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titel: de stem van God 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Samuël herkent de stem van God niet. Hij is nog jong en heeft de stem van God nog 
niet eerder gehoord. Ik denk dat hij niet de enige is die de stem van God nog niet 
eerder heeft gehoord. Tenminste niet zoals mensen de stem of stemmen van andere 10 
mensen horen. Dit verhaal over Samuël is aan de ene kant een heel mooi verhaal, 
aan de andere kant ook een verhaal waar je je vragen bij kunt hebben. De stem van 
God, maar hoe klinkt die dan? God wordt in dit verhaal heel menselijk voorgesteld, 
met een stem die je kunt horen en God komt ook daadwerkelijk bij Samuël staan, als 
het ware naast het bed in het slaapvertrek. God als mens, zo lijkt het wel. En kun je 15 
dat zo herkennen, kennen wij God zo, horen wij zo Gods stem? Ik dacht het niet.  
Maar het is ook een heel mooi verhaal, prachtig opgebouwd. Drie keer hoort Samuël 
de stem, drie keer gaat hij zorgzaam naar de oude priester Eli die niet goed meer 
zien kan en na drie keer ziet de priester Eli dat het God zelf is die Samuël roept. Na 
drie keer hoort Eli het zelf ook in de tijd dat er maar zelden woorden van God klinken 20 
en er weinig visioenen zijn. Het woord van God was schaars in die dagen. Drie keer, 
en dat getal drie speelt natuurlijk veel vaker een rol in bijbelverhalen, het staat 
symbool voor een goddelijke volheid. En bij de vierde keer spreekt Samuël de 
woorden: Spreek, uw dienaar luistert. Luistert, het luisteren zit in de naam Samuël. 
Zijn naam betekent: God luistert, God hoort. En hier hoort Samuël zelf. Hier wordt hij 25 
geroepen. Geroepen door God die heel menselijk voorkomt in dit verhaal, haast te 
menselijk. Of toch niet? 
 
In de andere lezing, die uit Marcus worden ook mensen geroepen. Jesus wordt 
geroepen, een stem klinkt uit de hemel als hij wordt gedoopt door Johannes de 30 
Doper. Jesus gaat naar de woestijn, wordt de woestijn in gedreven, als het ware 
geroepen naar de woestijn. Jesus roept vissers op om vissers van mensen te 
worden. En zij horen en luisteren, zij laten hun vader achter met de dagloners in de 
boot. Hoe die vader dat vond, dat horen we helaas niet.  
Mensen geroepen en in het laatste geval, als Jesus roept, dan is het zoals mensen 35 
elkaar roepen, zoals mensen met elkaar spreken met menselijke stemmen die 
worden opgevangen door menselijke oren. Herkenbaar dus, zoals je als ouder je 
kind roept, als grootouder je kleinkind, als partner je geliefde, als vriend je vriend of 
vriendin, als buren bij elkaar, als gelovigen, gemeenteleden, broeders en zusters, 
beminde gelovigen.  40 
 
Heel herkenbaar, nu, heel anders dan in dat verhaal van Samuël. Of toch niet? Heel 
concreet: is er werkelijk waar zoveel verschil tussen de stem van God die als het 
ware uit de hemel klinkt en de stem van de medemens? Of anders gezegd: kan de 
stem van God wel klinken zonder de stem van de medemens? Volgens mij is het 45 
meestal zo dat je als mens Gods stem alleen kunt horen via de stem van de 
medemens. De medemens die één en ander tegen je zegt, je vermaant, of je om 
hulp vraagt, de medemens die je laat merken dat hij of zij van je houdt, om je geeft, 
blij is met je aanwezigheid, blij is met je bestaan. Die medemens die je vermaant, om 



je geeft, je hulp vraagt, die medemens is een visser van mensen, die medemens is 50 
degene die Jesus volgt, die medemens heeft de stem gehoord van de ander die 
tegelijk de Ander is. De stem van God die klinkt door de stem van de mens, die stem 
van God is de stem van een andere werkelijkheid die tegelijkertijd aanwezig is in 
onze werkelijkheid zelf.  
Een concreet voorbeeld: Toen mijn moeder jaren geleden overleed, was dat op dat 55 
moment voor mij een schok. Ineens was haar leven voorbij, tenminste zo kwam het 
op mij over op dat moment. Ik had het ook zien aan komen, maar toch op dat 
moment was het voorbij. In die situatie zijn er mensen geweest die dingen tegen mij 
gezegd hebben die ik nog steeds weet en veel elementen van die dagen staan me 
nog heel scherp voor de geest. De dingen die gezegd zijn en gehoord zijn door 60 
mensen, op dat moment klonk ook de stem van God, door de stem van mensen. Niet 
alles was de stem van God, nee, dat niet, ook niet de stem van gelovigen altijd, nee, 
ook de stem van anderen. Zoals bijvoorbeeld die ene jongeman die werkte in het 
verzorgingstehuis en mij een shaggie draaide. Hij sprak niet veel, maar zijn hulp was 
als de stem van God. De stem van God kan ook klinken zonder gesproken woorden, 65 
maar met woorden die als daden gedaan zijn. Zo is Gods werkelijkheid aanwezig in 
onze werkelijkheid, ook als onze ogen dof geworden zijn of als wij nog niet hebben 
leren zien of horen.  
 
Jesus gaat voorbij en roept, roept ons, roept ons tot onze bestemming, roept ons 70 
door dalen van diepe duisternis, roept ons aan in die dalen, roept ons aan in het 
leven en ons bestaan van vandaag. Jij, jij, volg mij, word visser van mensen, en 
eigenlijk ben je het al. Jij die hoort, jij die ziet, jij die beweegt, jij die doet, jij die bent.  
Woorden op de aarde, de stem uit de hemel die klinkt op de aarde. Overal, maar 
zeker ook in het land waar de bijbelverhalen opgeschreven zijn in de taal van de tijd, 75 
in de taal van mensen, in de taal van God.  
Ik ga op reis, vanavond vertrek ik, morgen zit ik in het vliegtuig op weg naar Israël. 
Een studiereis met theologen, met gewone mensen dus. Op reis naar dat land waar 
al deze verhalen aan papier zijn toevertrouwd, de geloofsverhalen van mensen. 
Gods stem kan overal klinken, door mensen uitgesproken of gedaan, of zo zoals het 80 
is. Maar kan Gods stem ook sterker of meer klinken in dat land, in Israël? Ik wacht 
het maar af, ik hoop dat ik er oren naar heb.  
 
Horen en zien, en jij en ik, wij mogen ook spreken. Spreek Heer uw dienaar luistert, 
laat ons luisteren, Heer onze God, luisteren naar uw woord dat soms ook echt anders 85 
is dan wat mensen of monsters uitkramen. Plaats een wachter voor mijn mond als ik 
te snel spreek, geef mij een tong om te spreken als ik teveel aarzel. Laat mij, laat ons 
zijn zoals we mogen zijn en ten diepste zullen zijn.  
Stem van God, dichtbij, als het ware in ons hart. Amen. 
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