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Gods stem verstaan  

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

Een tijdje geleden was het monumentendag in Rotterdam. Ook alle kerken waren open. Daar liepen de 

mensen te dwalen tussen de grafzerken. Er liep ook een klein jongetje rond. Een koster wees de mensen 

de weg. Op een gegeven moment trok het jongetje de koster aan zijn mouw. ‘Meneer, waar ligt God nou 

begraven?’ 
 

Zo kan het natuurlijk wel zijn in de kerk. Er gebeurt van alles in de kerk, er is liturgie, er wordt gebeden 

en gezonden, er zijn preken en vergaderingen – maar soms kun je je ineens zomaar afvragen: waar is God 

nu?  
 

Zo was het ook in de tempel, of het godshuis, waar de oude priester Eli werkte. Elke dag werden er offers 

gebracht, en werd er gebeden. Maar toch zweeg God al een hele tijd. Er klonken in die tijd zelden woorden 

van God, staat er in de tekst, en er braken geen visioenen door. Hoewel de mensen op het oog het heel 

druk hadden met God, liet God Zelf niets meer van Zich merken.  

Het zwijgen van God was een reactie op het handelen van mensen. We horen in de verhalen ervoor, dat de 

twee zoons van Eli zich ronduit schandelijk gedroegen. Ze stalen van het offervlees, ze zetten mensen 

onder druk, ze gingen zelfs naar bed met vrouwen die in de tempel werkten. Zij werkten zogenaamd wel 

voor God, ze waren priesters in de tempel, maar ze trokken zich helemaal niets van God aan.  
 

Het is vooral erg als mensen die in de tempel werken, of in de kerk, zich niets van God aantrekken. Dan 

komt het extra hard aan. Het gebeurt ook vandaag de dag nog. 

Ik hoorde een keer een verhaal over een diaken, die elke week geld rondbracht bij arme gezinnen. Dat 

gebeurde vroeger. Hij moest van de kerk twee gulden brengen bij elk arm gezin. Jaren later kwam de 

moeder van het gezin een keer de dominee tegen en ze dankte hem heel hartelijk voor die jarenlange steun. 

‘Ja,’ zei de dominee,‘twee gulden, hè?’ 

‘Nee,’ zei de vrouw, ‘Eén gulden!’ 

Zo bleek dat de diaken al die jaren zelf één gulden in zijn eigen zak had gestoken.  

Heel erg als zoiets in de kerk gebeurt.  
 

Maar hoe is dat met ons? Wij zijn kerkmensen – maar hoe gaat het met ons in ons dagelijks leven? Kunnen 

mensen aan ons merken dat we naar de kerk gaan, dat we contact met God hebben? Op ons werk, of ons 

vrijwilligerswerk, in onze familie – kunnen mensen aan ons merken dat we gelovig zijn?  
 

En toch was er in dit verhaal nog wel hoop. Er staat dat het licht nog brandde – het licht was nog niet 

uitgedoofd. Dat is aan de ene kant letterlijk zo: er brandde in de tempel of in het godshuis een menora, met 

zeven kandelaren, en in die zeven kandelaren was precies genoeg olie om de hele nacht te branden. Als de 

olie dus bijna op is, betekent dat dat het bijna morgen is.  

Maar het licht van de menora verwijst ook naar het licht van God die bij ons is. Als dat licht dus nog een 

beetje brandt, dan is God nog bij ons.  

En ook horen we dat de ark zich in de tempel bevond. De ark, dat was de kist waar de tien geboden in 

werden bewaard. Later in de geschiedenis is die ark zoekgeraakt. We weten niet meer waar hij is, en of hij 

nog wel bestaat. Maar hier is hij er nog. Dat geeft ook hoop, dat staat ook voor Gods aanwezigheid in het 

midden van Israël.  
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Die aanwezigheid van God, daar zou de priester Eli contact mee moeten maken. Hij is al een oude man. 

In alle verhalen waarin we hem tegenkomen zit hij, of slaapt hij. Hij ziet slecht. Eigenlijk moet hij een 

ziener zijn, en het volk richting geven. Maar dat doet hij niet. Hij kan zelfs zijn eigen zoons niet in de hand 

houden. Het lijkt erop dat hij God niet echt kent.  

En ook Samuel, de jonge Samuel, kent God niet, horen we in het verhaal. Hij heeft Zijn stem nog nooit 

gehoord en herkent die stem ook niet als die hem roept. Hij wordt opgeleid in de tempel tot priester en 

werkt dag en nacht in de tempel. Maar ook hij kent God niet.   

 

Hoe is dat bij ons? Wij zijn misschien elke week in de kerk, we hebben misschien allerlei taken in de kerk 

– maar kennen we God? Kennen we Hem werkelijk? Horen we Zijn stem?  

Ik hoorde laatst een dominee vertellen. Hij was in een kerk als gastpredikant aan het preken. Hij was lekker 

op dreef en vertelde alles wat hij van tevoren bedacht had om over te preken. Toen hoorde hij ineens een 

stem in zijn geest heel duidelijk zeggen: Als er tweedracht is in de gemeente, kan er niets gebeuren.  

Hij schrok. Toch besloot hij maar door te preken. Hij ging nog een tijdje verder met zijn preek, en toen 

hoorde hij weer die stem: Als er tweedracht is in de gemeente, kan er niets gebeuren.  

Toen besloot hij te stoppen met zijn preek. Hij stopte met praten, keek de gemeente aan, en zei: ik hoor 

een stem. Ik hoor een stem in mijn geest, die zegt: Als er tweedracht is in de gemeente, kan er niets 

gebeuren.  

De gemeenteleden schrokken. Ze snapten meteen waar het om ging. Er was daar inderdaad tweedracht, al 

een hele tijd. De gastpredikant wist dat niet en kon dat ook niet weten.  

Na de dienst werd er in de consistorie nog lang over nagepraat. Nu had de gemeente werkelijk Gods stem 

gehoord. En ze waren er heel erg van geschrokken. Het was geen fijne boodschap, net zoals de boodschap 

aan Samuel over Eli niet fijn was. Maar het was wel nodig om te horen.  

De gemeente herkende Gods stem, omdat het zo waar was, en omdat ze deze gastpredikant kende: die zou 

zoiets niet zelf verzinnen. Er is daarna heel veel veranderd in die gemeente.  

 

Ze schrokken daar, omdat ze ineens God Zelf hoorden.  

Hoe is dat voor ons? Horen wij God?  

 

Ik spreek regelmatig mensen die vertellen dat ze Gods stem gehoord hebben. Meestal heeft dat een enorme 

impact. Iemand vertelde dat ze Gods stem gehoord had, toen ze op een operatie wachtte. Ineens was daar 

die stem in haar geest: Ans, het komt goed. Daarna maakte ze zich geen zorgen meer.  

Iemand anders vertelde mij dat ze altijd aan zichzelf twijfelde. Was ze wel goed genoeg? Deed ze de dingen 

die ze deed wel goed? Was ze wel een goede moeder? En toen was daar op een dag ineens de stem van 

God in haar geest die tegen haar zei: Ik hou zoveel van je. Dat houdt haar overeind tot op de dag van 

vandaag.  

Het kan ook veel alledaagser zijn. Iemand anders vertelde mij dat hij in de tuin bezig was. En toen hoorde 

hij ineens een stem in zijn geest die zei: Vergeet niet Jan te bellen. (Het was die dag een jaar geleden dat 

de moeder van Jan was overleden.) 

Ik hoor veel van dit soort verhalen in de gemeentes waar ik kom. God spreekt tot ons. Hij bemoedigt ons. 

En misschien wel veel vaker dan we denken.  

 

Weet u, als ik een preek maak, dan moet ik ook Gods stem verstaan. De gemeente verwacht van de 

predikant dat die niet van alles zelf gaat verzinnen, maar dat de predikant echt Gods woord vertelt en 

verklaart.  

Ik ga dan niet op een stoel zitten en maar wachten totdat ik een openbaring krijg, die precies twintig 
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minuten duurt, met alle woorden die ik moet zeggen. Zo werkt het niet. En toch helpt God mij om een 

preek te maken, en kan ik Zijn stem daarbij verstaan. 

Hoe werkt dat dan? Ik bid, ik denk na, en ga schrijven, ik krijg bepaalde ingevingen, soms hoor ik ook een 

woord in mijn geest, en zo werk ik door aan een preek totdat ik voel dat het goed is. Dan voel ik er vrede 

bij.  

Natuurlijk komt elke preek door het filter van een predikant. Ik voel misschien niet alles goed aan, en ik 

heb ook mijn eigen ideeën, en soms laat ik me misschien meer leiden door mijn eigen ideeën dan door die 

van God.  

Maar toch is het luisteren naar God, als ik een preek maak. En ik denk dat God tot mij spreekt als ik een 

preek maak. En ik denk dat Hij ook tot u spreekt, op dezelfde manier, in uw dagelijks leven. En misschien 

wel veel vaker dan we denken.  

 

Jezus zegt niet voor niets: Mijn schapen luisteren naar Mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. De Vader en 

ik zijn één.  

Jezus is één met de Vader, en Jezus’ stem is de stem van God. Hij spreekt tot ons omdat Hij onze herder 

is, omdat Hij ons wil leiden. Welke herder is stil naar Zijn schapen toe?  

Maar hoe horen we de stem van God?  

 

Ik denk dat er wel duizenden manieren zijn waarop God tot ons spreekt. Ik wil er drie uitlichten. Drie 

manieren, die denk ik wel herkenbaar zijn. 

De eerste manier is, dat God vaak spreekt door gedachten en indrukken. Als je bijvoorbeeld bidt, kan het 

zijn dat je daarna meteen een gedachte krijgt. Je bidt bijvoorbeeld: wat moet ik doen? En meteen daarna 

komt er iets in je gedachte wat je zou kunnen doen. Dat kan dan de stem van God zijn. Je herkent dat 

meestal wel, want het is dan iets wat je zelf niet zou hebben kunnen bedenken.  

 

Een andere manier waarop God tot ons spreekt is door ons vrede te geven. Kent u dat gevoel? Dat je van 

binnen die bijzondere vrede voelt, dat je weet: dit is goed. Dat is ook een manier waarop God tot ons 

spreekt. Zo laat Hij ons weten dat het goed is wat je wilt doen.  

Laatst moest ik een beslissing nemen, en ik wist niet wat ik moest doen. Ik had wel een idee, en met mijn 

verstand kon ik daar helemaal achter staan, maar het voelde toch niet goed, en ik kon er niet mijn vinger 

opleggen. Toen ben ik met iemand over het probleem gaan praten, en die iemand kon er wel de vinger 

opleggen. Meteen voelde ik een heel diepe vrede vanbinnen. Toen wist ik: zo is het goed. Dit is van God.  

 

Weer een heel andere manier waarop God tot ons kan spreken is door ons teksten in ons hoofd te geven. 

Vaak is dat ook een liedje. Dit hoor ik ook van gemeenteleden. Dan is er overdag een liedje in hun hoofd, 

meestal een liedje wat ze heel vroeger ooit geleerd hebben, een christelijk liedje, en dat liedje heeft dan 

precies de tekst die ze nodig hebben. Misschien herkent u dat wel.  

 

Maar hoe weet je nou dat deze gedachten, deze indrukken, deze liedjes, dat ze echt van God komen? Is 

het niet iets wat zomaar in je hoofd ontstaat? Bedenken we het niet allemaal zelf? Spreekt God wel echt 

tot ons?  

Dat kun je natuurlijk nooit bewijzen, zoals we ook het bestaan van God niet kunnen bewijzen. Dat is ons 

geloof. Het is de Heilige Geest die je ervan overtuigt dat het werkelijk de stem van God is. Dat is een diepe 

overtuiging. Niet te bewijzen. Voor iemand die niet gelooft zal het niets betekenen. Maar jij weet het. Het 

is echt. Het is niet van mezelf, het is van God.  

 



4 

 

Maar misschien denkt u nu ook: ik geloof wel in God, maar dat Hij echt tot mij zou spreken, dat geloof ik 

niet. Zo ben ik niet opgevoed. Ik ben opgevoed met dat God tot ons spreekt door Zijn Woord, door de 

woorden in de Bijbel. En dat is genoeg voor mij.  

Dat kan. Maar God is een God van levende mensen. En die levende mensen, dat zijn wij. Waarom zou 

God in het verleden wel gesproken hebben tegen mensen, mensen zoals Samuel, en dat nu niet meer doen?  

 

Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er hier iemand is die nog nooit iets van God heeft gehoord in zijn 

of haar leven. Op wat voor manier dan ook. We proberen toch allemaal te leven zoals God het van ons 

vraagt. En dan gaan we ook af op indrukken die we krijgen, op ons geweten, noem maar op. Zouden we 

dat allemaal zelf bedenken?  

 

God spreekt tot ons, en we kunnen Gods stem verstaan. Op heel veel verschillende manieren. Soms 

letterlijk, zoals die dominee tijdens zijn preek letterlijk woorden van God in zijn geest hoorde. Soms is het 

meer een indruk, een gevoel. Maar het is God die met ons bezig is. God die Zijn schapen wil leiden.  

 

Wat zou het mooi zijn als we dan de houding van Samuel hadden. Spreek, Heer, Uw dienaar luistert. Wat 

zou het mooi zijn als we net als Samuel ons open stelden voor de woorden van God. Als we dat veel 

actiever deden. Als we niet zelf maar alles bedachten, maar in ons gebed dingen aan God voorlegden, en 

dan een tijdje stil zijn, en luisteren, en wachten, op gedachten, op indrukken, op vrede, misschien op de 

tekst van een lied. 

  

God laat ons niet alleen op deze wereld, Hij laat ons maar niet aanmodderen. Hij wil ons actief helpen. Als 

wij ons daarvoor openstellen.  

 

Spreek, Heer, Uw dienaar luistert.  

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

  


