
 

Preekvoorligting Sondag 23 Augustus 2020 

 

Skriflesing: 1 Samuel 3:1 – 10    Fokusvers: 1 Samuel 3: 6-7, 10 

Verstandelike kennis nie alleen ons saak met God nie, maar ook persoonlike bekendheid 

 

Toe Samuel 3 jaar oud  was het sy ma hom na die tempel gevat en hom daar vir ‘n ou man met die 

naam van Eli gegee. Eli was ‘n priester – dit was hy wat na Samuel moes kyk en hom moes groot 

maak, maar hom ook moes leer van die Here. Hierdie “leer van die Here” was dan nie maar alleen 

‘n kennis wat Samuel moes opdoen aangaande God nie, maar hy moes bewus word van God se 

heilige teenwoordigheid.  

 

In vers 1 word gesê  “die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie”. 

Die woord wat met “skaars” vertaal word,  beskryf eintlik “edel gesteentes of metale”. Hier word 

gesê dat die Here se woord in die tyd van hfst. 3 soos “edel gesteentes en metale” was, bedoelende 

so skaars. Wat gebeur toe? Die Here het die swye verbreek en roep tot Samuel. Dan antwoord hy: 

“Hier is ek”, maar hy sê nie hier is ek Here nie, maar wel, hier is ek Eli. So gebeur dit dat God ‘n 

paar keer roep en Samuel elke keer voor die bed van Eli eindig. Die rede hiervoor in vers 7: “Maar 

Samuel het die Here nog nie geken nie”. Hierdie woorde wil nie sê dat Samuel die Here “nie geken 

het nie”, dus “nie van hom geweet het nie”. Hy het baie goed van die Here geweet, hy het immers 

in die huis van die Here groot geword. Dit gaan dus nie oor verstandelike kennis nie, maar oor iets 

anders – 

 

Hier word geopenbaar dat Samuel, alhoewel hy oor verstandelike kennis van God beskik het, hy 

nog nie ‘n persoonlike bekendheid met God gehad het nie. In vandag se taal, ‘n persoonlike 

verhouding met die Here gehad het nie. Hoe het dit duidelik geword? Wanneer die Here praat, dan 

hoor Samuel mense, wanneer die Here roep, beland hy voor Eli se bed. God se heilige 

teenwoordigheid was nog nie vir hom ‘n werklikheid nie en dan die klem op teenwoordigheid. 

Maar deur die genade van die Here het dit nie so gebly nie. Die Here gebruik vir Eli wat dan vir 

Samuel daarop wys dat dit die Here was wat hom roep. Eli sê vir hom: “Gaan lê, en as Hy jou 

roep, moet  jy antwoord: Spreek Here, want u kneg hoor”. 

 

Hier ŉ troosvolle boodskap – deur die genade het die Here die gelowiges nie verbygegaan nie. Hy 

het die gelowiges nie horende doof en sienend blind gelaat nie. Hy het vir die gelowige, ons, 

Golgota beskik, die kruis van Christus Jesus met sy offer wat die mensehart weer op die Here rig. 

Deur Christus se offer val spreekwoordelik “die skille van die oë af en die gesuis in die ore 

verdwyn”. Die HG werk in die hart die stem wat sê: As Hy jou roep, moet jy antwoord: Spreek 

Here, want u kneg hoor. 

 

Wat beteken hierdie gedeelte in die Bybel? Verstandelike kennis van God beteken nie 

persoonlike bekendheid met God nie – om net van God te weet beteken nie dat jy Hom in jou 

lewe het nie. Daar moet ‘n persoonlike bekendheid wees, ‘n verhouding met die lewende God. 

Mag dit deur die kragtige werking van die HG wees dat ons in afwagting sal lewe op die stem van 

die Here. Voorwaar, die werklikheid is – die Here roep, ons moet net luister. 


