
 

Stemme in die donker 
1 Samuel 3:1-20 
 
In ons teks vir vandag doen die skrywer 
baie moeite om te beklemtoon dat Israel 
in die duister is. Die woord van die Here is 
skaars. Priester Eli is besig om blind te 
word. Sy oë is donker. En boonop is dit die 
middel van die nag. Die fisiese weerspieël 
die geestelike. Die enigste sprankie hoop 
wat hier sigbaar is, is die 'lamp van God', 
wat 'nog nie uitgegaan het nie' (3:3). Lig in 
die donker. Samuel is ook in die donker; 
hy het geen idee wat aangaan as God hom 
die eerste drie keer roep nie... 
 
Ek dink baie van ons kan assosiëer met 
stemme in die vroeë oggendure van die 
nag wanneer jou bed ‘n grafstil plek raak 
met ‘n skare bekommernisse in jou kop… 
Daardie tye wanneer jy nadink oor die 
betekenis van die lewe, waarheen ons 
planeet oppad is, die grootte van die 
heelal, die hoeveelheid mense wat siek is, 
gaan my kinders ok wees, waar is God, en 
wat dink God van al my foute! Soms raak 
mens weer aan die slaap, soms nie.  

Ek moet sê: Ek kan nie regtig sê waarvoor 
is ek meer bang nie – dat ek ‘n helder 
stem (God se stem) hoor wat die stilte van 
die nag breek en met my praat, of dat ek 
absoluut niks hoor nie! As jy dink jou bed 
kan ‘n vreemde plek wees vieruur in die 
oggend, probeer jouself in Samuel se 
skoene sit: Hanna se eersgeborene – ‘n 
wonderwerk-kind omdat almal(sy inkluis) 
geglo het sy sal nooit kinders hê nie.  Sy 
gaan na die tempel in Silo om daaroor te 
bid. Sy sal enigiets doen om ‘n kind te kan  

 

hê, en ‘onderhandel’ met God – sy sal 
selfs die kind teruggee vir Hom! Eli (die 
tempelpriester) het haar gebed gehoor, 
en getrou aan haar belofte het sy die kind 
teruggebring na Eli. So het dit gebeur dat 
Samuel hier in die tempel grootgeword 
het onder leiding van ‘n ou man wat besig 
was om blind te word… Samuel het hom 
gehelp met al sy take, bv om te sorg dat 
die olie van die lamp van God nie opraak 
nie en die skrop van potte wat gebruik is 
om die offervleis te kook. Dit klink nie na 
baie lekker kinderdae nie alhoewel Eli 
hom liefgehad het soos sy eie kind. 

Ons kan net raai hoe dit moes wees vir 
Samuel: om te sien hoe mense wat swaar 
dra aan hul sonde hul weerstandige diere 
op die altaar vasmaak.  Daar was baie 
bloed en vleis; die wierook wat hul 
gebrand het, het darem die reuk so bietjie 
beter gemaak, maar dit het definitief nie 
na parfuumwinkel geruik nie.   
 
En in die nag het hy geslaap langs die ark – 
die troon van die ‘onsigbare’ God wat 
Israel saam met hul rondgedra het na 
oorloë. Al die heilige simbole uit die 
verlede was in die ark. Om langs dit te 
slaap was seker soos om langs ‘n vulkaan 
te slaap! Maar Samuel was gewoond 
daaraan net soos ons ook maar ‘gewoond 
raak’ aan wat in die kerk gebeur. Aand na 
aand, met sy hare vol rook en die reuk van 
gebrande vet, het hy langs die ark geslaap 
- gereed om te help indien Eli hom sou 
roep deur die nag.  

En dan een nag roep iemand het hom wel 
– nie een keer nie, maar drie keer – en 



elke keer gee hy presies dieselfde 
antwoord: “Hier is ek!” en hardloop na Eli. 
Eers na die derde keer besef Eli hier is iets 
meer aan die gebeur.  Samuel – so staan 
daar geskryf – het nog nie die Here geken 
nie. Dis eintlik ondenkbaar as jy dink dat 
hierdie seun van 12 tot op hierdie punt sy 
hele lewe in die huis van die Here 
deurgebring het. Klink vir my om die Here 
te ken gaan oor meer as om in die kerk te 
wees. 

Eli vryf die slaap uit sy oë en sê vir Samuel 
wat om te doen wanneer die stem weer 
met hom praat: “Praat Here, want U 
dienaar luister…”  Soos met ons, kom roep 
God hom nie net uit die donker nie, maar 
ontmoet hom in die donker en spreek sy 
naam. Dit is die draaipunt en radikale 
keerpunt - nie net oor wat hy hoor God vir 
hom sê nie, maar oor wat hy homself hoor 
sê: Ek is ‘n iemand met wie God praat, sy 
dienaar! Hy is nie meer net ‘n handlanger 
wat rondhardloop en bevele uitvoer 
wanneer hy sy naam hoor nie. Hy is 
gereed om te luister na die Een stem wat 
sy lewensrigting van hier af sal bepaal. Om 
langs die ark te slaap was een ding; om vir 
God te sê “U dienaar luister” – dink ek – 
vat nog baie meer moed!  En om boonop 
dit wat hy gehoor het by God nou te gaan 
vertel vir Eli moes soos ‘n klip in sy bors 
gesit het. 
 
As dit is wat gebeur wanneer ons op God 
se roepstem antwoord en luister, wonder 
ek of ek/ons regtig sy stem wil hoor? Wat 
is beter? Om besig te wees met die 
gespanne komitee in my kop, of oop te 
wees vir God se stem?  
 
Sien, dit is wat ek dink oor die nagtelike 
vrae wat ons so laat rondrol.  Somtyds 
dink ek al my bekommernisse oor 
allerhande dinge help my om die een ding 
te vermy wat wel saak maak: “Praat Here, 
u dienaar luister…” Ek is so bang ek hoor 
iets, of dat ek niks hoor nie.  Maar alles in 
ons geloof wys daarop dat ons wel iets 
gaan hoor – nie net nog ‘n stem nie, maar 

dié Stem. Dit is ons geloof en hoop. Sedert 
die begin van tyd het God geskep deur ‘n 
woord te spreek; Hy praat met Abraham 
en Moses en Samuel. Hy praat deur tussen 
ons te kom stap as mens; die Woord wat 
lewend word. En God hou aan om met 
ons te praat sonder om ons te forseer om 
te luister. Sy Gees praat helder in die stilte 
van die nag.  
 

Daarom is hierdie so kragtige storie wat 
ons help in ons reis saam met God; dat 
God geduldig is en ons aanhou uitnooi – 
selfs vier keer in een nag! – en dat 
ander(selfs Eli met al sy terkortkominge!) 
ons help om sy stem te hoor.  En dat 
hierdie Stem alles verander: What has 
been heard, cannot be unheard…  Om te 
luister na God, is nie vir sissies of vir 
oorsensitiewe luisteraars nie – maar dit is 
‘n uitnodiging wat vir almal bedoel is.  

Moeder Teresa: “The essential thing is not 
what we say, but what God says to us and 
through us.  All our words will be useless 
unless they come from within - words 
which do not give the light of Christ, 
increase the darkness.” 

Ek hoop God gee vir ons slapelose nagte, 
omdat ons te wagte is dat Hy met ons 
gaan praat.  Omdat ons iets sien en 
aanvoel van hoe dinge kan wees, hoe sy 
koninkryk al meer sigbaar kan word, maar 
hoe dit nog nie is nie. Om te hoor hoe Hy 
met jou praat oor dit wat so voor-die-
hand-liggend is waarmee jy nou moet 
besig raak, maar die vrees en spanning 
laat jou wonder oor die implikasies vir jou 
lewe.  Dalk is dit ‘n visioen van ‘n nuwe 
aarde waar God se geregtigheid en vrede 
woon, en jy weet hoe om dit meer sigbaar 
te maak…? En miskien, net miskien, is ons 
vrese oor wat dit vir ons mag inhou totaal 
ongegrond.  Miskien vind ons uit dat die 
plekke en Eli’s na wie God ons stuur ook 
nie wil hê dat ons één woord moet 
verswyg nie – dat hulle wag op ons 
getuienis van God se lamp wat helder 
brand. 



Vir Kleingroepe 
 
Ons ontmoet mekaar 
- Deel met mekaar die hoogtepunte 
en laagtepunte van die afgelope 
week.  
- Waar het jy die afgelope tyd God se 
nabyheid ervaar, of dalk sy ‘stem’ 
gehoor? 
 
Ons ontmoet God 
- Laat iemand ‘n openingsgebed 
doen.  
- Lees 1 Samuel 3:1-20 eers hardop 
waarna tyd gegee word sodat elkeen 
dit weer kan lees. 
- Laat elke persoon deel wat hulle 
opval in hierdie gebeure. En watter 
vrae het dalk opgeduik? 
 

Ons deel met mekaar  
- Wat onthou jy van hierdie storie uit 
jou kinderdae?  

- Wat is die dinge wat jou op die 
oomblik in die nag laat wakker lê? 
- Op watter manier(deur ander 
mense, natuur, ens) hoor jy vir God 
praat met jou? En wat is die een ding 
wat Hy vir jou sê?  
- Lees weer die aanhaling van 
Moeder Teresa hierbo. Wat beteken 
dit vir hoe jy jou lewe leef? 
- Gesels met mekaar oor dit wat die 
Here in jou hart roer oor hoe jy sy 
koninkryk meer sigbaar kan maak. 
 
 

Ons bid saam  
- Sluit af deur twee-twee na mekaar 
te draai en vir mekaar te bid. 
 
 
 

 

 
 


