
Meditatie

Goed om te horen

Afgelopen zaterdag mocht ik het winterwerk openen voor de clubs in Wekerom. Mooi om met zulke 
jonge mensen stil te staan bij Gods roepstem.
Daarbij stond de geschiedenis van Samuëls roeping centraal zoals we die lezen in 1 Samuël 3.
Opvallend is dat er in het 7e vers staat dat Samuël de Heere nog niet kende. Dus hij diende de Heere 
wel, maar kende Hem nog niet.
God dienen zonder Hem te kennen. Dat zou je van Samuël niet verwachten. Hij woonde en werkte in 
het huis van God, Hij groeide op in het heiligdom. Was al voor zijn geboorte voor de dienst van God 
bestemd. Door zijn moeder aan God beloofd. Je zou denken: dichter bij God kun je niet komen en 
toch lees je dan: Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan 
hem geopenbaard.
Er is ook in zijn leven meer nodig dan zijn wonderlijke geboorte. Zoals er ook in ons leven meer nodig 
is dan een kerkelijk leven. We hebben een vernieuwd leven nodig, wedergeboorte. Onze kinderen 
ook! 
Wat zijn we dankbaar wanneer we een kind uit Gods hand mogen ontvangen, elk kind is immers een 
wonder van God. Ze mogen opgroeien in het midden van de gemeente van de Jezus Christus, op het 
erf van het verbond. Een voorrecht, zeker. Maar dat neemt niet weg dat ook zij de stem van de Heere 
God moeten leren verstaan. Net als Samuël hebben ook zij daar de hulp van anderen bij nodig. Van 
ouders en familie, van de gemeente waar ze bij horen.
Samuël hoorde God roepen: Samuël, Samuël!. Maar hij herkende de stem van God niet. Hij was er zo
aan gewend dat Eli hem riep, dat hij aannam dat die hem geroepen had. Ook Eli had het eerst niet in 
de gaten, maar toen Samuël voor de tweede keer bij hem kwam, begreep hij het. Dit was de roepstem
van de Heere God.
God Zelf riep Samuël! Eli haastte zich om Samuël te leren hoe hij daarop moest antwoorden. Nederig,
belijdend. Spreek Heere, want Uw knecht hoort! 
Nee, niet iedereen hoort de stem van God op dezelfde manier. Bij Samuël is het wel heel bijzonder, hij
kreeg dan ook een bijzondere taak. Nu komt die roep van God tot ons door Zijn Woord. Door Zijn 
Geest zorgt Hij ervoor dat we Zijn stem herkennen. Zo staat Hij aan onze deur en klopt Hij ons 
wakker: ‘Bekeer je en volg Mij.’
Dat is net zo bijzonder, maar niet iedere roepstem is van God. Daarom is het zo belangrijk dat onze 
kinderen deelnemen aan de activiteiten die in het winterseizoen plaatsvinden. Daar leren ze niet 
alleen die roepstem van de HEERE verstaan, maar ook – net als Samuël – hoe ze op die roepstem 
mogen antwoorden. De Heere God spreekt immers ook in deze tijd tot ons en tot onze kinderen.
Als ouders hebben we als eerste de taak om onze kinderen te leren en voor te leven hoe we met die 
roepstem van de Heere God om moeten gaan. We leren hun niet alleen luisteren, maar ook om te 
antwoorden op die roepstem. Zoals Eli Samuël leerde om te spreken: Spreek Heere, want Uw knecht 
hoort! 
En weet u, daarin staat u niet alleen. Ook als gemeente van Jezus Christus willen we jongeren en 
ouderen leren om de stem van de Heere God te verstaan. 
Zo volgen we het voorbeeld van de Heere Jezus, Die Zijn discipelen onderwijs gaf. De discipelen 
wisten niet hoe ze met de Heere God moesten spreken, hoe ze moesten bidden. Ze kenden 
ongetwijfeld bepaalde standaardgebeden uit de joodse liturgie, maar het persoonlijke, uit het hart met 
God te spreken kenden ze niet. En juist dát zagen ze bij de Heere Jezus. Het wekte hun verlangen om
ook zelf met God in gesprek te gaan, om te leren spreken met God. Vandaar ook hun vraag: Heere, 
leer ons bidden. En Jezus stuurt hen niet weg, maar onderwijst hen met die woorden: Wanneer u bidt, 
zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef 
ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze (Lukas 11:2-4).



Als gemeente volgen we Zijn voorbeeld en organiseren we allerlei activiteiten om jong en oud te 
stimuleren en te onderwijzen. Het winterwerk, werk in de gemeente van Jezus Christus, bedoeld om 
de gemeente te bouwen. Petrus roept ons met deze woorden op om aan de slag te gaan: Daarom, 
broeders (en zusters), beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u 
dat doet, zult u nooit meer struikelen. 
De Heere roept nog steeds, jong en oud, zodat de vraag is en blijft: Heb jij die stem gehoord en 
herkend? Hoe heb jij, hebt u geantwoord?


