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Samuël
Wat is God geweldig goed!
Want we hebben de vorige keer
al gezien, hoe Israël in de tijd
dat Samuël geroepen werd, van
de HERE is weg gedwaald:

kreeg op haar gebed een
jongetje. Ze beloofde dat naar
de tabernakel te brengen, om
hem in de dienst aan God op te
laten groeien. Zo gebeurde het
ook. Met zeven jaar kwam de
jonge Samuël als knecht van Eli
in de tabernakel.

Richteren 2: 1-2
1
En een Engel van de HEERE
ging van Gilgal naar Bochim en
zei: Ik heb u uit Egypte geleid en
u in het land gebracht dat Ik aan
uw vaderen gezworen heb. En Ik
heb gezegd: Ik zal Mijn verbond
met u niet verbreken, voor
eeuwig.
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En wat u betreft, u mag
geen verbond sluiten met de
inwoners van dit land. Hun
altaren moet u afbreken. U bent
Mijn stem echter niet
gehoorzaam geweest. Waarom
hebt u dit gedaan?

Steeds weer waarschuwt de
HERE zijn volk, dat het heel
bewust moet blijven leven bij de
rijkdom, dat het volk van Hem
mag zijn. En steeds weer
dwaalt het volk daar bewust of
onbewust bij vandaan. Het is
een donkere tijd. Zo donker als
de nacht waarin God Samuël
roept.
Je weet, hoe de moeder van
Samuël deze jonge man heeft
afgebeden van de HERE.
Hanna, die onvruchtbaar was

Elk jaar bezocht zijn moeder
hem. Ze bracht dan een nieuwe
mantel voor hem mee. Zo
groeide hij op tot de jonge man
van tussen de twintig en
vijfentwintig jaar. Jaren, waarin
het volk nog verder afdreef van
de dienst aan God. Jaren,
waarin het woord van de HERE
“schaars” werd, zegt de bijbel.
Dat wil zeggen: je kon het bijna
nergens meer horen. De bijbel
werd een vergeten boek en de
dienst aan God maakte plaats
voor
een
leven,
waarin
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iedereen probeerde het zoveel
mogelijk “leuk” te hebben. Dar
gingen de mensen voor: voor
het leven van vandaag. Maar
dat het volk van de HERE
mocht zijn, dat herinnerde het
zich niet.

De eerste verzen laten zien,
hoe donker die tijd was. In de
vorige hoofdstukken is duidelijk
geworden, dat ook de priesters
zelf een leven leiden, waar
weinig ontzag voor God uit
spreekt. Ze zijn vooral met
zichzelf bezig. En vader Eli
treedt niet op zoals het hoort.
Nog is de lamp Gods niet uit,
staat er in 1 Samuël 3: 3. Maar
het scheelt niet zoveel of het is
zover..
genade
Als het aan Israël had gelegen,
dan was het volk opgegaan in
de wereld. Het had een
geschiedenis gekend als alle
andere
volken
en
was
waarschijnlijk door de tijd heen
net zo spoorloos uit de

herinnering weggevaagd als
andere volken. Maar boven de
geschiedenis troont de HERE,
die waakt over Zijn verlossingsplan. We zien in de bijbel
steeds weer, hoe de HERE
ingrijpt als Zijn volk ontrouw
wordt. God stuurt profeet na
profeet naar zijn volk toe. Hij
geeft het volk niet over aan zijn
dwaasheid en zonde, maar
roept het terug tot liefde en
dienst voor Hem.
Filippenzen 2: 14-16
14
Doe alle dingen zonder
morren en meningsverschillen,
15
opdat u onberispelijk en
oprecht zult zijn, kinderen van
God, smetteloos te midden van
een verkeerd en ontaard
geslacht, waaronder u schijnt
als lichten in de wereld,
16
door vast te houden aan
het Woord van het leven, mij tot
roem met het oog op de dag van
Christus, dat ik niet tevergeefs
heb hardgelopen en mij ook niet
tevergeefs heb ingespannen.

woord
Je moet aan het ‘woord des
levens’ vasthouden, zegt ook
de apostel Paulus heel veel
later tegen de gemeente in
Filippi. Dat is het woord, zoals
het ons is overgeleverd, ook
vanuit de tijd en de dienst van
Samuël. Het woord, dat ons
vertelt hoe de HERE in zijn
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liefde en genade de harten van
mensen op Hem richt, in plaats
van op zichzelf en de dingen
om hen heen. Paulus vergelijkt
dat ook wel met een renbaan.
Als je een wedstrijd moet lopen,
moet je focussen.
Filippenzen 3: 13-14
12
Niet dat ik het al verkregen
heb of al volmaakt ben, maar ik
jaag ernaar om het ook te
grijpen. Daartoe ben ik ook door
Christus Jezus gegrepen.
13
Broeders, ikzelf denk niet
dat ik het gegrepen heb,
14
maar één ding doe ik:
vergetend wat achter is, mij
uitstrekkend naar wat voor is,
jaag ik naar het doel: de prijs
van de roeping van God, die van
boven is, in Christus Jezus.

Je kunt niet stilstaan en eens
aandachtig kijken of er ook
bekende gezichten tussen het
publiek te zien zijn. je moet niet
letten op die vogel, die net
overvliegt. Je kunt niet bezig
zijn met de vraag of het
misschien gaat regenen. Je
moet focussen!
Hebreeën 12:1-2
1
Welnu dan, laten ook wij, nu wij
door zo'n menigte van getuigen
omringd worden, afleggen alle
last en de zonde, die
ons zo gemakkelijk verstrikt. En
laten wij met volharding de
wedloop lopen die voor ons ligt,
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terwijl wij het oog gericht
houden op Jezus, de Leidsman
en Voleinder van het geloof.

Let op het wonder, dat er in het
leven van Samuël gebeurt. Hij
‘kende de HERE nog niet’ staat
er. Hij had God nog nooit horen
spreken. Hij was niet vertrouwd
met Gods stem. Het is dus niet
zo, dat Samuël een vrome
jonge man was, die door
bijbelstudie tot de overtuiging
was gekomen dat hij spreken
moest. De HERE greep hem
aan en de HERE nam hem in
dienst. Dat deed God om het
Woord weer in het leven van
Israël terug te brengen.
wonder
Er is dus nog een wonder te
zien in deze geschiedenis. Het
is niet alleen een wonder dat de
HERE zijn volk niet laat gaan,
maar terug wil roepen. Het is
ook een wonder dat hier een
jonge man van tussen de
twintig en vijfentwintig jaar mag
luisteren!
We hebben namelijk vanuit
Richteren 2 al ontdekt, dat het
volk niet wil luisteren. Dat komt
wel meer naar voren in de
bijbel. Steeds weer moet de
HERE zeggen dat het volk niet
naar Hem heeft willen horen.
Maar van Samuël staat er:
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“spreek HERE, want uw knecht
luistert”! Ook dat is een wonder.
God heeft het hart van de jonge
Samuël open gemaakt. Hij
heeft een “opmerkzaam” hart
van God gekregen. Het is voor
de samenleving een geweldig
grote zegen, wanneer de HERE
mensen in het hart grijpt die
naar Hem luisteren en aan Hem
gehoorzaam zijn.

Jeremia 1: 4-5
Het woord van de HEERE kwam
tot mij:
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Voordat Ik u in
de moederschoot vormde, heb
Ik u gekend;
voordat u uit de baarmoeder
naar buiten kwam, heb Ik u
geheiligd.
Ik heb u aangesteld tot een
profeet voor de volken.

Handelingen 16:14
En een zekere vrouw, van wie de
naam
Lydia
was,
een
purperverkoopster uit de stad
Thyatira,
die
God
diende,
luisterde naar ons. En de Heere
opende haar hart, zodat zij acht
gaf op wat door Paulus
gesproken werd.

geroepen
Samuël, hij werd als een
wonder geboren op het gebed
van zijn moeder. Hij mocht het
wonder van het geloof ervaren.
En hij mocht wonderlijk genoeg
het Woord in Israël spreken.
Heel zijn geschiedenis laat wel
zien, dat het niet van Samuël
zelf afkwam. Je kunt het ook
wel zeggen: door zijn geboorte
schonk God Zich een knecht,
die
het
volk
mocht
terugbrengen bij de HERE. En
ook dat komt in de bijbel meer
naar voren:

toen.
Hoofdstuk 4 vers 1 sluit deze
geschiedenis af. Toen kwam
namelijk het woord van Samuël
tot
heel
Israël.
In
die
verdwaalde samenleving keert
het woord van de HERE terug,
tot redding. Samuël mocht
leiding geven tot de komst van
Saul en David. Als een profeet,
door God letterlijk zelf in het
leven geroepen. God maakt
ruimte door een knecht in
dienst te nemen en zijn hart te
openen. Wat is God goed!
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BESPREKING

1. Hoe kun je zelf bewust blijven van je christen zijn? Is er in jouw
leven ook veel waardoor je ‘zomaar’ bij God vandaan kan
groeien?
2. Wat gebeurt er als de “tucht” uit huis, de kerk of de
samenleving verdwijnt? Geeft de vrijheid “je mag doen wat je
wilt” echt ruimte om te kunnen leven? Hoe ga je daar zelf mee
om, als je wordt aangesproken?
3. Wat betekent het dat de “lamp Gods nog niet uit is”? Ken je
meer voorbeelden uit de bijbel, waarin over een ‘lamp’, een
‘licht’ of een ‘kandelaar’ wordt gesproken?
4. Hoe ‘focus’ jij op Jezus Christus?
5. Jeremia werd vanaf de ‘moederschoot’ geroepen. Heeft God
ook met jou een bepaald plan? Hoe weet je dat?
6. Wat leer je van de plaats van de boeken Samuël in de bijbel?
7. Let op het slot van Zondag 1 vraag en antwoord 1. Wat zegt dit
over jou, als je dat vergelijkt met Samuël?
8. “Spreek HERE, want uw knecht luistert”. Is dat niet de
samenvatting van je christen zijn? Ben jij een ‘prater’ of een
‘luisteraar’?
9. Wat leren we vandaag uit deze geschiedenis?
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