
 
 
 
                                            1 Samuël 3:9  

 

het woord van de week 
 

 

…spreek Here want uw knecht hoort.  
 

In een tijd dat het woord des Heren schaars was en het aantal gezichten niet 
talrijk, was wat Samuël meemaakte wel heel bijzonder. Dit zal ook Eli, onder 
wiens toezicht hij stond, hebben begrepen. Tot driemaal toe hoorde Samuël 
zijn naam roepen. Bij de derde keer (pas) begreep Eli dat het God was die riep, 
en dus gaf hij Samuël de opdracht om zodra de Here weer zijn naam zou 
roepen, te antwoorden: spreek Here want uw knecht hoort. Pijnlijk voor de 
oude priester dat niet híj werd geroepen maar de jonge Samuël. Waar lag dat 
aan dat God hem niet riep? Omdat het schortte aan gehoorzaamheid. 
Gehoorzaamheid aan het Woord van God. Dat was wat ontbrak tot in het 
priesterhuis. Daarom was het woord schaars geworden en openbaarde God 
zich nog amper. En dat terwijl God zich zo graag wilde laten kennen.  
 
Wanneer we eerlijk zijn, dan lijkt - in geestelijke zin - de tijd van nu met die van 
toen niet bijster te verschillen. Immers ook nu is het woord des Heren schaars, 
zó schaars, dat de woorden van de profeet Amos aangehaald kunnen worden 
als profetie voor nu: "Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, 
dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en geen 
dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen" (Amos 8:11-12). Is 
de reden van de geestelijke honger ook nu niet het schrijnend gebrek aan 
gehoorzaamheid? O ja, in sommige kringen gaat men maar wat graag prat op 
woorden en gezichten van de Heer, daar wordt soms meer bijeen geprofeteerd 
dan al de profeten samen ooit hebben gedaan. Hoe lijkt dat op de tijd dat in 
Israël profeten namens de Heer spraken zonder dat dit van Gods kant als waar 
werd bevestigd. Wat is er bijvoorbeeld intussen al niet over ons land 
geprofeteerd, al of niet gepaard gaand met gezichten: van opwekking tot 
rampen. En dergelijke gezichten en profetieën  worden van Gods kant maar 
niet bevestigd. Wordt in kerkelijke kring al minder met Gods Woord gerekend 
en de bijbel pagina na pagina van haar inhoud ontdaan, in evangelische kring 
is het al niet veel beter - daar stelt men wat graag de bijzondere uitingen als 
zijnde uitingen van de Geest boven het Woord. Beide keren niets minder dan… 
ongehoorzaamheid aan Gods Woord.  
 
Wanneer Paulus uitspreekt er naar te verlangen om Christus Jezus te kennen 
en de  kracht van zijn opstanding en daarvoor alles vuilnis te achten (Fil. 3:10), 
dan wordt dit kennen gekenmerkt door gehoorzaamheid aan het Woord. God 
doet zich in Christus aan diegene kennen die zijn Woord bewaren en 
liefhebben.  
 
Een Bijbelvertaler kon geen juist woord vinden voor gehoorzaamheid in de taal 
waarin hij de bijbel moest vertalen. Op zeker ogenblik was zijn hond er van 
door gegaan en hij floot om hem terug te roepen. De hond kwam onmiddellijk. 
Een dorpeling die dit alles zag zei: ‘Uw hond is een en al oor’. Toen wist hij hoe 
hij gehoorzaamheid moest vertalen: een en al oor! Zijn wij dat voor Gods 
Woord? Dan zal Hij zich zeker doen kennen! Spreek Here want - en vul dan uw 
naam maar in - hoort!  
 


