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Preek Gerhard Scholte in Oude Kerk 24 januari 2021 
I Samuel 3: 1-15 en Markus 1: 14-20 
Gemeente van Jezus, beste mensen hier en elders online met ons 
verbonden 
 
I. Twee verhalen reikte het Leesrooster ons aan vanmorgen. En automatisch zoek 
je naar wat beide verbindt. Ik denk dat het ieder wel opvalt dat het in beide 
verhalen, dat van Eli en Samuel en dat van Jezus en de twee zonen van Zebedeus, 
om roeping gaat. En wel om de roeping van nog hele jonge jongens. Ik noem drie 
dingen die mij bij deze roepingsverhalen zijn opgevallen.  
Lange tijd werd het begrip roeping geassocieerd met uitverkoren zijn tot een 
leven van religieuze toewijding aan God. Zoals in het verhaal van Samuel: zijn 
moeder bestemde hem, al vóór zijn geboorte, tot zo’n absolute levenslange 
toewijding. Dit soort roeping hoort thuis bij dominees en priesters en andere 
religieuze dienaren. 
Ik zou ervoor willen pleiten om ‘roeping’ breder te interpreteren! ‘Roeping is het 
onontkoombare verlangen je te verbinden aan dat wat boven ons allen uitstijgt’ 
(Colet vd Ven vorige week in Dominicuskerk), En het verlangen je daardoor in 
heel je bestaan te laten bepalen. Niet perse een bestaan als dominee, of priester. 
Maar dit verlangen kan in ieder mens opwellen, wat ook je bezigheid of professie 
is, van bakker tot visser, van lerares tot huisvrouw, president, student, of ook al 
zit je alleen maar op je krent!  
Dit verlangen naar verbinding met wat ons overstijgt, wordt in het Bijbels 
Hebreeuws vertolkt door een Chasied, een ‘godvruchtige’. Je bent een Chasied, 
als je je leven laat bepalen door de de Chesed van JHWH, de bevrijdende liefde en 
solidariteit van God voor en met ieder mensen, die ons nooit aflatend omhuift. 
Een Chasied laat zich vullen met Gods Chesed, en van dat ‘je laten vullen’ vertelt 
Martin Buber prachtige verhalen in zijn ’Chassiedische Vertellingen’.  Extatische 
wonderverhalen van mensen vol licht en wijsheid. Ik dacht hier aan Amanda 
Gorman, die hele jonge vrouw uit de VS, die afgelopen woensdag bij de 
inauguratie haar prachtige gedicht The Hills we Climb kwam voordragen. Haar 
laatste regels luidden: “ For there will always be light, if only we’re brave enough 
te see it, if only we’re brave enough te be it.” Om het te zijn! Dat is chassidisch! 
 
II. Dan het tweede: De roeping van Samuel, ‘een jongen nog’ impliceert dat hij 
wordt geroepen om zich los te maken van zijn leraar, de priester Eli, om JHWH te 
kunnen volgen. En Simon en diens broer Andreas in het Markusverhaal, maken 
zich los van hun vader Zebedeus om Jezus te volgen. En die laatsten gaven 
‘METEEN’ gevolg aan Jezus’ oproep. Samuel deed het níet meteen, maar hij deed 
er wat langer over, ook omdat zijn leraar Eli tekortschoot: Zijn inzicht in Gods 
bedoelingen was dof geworden!  
Roeping heeft dus ook een aspect van je losmaken, je losmaken van autoriteit. 
Van ouders, van school of opleiding, van ideologisch aangeleerd of bubble-eigen 
denken. Het heeft zo een element van toekomen aan je eigen authenticiteit, het 
ontdekken van je diepste kern. Het heeft met de erkenning te maken van jezelf, 
als een van God gegeven ZIEL.  
 
III. Een laatste element van ‘roeping’ wordt zichtbaar als we verder lezen: In het 
verhaal van Marcus worden de beide jongens geroepen om ‘Vissers van Mensen’ 
te worden: beeldspraak die Jezus gebruikt om zijn eigen roeping te omschrijven: 
het gaat hem erom mensen die in nood zijn uit die nood te redden. Mensen die 
het water aan de lippen staat. Mensen die dreigen te verdrinken! Door 
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verarming, ziekte, verwardheid, verstikkende maatregelen van de Romeinse 
Bezetter, de ellende van zwerfkinderen zonder ouders, van weduwvrouwen 
zonder zekerheid... Naar hen gaat Gods ‘chesed’, solidariteit het eerste uit. Naar 
mensen getroffen door ellende en onrecht. Roeping betekent hier :  Dat je je 
daardoor laat meeslepen.  
Roeping staat dus in bijbelse context in voor mensen die bijna verdrinken en 
geen eigen leven hebben. Het herinnert aan de woorden die Mozes hoort in het 
verhaal van Exodus ‘Ik heb terdege gezien het onrecht, ik heb hun gekerm 
gehoord’. Weet dat het Gods voortdurende reactie is op onrecht tot op de dag van 
vandaag. Deze god kent het kamp Moria 2.0 op het Griekse Lesbos als geen 
ander. Hij hoorde hun gekerm ook weer de afgelopen dagen, vol regen en kou, 
met de huilende kinderen op blote voeten. Nu wij nog!  
 
IV. In feite is ook de roeping van Samuel geen andere dan die van Simon en 
Andreas. Ook dit wat vertederende verhaal van Samuels heen-en-weer-rennen 
tussen zijn eigen slaapkamer en die van Eli, staat in een context van het grove 
onrecht van Eli’s huis, oftewel het onrecht dat Hofni en Pinechas, de zonen van 
Eli tot dagelijkse tempelpraktijk hadden gemaakt: het gesjoemel met slacht- en 
spijsoffers. Ik heb het idee dat we dit verhaal te veel ontkrachten als we het 
alleen maar lezen als een vertederend verhaal van een roepingsmoment. Dit 
gesjoemel, dit onrecht is allebepalend bij Samuels roeping.   
Aan het eind van onze Samuellezing wordt daarnaar uitdrukkelijk 
terugverwezen:  
13 Want ik heb hem te kennen gegeven dat ík zijn huis voor altijd zal berechten om het onrecht 
waarvan hij geweten heeft. Want zijn zonen hebben God geminacht en hij heeft hen niet eens 
berispt.  
14 Daarom heb ik het huis van Eli gezworen: Het onrecht van het huis van Eli met slachtoffer en 

met graanoffer zal in eeuwigheid niet verzoend worden. . (Vertaaltechnisch: de meeste vertalingen vatten 

die offers in vers 14 op als middel om te verzoenen. Welke verzoening JHWH dan zou afwijzen. Ik lees het als uitleg van 

het onrecht zelf.) Welk onrecht? Dat van het slacht- en spijsoffer! Wat is daar nu mee 
bedoeld? In hoofdstuk 2 van I Samuel is daarvan uitvoerig verteld. Ik lees u 
enkele verzen uit dat hoofdstuk voor:  hfd 2:12-14  
‘De zonen van Eli zijn zonen van Belial’, oftewel vrij vertaald ‘een stel afpersers’. 
Ik lees verder: Ze hadden geen weet van wie de JHWH is. 
De gewoonte van deze priesterzonen bij de gemeente (in de tempel) was zo:  
Als wíe ook maar een offer offerde in de tempel, dan kwam de hulpjongen van de 
priesters bij het koken van het vlees aanzetten met de drietandige vork in zijn 
hand. 
Hij sloeg daarmee in  de ketel, of in  de pot, in de pan, of in de schotel. En al wat de 
vork omhooghaalde nam de priester mee voor zichzelf. Zo deden zij aan willekeurig 
iedereen van Israel die daar in Sjilo kwam.  
Ook dwongen ze onder bedreiging van geweld de beste stukken vlees af.  
Dan staat er: De zonde van die jongens (van Eli) werd zeer groot voor het 
aangezicht van JHWH. De mannen minachtten de gaven van JHWH aan zijn 
gemeente!” Offers als de gaven van JHWH aan zijn gemeente. Let op deze 
woorden! Je moet om dat te kunnen verstaan, wat inzoomen op de bedoeling van 
de Tempel van JHWH en het offerritueel. 
 
V. Kort gezegd: De tempel in Silo, maar ook de latere in Jeruzalem, was bedoeld 
als een voedselbank avant la lettre, het geofferde vlees en de meegebrachte 
spijsoffers van graan moesten na het offerritueel, door  de priesters worden 
rondgedeeld bij de maaltijden aan de gemeenschap van het volk, dat in de 
Tempelhal aanwezig is. Op die manier kreeg wie weinig had genoeg en wie veel 
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had niet teveel! Dankzij de maaltijden in de Tempel kwam niemand tekort in de 
gemeente van Israel. Bovendien had deze wijze van samen-delen vervolgens een 
grote invloed in heel de samen-leving! De zonen van Eli gaan echter voor zichzelf 
en voor hun eigenbelang en zelfverrijking. 
Dat delen van voedsel is in wezen nog steeds een van de belangrijkste taken van 
de kerk. Denk even aan ons Wereldhuis voor de vele ongedocumenteerden in 
onze stad. Gesubsidieerd door de Diaconieën van de Prot. kerk en de Lutherse 
kerk delen zij dagelijks voedsel uit.  
Wie geen weet heeft van dit delen, die heeft geen weet van de ENE, JHWH, vertelt 
dit hele verhaal van het boek ‘ Samuel’. 
Nog eens I Samuel 13, 14: En nu wordt ook ons vers 13 en 14 duidelijk: Dít 
onrecht zal JHWH voor eeuwig berechten en bestrijden. Het onrecht met 
slachtoffer en graanoffer. Modern gezegd: elk onrecht dat een samen-leving 
begaat als het weigert samen-deling te zijn!  
U begrijpt nu beter mijn opmerking van het daarnet: je haalt de pit uit dit verhaal 
van Samuels roeping als je het enkel ziet als een vertederend verhaal over zijn 
jeugdige onzekerheid verbeeld in dat herhaalde heen en weer rennen van 
Samuel. 
 
VI. Heel sprekend zijn de beginwoorden van dit verhaal: ‘Het woord van de JHWH 
was schaars geworden, geen enkel visioen brak door.’ (3:1) We krijgen in dit 
verhaal te horen dat het Bijna te Laat was. Dat staat er zo  ook: ‘De Lamp van 
God nog niet uitgedoofd’. NOG NET NIET,  maar het scheelde niet veel! Dat zit ook 
in de vier maal herhaalde roep van JHWH om Samuel bij de les te krijgen. En dat 
ie net zo lang aandringt, tot Samuel gehoor geeft! Mooi. Zoals de filosoof John 
Caputo het zegt: God is not existing, He insists. Hij dringt op ons geweten aan!  
En ook zo veelzeggend: Geen enkel visioen brak door. Ja dat woord staat er: 
Doorbreken. Het is God niet gelukt door het cordon van onze desinteresse heen 
te breken.  
Wat het verhaal leert is dit: visioenen kunnen niet doorbreken als wij mensen 
het onrecht om ons heen niet durven of willen erkennen als onrecht. Als we 
eerder leren ons stil te houden en liever wegkijken dan aankijken,  smoren we 
die goddelijke oerkreet uit Exodus: 
Ik heb heb ter dege gezien het onrecht, het gekerm gehoord!’ 
 
Als ik de afgelopen week alleen al in gedachten neem dat zie ik dit soort 
visionaire gedrevenheid godzijdank op verschillende plaatsen op-poppen: bij een 
Omtzigt en een Leijten, visionair scherp als ze waren bij het aan de kaak stellen 
van het onrecht rond de Toeslagenaffaire. Of bij Biden en zn sober-serieuze 
toespraak of bovenal bij die 22-jaar jonge dichteres Amanda Gorman met haar 
gedicht The Hills we climb” . Met haar haast bijbelse regels: "The norms and 
notions of what just is, aren't always justice"!  Ik vertaal het zo ‘De normen en 
noties ontleend aan wat er nu eenmaal is ( de status-quo!) zijn niet altijd 
eenmalig rechtvaardig!’ 
 Jezus spreekt van het nabijgekomen Koningschap Gods, Gods concrete regering. 
Dat koningschap wordt in het Visioen van Samuels Moeder, dat zo verwant is aan 
de Lofzang van zijn eigen moeder Maria,  prachtig voorzien: ‘Hij doet opstaan uit 
het stof de geringe, uit de askuil verheft hij de arme, om hem of haar te laten zitten 
bij de edelen, een troon van glorie deelt hij hun toe. Want dat zijn de grondvesten 
der aarde!”( I Samuel 2:8)  Die verheffing van de armen en dat Koningschap Gods 
zijn een en hetzelfde: Wie dit verstaat, verstaat de fundamenten van ons aardse 
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bestaan als mensheid! Gevestigd op Gods ‘Chesed we Emet’. Gods Liefde en 
Trouw. 
Laten we gaan zingen, althans u kunt dat thuis  rustig meezingen, ook al klinkt 
hier alleen het orgel: 
“De Trouw zal bloeien als een roos 
en zie: Gerechtigheid zal uit de hemel moeiteloos  
neerdalen in de tijd.” (G 767: 2) 
 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.   
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I Samuël 3: 1-15 
 
1 Samuël, een jongen nog, stond in dienst van JHWH, voor het aangezicht van Eli. 
Het woord van JHWH geschiedde zelden in die dagen. Geen enkel visioen brak 
door. 
2 En het geschiedde op die dag dat Eli zich neerlegde op zijn plaats. Zijn ogen 
begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien.  
3 Maar de lamp van God was nog niet gedoofd. Ook Samuël legde zich neer in de 
tempel van JHWH, daar waar de ark van God was.  
4 Toen riep JHWH naar Samuël en H/hij zei: Hier ben ik.  
5 Maar hij rende naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt immers naar me geroepen. 
Maar deze zei: Ik heb niet geroepen, keer terug en leg je neer. En hij ging en legde 
zich neer.  
6 Maar JHWH drong aan en riep Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, ging 
naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt immers naar me geroepen. Maar deze zei: Ik 
heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug, leg je neer.  
7 Maar Samuël kende JHWH nog niet. Ook was hem nog niet een woord van 
JHWH geopenbaard.  
8 En JHWH drong aan en riep Samuël voor de derde maal. Toen stond hij op, ging 
naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt immers naar mij geroepen. En Eli kwam tot het 
inzicht dat JHWH naar de jongen riep. 
9 Eli zei tegen Samuël: Ga en leg je neer. Het zal geschieden dat als hij naar jou 
roept, zeg dan: Spreek JHWH, want uw knecht hoort. En Samuël ging en legde 
zich neer op zijn plaats.  
10 Toen kwam JHWH, trad naderbij en riep zoals keer op keer ‘Samuël, Samuël!’ 
En Samuël zei: Spreek, want uw knecht hoort. 
11 JHWH sprak tegen Samuël: Zie, ik zelf ben bezig een woord te doen in Israël, 
dat beide oren zal laten tuiten van ieder die het hoort.  
12 Op die dag zal ik laten opstaan voor Eli alles wat ik verwoord heb over zijn 
huis, van het begin tot het einde.  
13 Want ik heb hem te kennen gegeven dat ík zijn huis voor altijd zal berechten 
om het onrecht waarvan hij geweten heeft. Want zijn zonen hebben God 
geminacht en hij heeft hen niet eens berispt.  
14 Daarom heb ik het huis van Eli gezworen: Het onrecht van het huis van Eli 
met slachtoffer en met graanoffer zal in eeuwigheid niet verzoend worden.  
15 En Samuël bleef tot aan de ochtend neerliggen, en opende toen de deuren van 
het huis van JHWH.      Vertaling gerhardscholte@2021 
 

Markus 1: 14-20 
14 Nadat Johannes was overgeleverd  
is Jezus naar Galilea gekomen,  
en hij begon het goede nieuws van God te verkondigen. 

15 Hij zei: Het tijdstip is vervuld 
en het koningschap van God is nabijgekomen!  
Keert u om en vertrouwt u toe aan het evangelie!  

16 Voorttrekkend langs de zee van Galilea  
zag hij Simon en Simons broer Andreas  
met hun werpnetten bezig in de zee.  
Want zij waren vissers.  
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17 Jezus zei tegen hen: Komt hierheen,  
achter mij aan en ik zal maken  
dat jullie vissers van mensen worden!  

18 Meteen lieten ze de netten los  
en volgden hem.  

19 En een stukje verdergelopen  
zag hij Jakobus de zoon van Zebedeüs  
en zijn broer Johannes,  
en die waren in de boot bezig  
de netten in orde te brengen.  

20 Meteen riep hij hen.  
En zij lieten hun vader, Zebedeüs,  
achter in de boot, met de loonarbeiders.  
En zij kwamen daarvandaan achter hem aan.  Vertaling gerhardscholte@2021 

 

 


