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1 Samuel 3 : 1 – 1 Samuel 4 : 1a en Marcus 1 : 14 - 20 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

Een nieuw begin, daarvan horen we in de beide lezingen van vandaag. 

Een nieuw begin in moeilijke tijden. God roept Samuel, Jezus roept 

mensen weg van de rand van het water. Kom, volg mij! Hij vraagt het 

niet, hij roept ze en ze komen en volgen. 

 

Deze beide verhalen inspireren tot vandaag, ze geven ons hoop, want hoe 

donker het ook is, God maakt steeds een nieuw begin. Zelfs als mensen 

daar helemaal niet op bedacht zijn. 

 

Het bijzondere in het verhaal van Samuel is dat de jongen uit zijn slaap 

wordt geroepen, maar aanvankelijk herkent hij daar niet de stem van God 

in. Samuel weet helemaal niet dat hij door God geroepen wordt en pas 

wanneer hij drie keer naast het bed van Eli, zijn leraar, zijn mentor, staat 

dan begrijpt Eli dat het de Heer die Samuel roept. Eigenlijk leek het of 

alles aan het ophouden was. Eli is een priester in Silo, de plaats waar de 

ark van God staat, hij spreekt over God, hij voert de rituelen uit, spreekt 

van verzoening, brengt de offers, zingt de lof. Maar inmiddels is hij oud en 

zijn zijn ogen dof geworden, hij kan niet meer vooruit kijken, er klinkt 

geen visioen, geen belofte meer. Langzaam lijkt Eli uit te doven. Dat 
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zelfde geldt voor de Godslamp, teken van Gods aanwezigheid, de 

godslamp was bijna uitgedoofd, staat er…  

 

Het lijkt of God is vertrokken, of het licht uitgaat… en toch toch klinkt 

Gods stem, roept God. 

Een dan, in de nacht, wordt Samuel geroepen, zijn naam betekent 

letterlijk: de Heer heeft gehoord.  

Samuel herkent de stem van God niet direct, maar ondanks dat blijft hij 

wel luisteren, telkens komt hij zijn bed uit als hij geroepen wordt, hij 

denkt niet na de tweede keer, o er is niks, ik draai me lekker om, nee hij 

blijft reageren op de roepstem. En dan tenslotte de vierde keer hoort hij 

de woorden van God. God roept hem bij name, 2 keer klinkt het, God 

zegt: Samuel, de Heer heeft gehoord. En dan klinkt het antwoord van 

Samuel: spreek Heer, uw dienaar luistert. 

Hij luistert en hij hoort van een vonnis en van een belofte. Hij blijft liggen 

tot de morgen doorbreekt en dan opent hij de deuren naar het heiligdom 

van de Heer. Het is alsof Samuel daarmee de deur naar God zelf opent, de 

weg naar God is weer open, Samuël is met God verbonden, geeft het 

woord van God door, heel Israël luistert naar de woorden van God. Ook Eli 

wil het woord van God horen, helemaal. Hij voorvoelt dat het moeilijk 

wordt, hij weet al dat zijn eigen zoons niet in zijn voetsporen zullen 

treden. Samuel is nu echt zijn opvolger geworden en zo spreekt Eli hem 

ook aan: Samuel, mijn  zoon, kom eens hier. Wat heeft de Heer tegen je 
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gezegd? Houd niets voor me achter. Hier noemt hij Samuël zijn zoon, niet 

meer jongen of knechtje, maar zoon: Samuel zal Eli opvolgen. 

Steeds door de tijd heen vertelt de Bijbel hoe Gods stem klinkt, hoe 

mensen geroepen worden, hoe mensen op weg zijn met God. Ook, of 

misschien juist wel in donkere tijden klinkt Gods stem. Zo horen we de 

dreiging, het donkere ook in het begin van het evangelie naar Marcus. 

Johannes is gevangen genomen, verderop horen we van zijn 

gewelddadige dood. Maar nu wil Marcus eerst vertellen van Jezus, van zijn 

stem die klinkt. Marcus heeft haast om het te vertellen. Jezus gaat Gods 

goede nieuws verkondigen. Net als Johannes roept hij mensen op zich te 

bekeren, terug te keren van wat niet goed is maar hij vertelt ook van 

goed nieuws, van Gods koninkrijk dat nabij is. Ommekeer en een 

stralende toekomst! 

 

Zo komt Jezus bij het Meer van Galilea, en wat heel opvallend is, Marcus 

heeft het over zee, niet over meer. Door dat woord zee te kiezen klinkt 

meteen mee dat het gaat om dood en leven. Die mensen, aan de rand van 

de zee, dat zijn mensen als wij, mensen die een leven leven dat steeds 

balanceert op de grens van dood en leven, tussen licht en donker, mensen 

die weten van de pijn en moeite, mensen die geroepen worden in het 

licht. En zo op die grens, worden de broers het licht in getrokken, ze 

worden geroepen, om op hun beurt ook weer anderen naar het licht, naar 
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het leven te trekken, weg te trekken uit chaos, uit dood, uit de donkere 

zee. 

Jezus roept, hij legt niet uit, hij vraagt niet, nee het is zoiets als: Jullie 

daar, kom met mij mee! Meteen, zo zegt Marcus, volgen ze hem. 

Nu was het in die tijd niet ongebruikelijk dat mensen bij een rabbi in de 

leer gingen en zich bij hem aansloten. Dat lukte niet zo maar, je moest al 

behoorlijk gestudeerd zijn voor een rabbi je onder zijn hoede nam. Maar 

hier gaat het andersom, de mannen worden weggeroepen, heel gewone 

mensen op een heel gewone dag. Niet bijzonder geschoold in geloof en 

geloofszaken, geen jarenlange voorbereiding, Jezus roept en ze komen. 

Jezus wil hen inzetten met wat ze in huis hebben. Door alle lawaai heen, 

in de drukte van het dagelijks bestaan worden ze geroepen. 

Ze reageren op die roep en hun keuze is niet vrijblijvend, hun hele leven 

verandert vanaf deze dag. 

Ook vandaag leven wij, balanceren wij, op de grens van dood en leven, op 

die manier bevinden ook wij ons aan de rand van de zee. Sterker nog zelfs 

onder de zeespiegel. Misschien wel meer dan ooit eerder zijn we ons 

ervan bewust dat wij leven tussen licht en donker Allemaal zijn wij 

mensen die weten van de pijn en moeite. 

En ook wij worden geroepen, tot vandaag roept God. Wij worden 

geroepen weg te gaan, om te keren, van wat niet goed is, wij worden 

geroepen in het licht. Ook vandaag roept God mensen in het licht. 
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En het kan best zijn dat we aanvankelijk die stem niet herkennen, dat we 

niet weten welke kant we op moeten met ons leven. Een keuze te willen 

luisteren naar de stem van God heeft is niet vrijblijvend. 

Luisteren naar de stem van God, vandaag… hoe doe je dat? 

Wellicht keek u vorige week naar de dienst in de St Josephkerk maar 

misschien ook niet. Collega Kim Magnee gaf daarin een voorbeeld van 

Paul van Geest, een bekende theoloog die zich al heel lang van tijd tot tijd 

die vraag stelde. Tijdens het eten van een broodje kroket bij de lunch 

hoorde hij in zijn hoofd de stem van zijn vrouw: zou je dat nou wel doen? 

Zoals je die stem kunt horen als je nauw met iemand samen leeft. Zo is 

het misschien ook met de stem van God, juist wanneer je meer leeft met 

God wordt die stem, die richting in je leven gaandeweg steeds 

duidelijker… Wanneer je leeft met de woorden van God, de verhalen uit de 

Bijbel, de stemmen sindsdien die getuigen van God, dan leer je 

gaandeweg die stem van God steeds beter herkennen door alle andere 

stemmen heen. 

 

De woorden van God klinken nog steeds, de stem van God klinkt nog 

steeds, misschien lijkt het wel eens of het bijna stopt, of de hoop uitdooft 

maar juist in een donkere tijden klinkt de stem van God. 

Steeds opnieuw roept God mensen naar het licht, zodat zij op hun beurt 

ook weer anderen naar het licht, naar het leven te trekken, weg te 

trekken uit chaos, uit dood, uit de donkere zee. 
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God roept ons naar een nieuw begin. 

 

amen 


