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1 Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, daar was nie 
dikwels openbarings nie. 2 Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy 
slaapplek gelê, 3 en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark 
van God was, 4  en toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord: “Ek kom!” 5 Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: 
“Hier is ek, want u het my geroep.”  Maar Eli sê: “Ek het nie geroep nie! Gaan lê maar weer.”  En Samuel het gaan lê. 6 Die Here 
het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe sê Eli: “My 
seun, ek het nie geroep nie! Gaan lê maar weer.” 7 Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here 
was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie.  8 Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep, en hy het opgestaan en na Eli 
toe gegaan en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het,  9 en Eli sê vir Samuel:  
“Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, u dienaar luister!” Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. 
10 Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep:  “Samuel, Samuel!” En Samuel sê: “Praat, Here, u dienaar 
luister!” 11 Die Here sê toe vir Samuel: “Ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, se twee ore sal laat tuit. 12 
Op daardie dag sal Ek vir Eli alles voltrek wat Ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot end. 13 Ek het aan hom bekend 
gemaak dat Ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle 
gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. 14 Daarom bevestig Ek met 'n eed aangaande die familie van Eli: die ongeregtigheid van 
Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer of graanoffer versoen word nie.” 15 Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend, en 
toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. 16 Maar Eli het vir 
Samuel geroep en gesê: “Samuel, my seun!” Hy het gesê: “Ek kom!” 17 Eli sê toe: “Wat het die Here met jou gepraat? Moenie 
iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets van wat Hy aan jou bekend gemaak het, vir my wegsteek.”  
18 Toe vertel Samuel hom alles; hy het niks weggesteek nie.  En Eli het gesê: “Hy is die Here, laat Hom doen soos Hy wil.” 19 
Samuel het grootgeword. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. 20 Die hele Israel van 
noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. 21 Die Here het toe weer in Silo verskyn, want Hy 
het Hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. 

 
#Hoe reageer ons op God se oproep? 
Hierdie bekende storie oor Samuel daag ons uit om te ondersoek hoe reageer ons op die aanhoudende stem van 
God in ons lewens. God se stem is aanhoudend aan die gang, maar ons hoor-deel of die gehoorsaam-deel daarvan is 
moeilik en ontbreek dikwels van ons kant af. As ou Eli, met al sy gebreke, nie die jong Samuel ondersteun het om 
God se stem/roeping te herken en daarop te reageer nie, hoe sou Samuel geweet het om homself vir God se stem 
oop te maak? Carlo Carretto skryf hieroor in Letters from the Desert : “God's call is mysterious; it comes in the 
darkness of faith. It is so fine, so subtle, that it is only with the deepest silence within us that we can hear it.” Is ons 
stil genoeg om Sy stem en oproep te hoor? 
 
# Antwoord die oproep: Een probleem oor die stem van God – Sy oproep – is onsekerheid. Dit is nie dat ons nie wil 
antwoord nie, maar ons is onseker om dit Hy is. As ons net die app True Caller wat jou help om sekere spam oproepe 
nie meer te antwoord nie, ook aan die geestelik kant kon hê. Sodat ons kan weet dat dit God is en  nie een of ander 
blink idee wat in ons kop opgeduik nie... soms is blink idees ook van God, wat dinge nog meer gekompliseerd maak. 
 
Luister na die storie van E Stanley Jones, wat vir jare ŉ sendeling in Indië was. Op 23 het ŉ kollege se president vir 
hom gevra om by die kollege klas te gee en dit in die volgende woorde duidelik gemaak: 
“It is the will of the student body, the will of the townspeople, the will of the faculty and we believe it is the will of 
God for you to teach in this college.” Terselfdertyd het ŉ vriend aan hom geskryf: “I believe it is the will of God for 
you to go into evangelistic work here in America.” Gedurende dieselfde tydperk ontvang hy ŉ brief van sy 
denominasie se sending-raad met die woorde: “It is our will to send you to India.” As dit nie genoeg was het Jones 
self gevoel dat dit God se wil was dat hy as ŉ sendeling Afrika toe moet gaan! Jones het dit beskryf as ŉ 
‘verkeerknoop van wille’. Hy is na baie gebed Indië toe en het daar gebly tot sy dood. Maar soos hy self gesê het dat 
daar geen waterdigte manier was om te bepaal of enigiets God se wil was nie! Dikwels is die enigste manier om te 
bepaal of jy die regte ding doen is om iewers met iets te begin. Begin is altyd ŉ teken van hoop, want niks word klaar 
gemaak, as daar nie iewers ŉ begin was nie. En vra dan of God dit wat jy begin eht seën - want dan werk jy waar god 
reeds besig is om te werk. 
As ons dus dink dit is God se stem, druk die ‘accept’ knoppie en doen iets. Geloof is in elke geval om die eerste tree 

te gee selfs al sien jy nie die hele pad of om die eerste draai van die pad nie.  

Daarom kan ons gerus na Scot McKnight se woorde aandag luister: 

“Those who aren’t following Jesus aren’t his followers. It’s that simple. Followers follow, and those who don’t follow 

aren’t followers. To follow Jesus means to follow Jesus into a society where justice rules, where love shapes 

everything. To follow Jesus means to take up his dream and work for it.” 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees: 1 Samuel 3:1-10 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 
Raakvat vrae:  
Waarom het Samuel gedink dit is Eli wat na hom roep? 
Hoekom het dit Eli so lank geneem om te besef dit is God wat na Samuel roep? 
Hoe dink jy het Samuel gevoel toe hy besef dat dit God is wat met hom wil praat? 
Hoe sou jy gevoel het as jy Eli was? (veral omdat God met Samuel praat ipv met jou) 

Dink ’n bietjie oor ’n keer 

toe jy seker was jy het 

God se stem gehoor. 

Gee elkeen kans om te 

vertel van so ’n keer. 

Vertel wat gebeur het en 

hoekom jy so seker was 

dat jy God gehoor het. 

Mense hoor God se stem 

veral in die Bybel. Dink 

aan iemand (’n persoon 

of gesin) vir wie julle ’n 

Bybel kan gee. Dink 

veral aan iemand wat 

dalk nie ’n Bybel het nie. 

So: 1 Samuel 3:1-10, (11-20) 
Ma- Di: Psalm 139:1-6, 13-18 
Wo- Do: 2 Korintiërs 4:5-12 

Vr.–Sat: Markus 2:23-3:6 

’n Mens herken maklik iemand se stem wat jy goed ken.  

 

Kyk of julle die week vir iemand ’n voicenote kan stuur waarin jy 

iemand anders se stem namaak. 

 

Julle kan lekker lag oor al die reaksies wat julle kry. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie Here dat U vir ons sorg. Dankie vir die kos wat ons kan eet. 
Oorgee-gebed 
Here ek wil ook na U luister soos Samuel het. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag God jy luister as God vandag met jou praat. 

Luister na die Here 

Die Here kom staan toe daar en roep soos die vorige kere:  
“Samuel, Samuel!” 
Samuel het geantwoord: “Ja, Here, u dienaar luister.” 1 Samuel 3:1-10 


