de weg weer vrij maken voor heil en heelheid, voor genade en
liefde. God is in Jezus Christus het Mysterie van de Liefde - hoe
klinkt zijn stem in jouw leven? Creëer diepte (i.p.v.
oppervlakkigheid), ruimte (i.p.v. overvolheid) en stilte (i.p.v.
lawaaierigheid). ‘Spreek, o HEER, door uw heilig woord’.

Om te lezen
1 Samuël 1-3
Johannes 1:1-5
Hebreeën 1:1-5
Om te delen
1. Wat raakt jou vooral in het
verhaal van de roeping van
Samuël?
2. Voel jij je ook geroepen door
God, om hem te dienen en naar
hem te luisteren?
3. Is de situatie van toen (‘Er
klonken zelden woorden van de
HEER’) vergelijkbaar met de
situatie van vandaag? Waarom?
4. Wat heeft God onlangs tegen
jou gezegd?
5. Herken je dat je vaker zegt:
‘Luister, HEER, uw dienaar
spreekt’?
6. Hoe kun je de diepte, ruimte en
stilte vinden die nodig is om naar
de stem van God te luisteren?
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