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Zwijg en luister: Preek over 1Samuel 3:1-10 
Gehouden in de dienst op de 4e zondag van Epifanieën, 23 januari 2022, vanuit de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 

Misschien weten jullie dat mijn gezin en ik de laatste weken Corona moesten doormaken. Naast de narigheid van 
de ziekte was dat vooral een stille tijd met weinig te doen. Het deed me terugdenken aan verblijven in kloosters, 
waar het ook vaak stil is. Zo reisde ik lang geleden samen met mijn Berlijnse kerkenraad voor een inspiratieweek 
naar een abdij op het platteland in Brandenburg. Daar hadden wij een drukke week voorbereid, het ging om de 
toekomst van onze kerkgemeente en om een nieuw beleidsplan. We kwamen er in een gezellige vakantiesfeer 
aan, iedereen had er zin in. En de plek was perfect: middeleeuwse bakstenen muren midden in de natuur, dit 
klooster ademde heiligheid en nodigde ons uit, om ons alledag achter ons te laten en ons voor een verhaal, een 
geheim open te stellen dat groter was dan wijzelf. 

Wel werden sommigen van ons een beetje overrompeld door dit geheim. In de eetzaal legde broeder Johannes, 
die voor ons welbevinden verantwoordelijk was, namelijk uit, dat straks nog een tweede groep zou arriveren: 
“Deze groep komt voor een stilte-week. En omdat wij de eetzaal samen zullen gebruiken, vragen wij ook jullie, 
om tijdens de maaltijden te zwijgen.” Voor sommigen was dat toch even slikken: geen tafelgesprekken, om de 
input en de discussies van de dag te laten landen – en hoe maak je dan kenbaar dat je het zoutvaatje nodig had? 
Toch knikten ook zij dapper en waren bereid, om zo’n ervaring op zo’n unieke, heilige plek, mee te nemen. 

Ook de plek van het verhaal waar deze preek over gaat en dat wij tijdens deze preek stuk voor stuk gaan lezen, is 
zo’n unieke, heilige plek: Het tabernakel, het centrale heiligdom van de Israëlieten te Silo op de Westoever van de 
Jordaan. Deze mobile tempel, door Moses tijdens de tocht door de woestijn gemaakt, had inmiddels een vaste 
plek gevonden en was een soort bedevaartsoord geworden, waar de bevolking naartoe trok om dank te zeggen 
voor de oogst, om offers te brengen en feest te vieren. 

In dit heiligdom te Silo groeit een klein jongetje op, die Samuel heet, dat betekent: ‘God luistert’. Zijn moeder 
Hanna had hem als peuter naar het tabernakel gebracht, om daar van de oude priester Eli te leren, hoe hij God 
kan dienen. Ons verhaal begint, toen er midden in de stilte op een nacht ineens iets buitengewoons gebeurt. La-
ten wij horen, wat daarover in 1Samuel 3 wordt bericht: 1Samuel 3:1-3 

Wat een rare slaapplek voor een jongetje! Uitgerekend hier, in het heiligste van het heilige, direct bij de ark van 
God, waarin de wetstafels bewaard werden, uitgerekend daar ligt Samuel op zijn matje, ik neem aan, heel de 
nacht wierrooknevel inademend. Niet echt kindvriendelijk, maar wij weten natuurlijk, hoe makkelijk kinderen zich 
aan kunnen passen… En, wie weet, misschien houdt Samuel ook wel van deze plek? Want hier, in het tabernakel, 
wordt het nooit volledig donker. Vanaf de schemering tot het ochtendgloren brandt hier namelijk de godslamp, 
de zevenarmige menora. Anders dan de meeste kinderen hoeft Samuel dus niet bang te zijn voor het donker. En 
dat dit licht een speciale betekenis heeft, dat weet ook hij al. Eli zal hem hebben uitgelegd, dat de menora ons 
aan het licht van de eerste dag van de schepping herinnert, aan het licht dat God in leven riep nog voordat zon en 
maan waren geschapen. En zo is de menora hét teken ervoor dat God er is. Altijd. Overal. Óók wanneer hij zwijgt. 

De priesters moesten de lichtjes van de menora overnacht brandende houden, eventueel een lont vervangen of 
het olie bijvullen. Je ziet het voor je, hoe Samuel de oude Eli met zijn doffe ogen daarbij helpt en stap voor stap 
ook taakjes van hem overneemt. Maar vannacht was dat niet nodig, de zeven vlammetjes branden en vullen, 
zachtjes flikkerend, de stilte van het tabernakel met licht. Laten wij luisteren, wat toen gebeurde: 1Samuel 3:4-7 

Toen Samuel hoorde dat iemand zijn naam roept, staat voor hem meteen vast dat alleen de oude Eli geroepen 
kan hebben. Wie anders zou hem nodig hebben, zo midden in de nacht? Samuel had, in zekere zin, alleen deze 
oude man, die als een grootvader voor hem zorgde. Zijn gezin is immers ver weg. Maar het is niet Eli, die roept en 
de lezer merkt dat het niet lang meer kan duren totdat het raadsel wordt opgelost. En, inderdaad, zoals het goe-
de verhalen betaamt, is ook hier drie keer scheepsrecht. Luisteren wij hoe het verdergaat: 1Samuel 3:8-9b 

Eindelijk gaat Eli een lichtje op, misschien moest hij ineens terugdenken aan de tijd wanneer God ook met hem 
had gesproken, het begin van 1Samuel vertelt daarover. Nu doet Eli het enig juiste: Hij leert Samuel, hoe je ant-
woord moet geven, als God roept. 
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Je kunt je voorstellen, hoe de kleine Samuel, op blote voeten, terug naar zijn matje waggelt. Hoe hij zich in zijn 
deken hult, zijn oren spitst en luistert. Zal de stem nog een keer klinken? Laten ook wij luisteren: 1Samuel 3:9c-10 

Lange heeft God in die tijd gezwegen, omdat er niemand wilde horen wat hij te zeggen had. Maar nu, in deze 
nacht, spreekt God weer en er wordt naar hem geluisterd. Door een mens die gewoon eenvoudig, open en zon-
der kapsones luistert. Zoals het wellicht alleen maar een kind vermag. “Als je niet verandert en wordt als een kind, 
dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan”, heeft Jezus ooit gezegd. Als wij ernaar kijken hoe 
Samuel zich die nacht gedroeg, kunnen wij beter verstaan, hoe dat bedoeld was. 

“Oké, leuk verhaal”, zullen nu sommigen wellicht denken. “Maar: Gods stem horen, dat lukte mij ook niet, toen ik 
nog kind was, en nu al helemaal niet. Natuurlijk, er zijn zat situaties dat het prachtig zou zijn, zo’n vingerwijzing 
uit de hemel, zo vaak twijfel ik eindeloos aan wegsplitsingen op mijn levensweg… 

Anderen is zo’n verlangen volledig vreemd, in tegendeel: zij vinden het raar, ja absurd als mensen beweren God 
zou tot hen hebben gesproken en zouden direct de telefoon ter hand nemen om de GGZ te bellen. 

Ik weet nog goed hoe graag ikzelf als tiener wilde weten, hoe je Gods stem kunt horen. En hoe je exact kunt we-
ten, wat hij in elke nog zo kleine situatie wil dat je doet of zegt. Het heeft behoorlijk lang geduurd totdat ik door-
had dat het vrome en ook voor ons welbevinden gevaarlijke onzin is om te denken, dat er bij elke wegsplitsing op 
je levensweg één juiste weg bestaat, en enkel die gaat God dan ook mee. Net zo grote onzin als het is om te me-
nen dat God ons glasheldere aanwijzingen voor elke alledaagse beslissing wil geven. We hebben de Bijbel als 
richtsnoer, we weten hoe Jezus geleefd heeft en God heeft ons ons gezond verstand gegeven. Dat is voldoende. 

In de Bijbel lezen wij dat God liefde is en voor ons als een liefdevolle vader of moeder wil zorgen. En net als alle 
goede ouders gaat het hem er niet om ons op elke stap van onze levensweg voorschriften te maken. Net als ver-
antwoordingsbewuste ouders heeft zij het doel dat wij vrije, mondige en zelfstandige mensen worden die ook in 
onzekere situaties en in zware, donkere tijden als deze weten om het goede te doen. Natuurlijk, wij kunnen om 
wijsheid bidden, om steun en kracht, maar dan mogen wij moedig op stap gaan in het bewustzijn: God gaat met 
ons mee. Ja, ook als wij de verkeerde afslag nemen of voor de slechte weg kiezen. 

Uiteraard ken ook ik talloze verhalen over uitzonderlijke, unieke belevenissen van mensen die met grote overtui-
ging weten, God te hebben gehoord of ervaren. Zulke ervaringen zijn zeldzaam, maar ook ik heb het enkele keren 
meegemaakt, dat ik precies wist: dit is wat God van mij vraagt. Meestal echter gaat het niet om zulke grote bele-
venissen, maar meer om kleine, zachte gevoelens van nabijheid, van troost of steun, om ervaringen van een lich-
te correctie of aansporing. En vaak beseffen wij pas veel later, wie ons toen de goede kant heeft opgeduwd of 
heeft beschermd en gesteund tijdens een moeilijke periode. 

Maar hoe leren wij om zulke grote of kleine ervaringen te erkennen? Hoe kunnen wij het onderscheid maken tus-
sen de stem van God en onze eigen gevoelens en gedachten? Ik denk dat die twee uiteindelijk niet zuiver van 
elkaar af te bakenen zijn. En dat is logisch, ook, tenslotte zijn wij mensen als evenbeelden van God geschapen. 
Toch kan het verhaal van de kleine Samuel ons hiermee een stukje op weg helpen, het is namelijk volgens mij 
geen toeval dat hij de stem van God in de stilte van de nacht en in de directe nabijheid van het in steen gebeiteld 
woord van God voor het eerst hoorde. Dat toont aan, dat twee dingen ons gehoor voor Gods stem kunnen scher-
pen: ruimte te laten voor de stilte en de verbinding met de verhalen van de Bijbel. Wij kunnen leren, dat onze 
antennes, de oren van ons hart, ons geweten en van ons verstand, beter worden afgesteld, als wij onszelf vol-
doende tijd gunnen voor de stilte en voor de zin stichtende verhalen uit de Bijbel. Wie weet, biedt ook deze lock-
down hier voor de een of ander ongekende kansen? Met voldoende tijd voor stilte, voor gebed en de Bijbel blij-
ven wij open voor goddelijke verrassingen, voor onverwachte momenten wanneer ons hart zacht wordt en bereid 
om te luisteren, voor situaties wanneer ineens licht in onze schaduwen valt. 

Daarom heeft mij toen, in dat klooster op het platteland in Brandenburg, tijdens de evaluatie op onze laatste dag 
ook helemaal niet verrast, wat de allermeeste kerkenraadsleden vertelden: de maaltijden in stilte waren, tot hun 
eigen verbazing, de meest vruchtbare en meest inspirerende momenten van onze week daar gebleken. 

Amen. 


