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God heeft ons nodig! Samuëls roeping… en de onze  

[1] De jonge Samuël deed dienst in het heiligdom van de HEER, onder het toe-

zicht van Eli. In die dagen was een woord van de HEER een zeldzaamheid en 

kwam een visioen niet dikwijls voor.  

[2] Op een dag lag Eli te slapen op zijn gewone plaats; zijn ogen begonnen 

zwak te worden en hij kon niet meer zien. [3] De lamp van God was nog niet 

gedoofd, en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de HEER, waar de ark 

van God stond. [4] Toen riep de HEER: 

‘Samuël!’ Samuël antwoordde: ‘Hier 

ben ik.’ [5] Hij liep haastig naar Eli en 

zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch ge-

roepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb 

niet geroepen; ga maar weer slapen.’ 

En hij ging en legde zich te sla-

pen. [6] Toen riep de HEER opnieuw: 

‘Samuël!’ Samuël stond op, ging naar 

Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch 

geroepen?’ Eli antwoordde: ‘Ik heb 

niet geroepen, mijn jongen; ga maar 

weer slapen.’ [7] Samuël kende 

de HEER nog niet: een woord van 

de HEER was hem nog nooit geopen-

b a a r d .  [ 8 ]  E n  w e e r  r i e p 

de HEER Samuël; nu voor de derde 

keer. Samuël stond op, ging naar Eli 

en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het 

de HEER was die de jongen riep. [9] En hij zei tegen Samuël: ‘Ga slapen, en 

mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.” 

’ Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. [10] Toen kwam 

de HEER bij hem staan en riep, evenals de vorige keren: ‘Samuël, Samuël!’ En 

Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 

[19] Samuël groeide op; de HEER was met hem en liet niet één van zijn woor-

den onvervuld. [20] En heel Israël, van Dan tot Berseba, erkende dat Samuël 

inderdaad als profeet van de HEER was aangesteld. [21] Ook daarna bleef 

de HEER in Silo verschijnen, want daar openbaarde Hij zich aan Samuël door 

tot hem te spreken.  
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