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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 geroe-

pen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’ En 

hij ging en legde zich te slapen. [6] Toen riep de HEER opnieuw: ‘Samuël!’ Sa-

muël 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 sla-

pen.’ [7] Samuël kende de HEER nog niet: een woord van de HEER was hem 

nog nooit geopenbaard. [8] En weer riep de HEER Samuël; nu voor de derde 

keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch ge-

roepen?’ 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 vo-

rige 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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Vragen ter bespreking 

 Vers 1: “In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en kwam een 

visioen niet dikwijls voor”. Hoe spreekt God mensen vandaag aan volgens jou? Heb je 

dit zelf al ervaren? 

 In wie herken je jezelf in dit verhaal? Samuël? Eli? Beiden? Misschien Gods houding? 

 Als God Samuël roept, noemt Hij hem bij naam. Geloof jij dat God iedereen persoon-

lijk roept? 

 Het verhaal van de roeping van Samuël kent een wat komisch verloop: het duurt even 

voor Eli doorheeft dat het God is die Samuël roept (vers 8b), terwijl Samuël denkt dat 

het Eli is die hem roept. Heb jij ook al wel eens ervaren dat het even duurde voor je 

besefte dat God op een bepaald moment in je leven aan het werk (geweest) was? 

 Op aanraden van Eli beantwoordt Samuël Gods roeping met de woorden: “Spreek, 

Heer, uw dienaar luistert”. Hoe en waar kan je vandaag luisteren naar wat God te 

zeggen heeft? Herken je jezelf in de woorden van Samuël, of is dit nieuw? Als je bidt, 

hoe verloopt dit dan? 

 Op het einde van het verhaal lezen we meer over de taak waartoe God Samuël ge-

roepen heeft: profeet zijn. Heb jij een beeld van de roeping die God jou geeft? 


