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Aankondigings 
Wydingslied: 371:1,2 
Votum 
Seëngroet 
Loflied: 280:1,2,3 
Wet 
Lied 239:1,3 
Genadeverkondiging 
Lied 245:1,2,3 
Gebed 
Skriflesing: 1 Sam 3:1-10 
Prediking: Ons is by die storie van 
Samuel en die Stem wat drie maal 
met hom gepraat het.  Hy wat so 
gesukkel het om die Stem te 
herken.  Ter verdediging van 
Samuel staan daar in vers een 
“…die woord van die Here (Sy stem) 
is in daardie tyd min gehoor.”   

Hoe klink God se stem?   Dit laat 
dink my aan die storie…’n Jong kind 
het ’n spontane vraag tydens ’n 
erediens gevra.  Dit het gebeur toe 
die kinders almal kansel toe gekom 
het vir die kindertyd.  Voor die 

predikant haar eerste woorde kon 
sê, het die seun gevra:  “Hoe klink 
God se stem?”Almal in die 
gemeente het gewag op die 
predikant se antwoord op die vraag 
“Hoe klink God se stem?  ”Sy het 
stadig begin praat:  “God se stem 
klink soos …” terwyl sy ’n 
skietgebed bid:  “Here, help asb !” 
Sy het weer begin: “Die stem van 
God klink soos jou beste vriend, 
soos iemand wat vir jou lief is, soos 
iemand wat jy vertrou, iemand met 
wie jy dinge kan deurpraat. Die stem 
van God klink soos jou ma of pa of 
gunsteling “baby sitter” wat jou troos 
as jy in die nag ’n slegte droom 
gehad het. Jy hoor hoe hulle langs 
jou bed praat:  “Alles is okei.  Alles 
is reg.  Ek is hier langs jou.”   

Ek wil byvoeg dat God met jou kan 
praat deur Die Bybel (His Master’s 
Voice) ’n boek, fliek, musiek, die 
natuur.   

Waar sal jy God se stem die 
waarskynlikste hoor? Dit kan enige 
plek wees.  Maar ek sal  graag wil 
dink dat dit ook die kerk, die 
erediens, is. Die rede daarvoor is 
dat dit die waarskynlikste plek is om 
hulp te kry met die hoor en die 
verstaan van die Stem.   

Samuel het Eli se hulp nodig gehad. 
Gelowiges het mekaar se hulp 
nodig.  (Kleingroepe, selgroepe) 

“Why is it when we talk to God, we 
call it prayer, but when God talks to 
us, we say you're schizophrenic.”   

God praat vandag nog met mense. 
God praat nie net met ons 
gelowiges op een manier nie, wees 
oop vir Sy metodes!  Ons kan dus 
elke môre vra, “Here, laat my 
vandag U stem hoor.”  

Maar nou vir iets belangriker: dis 
een ding om die Woord van die 
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Here te hoor. Dit is ’n ander ding om 
die boodskap wat jy gehoor het, te 
doen\ te gehoorsaam.   

Om die hoor om te sit in doen, is vir 
gelowiges ’n gedugte eksamen.  
Daar is net een vraag om in die 
eksamen te beantwoord:  “Wat het 
jy vandag met die Woord van God 
gedoen?”  Ons sukkel soms om die 
eksamenvraag te antwoord. Die 
rede? Want ons sukkel ten diepste 
met God se roeping. Nes Samuel 
(vs 15)  vind ons dit moeilik om te 
doen wat God van ons verwag.  Die 
Here roep Samuel om ’n getuienis 
te lewer waarvoor hy nie kans sien 
nie (lees vs 15).  

C.S. Lewis het gesê:  “There are 
two kinds of people in the world: 
those who respond to God saying, 
‘Thy will be done, God, have it Your 
way’ and those to whom God says, 
‘All right, then, have it your way.’”  

As ons reageer met  “Laat U wil 
geskied, Here.  Have it Your way” 
wat verwag God dan van ons?  

Wees ’n Koning, ’n priester en 
profeet.    

Dis wat Samuel vir lank vir die volk 
was.  Miga 6:8 verduidelik die drie 
opdragte van ons uitstekend.  (Lees 
Miga 6:8)  8Mens, die Here het jou 
bekend gemaak wat goed is: Hy vra 
van jou dat jy reg sal laat geskied, 
dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy 
bedagsaam sal lewe voor jou 
God.     

Micah 6:8 The Message: But he’s 
already made it plain how to live, 
what to do, what God is looking for 
in men and women.It’s quite simple:  
Do what is fair and just to your 
neighbour, be compassionate and 
loyal in your love, and don’t take 

yourself too seriously – take God 
seriously  

Miga 6 : 8 se kinder parafrase 
Play fair (reg sal laat geskied) - 
Koning 
Be nice (liefde en trou sal bewys) - 
Priester  – Wounded & Gentle 
Healer 
Hold God’s hand (bedagsaam voor 
God sal leef) - Profeet  

Om Koning te wees - het te maak 
met jou daaglikse lewe – jou werk, 
skool, universiteit , wat ook al. Hoe 
pak jy dit aan? Is ‘play fair’ deel van 
jou aanslag? Die aksent is op play & 
fair – speel én regverdig.  Dit 
beteken dat ons die wêreld aan die 
kant sal maak sodat mense daarin 
kan speel!  

Luther was lief om te sê:  “God melk 
die koeie deur jou.”  M.a.w. alles wat 
jy doen, is potensieel ’n roeping van 
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God.  God wat deur jou wil werk.  
Somtyds kan dit moeilik wees om in 
ons daaglikse doen en late te sien 
dat dit ’n roeping van God af is.  

’n Sekere man was baie gretig en 
begerig om die beroemde, pragtige 
klokkespel van Sint Nikolaas in 
Amsterdam (foto) - van  die 
mooistes in die wêreld – te hoor.  
Toe hy by die kerk kom, is hy 
dadelik in die toring op om te sien 
en te hoor hoe die klokke deur die 
beiaardier gespeel word.  Tot sy 
skok was die geraas wat die 
klokkespel veroorsaak het, 
oorverdowend!  Die lug is gevul met 
’n onhoudbare geraas.  Hy wat so 
gretig was om die klokkespel te 
hoor, was regtig hewig 
teleurgesteld.  Hy het verseker sy 
inligting hieroor verkeerd gehad; dit 
kon beslis nie die mooiste 
klokkespel in die wêreld wees nie. 
Die volgende dag het hy deur 

Amsterdam gedrentel en hy het 
naby dieselfde kerk verbygeloop, 
toe hy meteens bewus raak van die 
pragtigste klanke wat hy al ooit 
gehoor het.  Dit was die klokke van 
Sint Nikolaas. Hy het gewonder of 
die beiaardier ooit besef watter 
pragtige klanke hy vir die mense in 
die omgewing maak. Dit was net 
ene oorverdowende geraas binne in 
die kloktoring, maar vir die mense 
aan die buitekant, was dit die 
mooiste musiek hierdie kant van die 
hemel!   

Be nice (liefde en trou sal bewys) – 
Priester: 

Beoefen liefde in alles wat jy doen!  
Gee liefde vir mense, maar as jy dit 
nie kan regkry nie, sal jy dan ten 
minste probeer om niemand seer te 
maak of kwaad aan te doen nie? 

Dit was Winston Churchill wat die 
wyse woorde kwyt geraak het:  “We 
make a living by what we get, but 
we make a life by what we give.”  

Hold God’s hand (bedagsaam voor 
God sal leef) – Profeet 

Lees die Woord daagliks (Deut. 
29:29) - leer meer hoe God is, en 
wat vir Hom belangrik is.  Hoe beter 
ons God se denke, motiewe en 
maniere leer, hoe meer sensitief sal 
ons wees om Sy wil te 
gehoorsaam.  

Die gevolg van sulke optrede?  Kyk 
wat het met Samuel gebeur, lees 
vers 19,20. 

Hoor jy God se stem? Hy roep jou 
en my...  
 
God se nuwe begin is nie bloot om 
’n jong man se religieuse 
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sensitiwiteit te toets nie. Die 
hoofstuk begin met die afwesigheid 
van die woord van God en eindig 
met die proklamasie van God se 
woord deur Samuel. Die verhaal 
begin met korrupte en 
gediskrediteerde godsdienstige 
leiers en eindig met nuwe dinamiese 
leierskap wat regdeur Israel sigbaar 
is. Ons word dus hier voorberei op 
die nuwe begin, te midde van die 
moeilike dae van sosiale verwarring 
in Israel. Daar is ook ’n nuwe begin: 
God se inisiatief vir nuwe 
moontlikhede ten spyte van 
mislukking en die afbreek van ou 
patrone.  
 
Die boodskap dui die beweging aan 
wat God begin het met Samuel, 
vanaf boodskapper van God se 
woord om ’n oordeel oor Eli uit te 
spreek, tot by die profeet wat God 
se wil in die hele Israel bekend 
maak. Diegene wat die teks lees en 

hieroor preek, moet die verband 
insien tussen die verkondiging van 
die einde vir sommige en God se 
voorsiening in terme van leierskap. 
Dít is wat God se nuwe begin 
moontlik maak.   
Die verhaal van die roeping van 
Samuel herinner ook daaraan dat 
Goddelike woorde dikwels oorgedra 
word met ’n mens as tussenganger. 
In ons daaglikse strewe om God se 
wil te kan onderskei, leer ons uit 
hierdie verhaal die belangrikheid 
van die behoefte aan die 
gemeenskap van gelowiges. Eers 
Samuel, daarna Eli en uiteindelik die 
hele Israel, het iemand anders as 
tussenganger nodig om God se 
Woord te hoor en te verstaan. 
Dit mag wees dat ander mense, 
soos in Eli se geval, eers die 
Goddelike stem moet onderskei 
sodat iemand anders kan verstaan 
dat dit inderdaad God is. Die teks 
roep ons dus op om met wysheid 

die wil van God te onderskei 
wanneer ons na ander mense luister 
wat ons kan help om God se wil te 
verstaan. Ons sien ook by Eli dat die 
harde woorde van kritiek en 
veroordeling van sekere praktyke, 
inderdaad die woorde van God se 
oordeel kan wees. Die persoon wat 
hierdie woorde oordra mag dalk in 
ons oë ’n “onbelangrike” persoon 
wees. Ons word deur hierdie teks 
uitgedaag om God se woorde te 
herken. Dit is duidelik dat hierdie 
woorde ons soms voor ongemaklike 
keuses te staan kan bring. 
 
Gebed 
Offergawes 
Slotlied: 308:1-5 
Seën 
Musikale amen 


