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Goede vrienden, in de eerste lezing lazen we hoe de profeet Samuel door God 

geroepen wordt, maar hij is nog zo jong en onervaren dat hij dat eerst niet door 

heeft. Het is pas als zijn leermeester Eli hem erop wijst dat het God is die hem 

roept, dat hij antwoordt: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ 

Wij zijn soms zoals de jonge Samuel die het niet door heeft dat God hem roept. 

Toch roept God ook ons bij onze naam en vraagt Hij ook ons om naar Hem te 

luisteren. Als we echt naar God zouden luisteren, zouden we veel stemmen 

horen van grote en kleine, jonge en oude mensen via wie God tot ons spreekt. 

Een kind dat aandacht vraagt. Een zieke die nood heeft aan een babbel. Een 

oudere die zichzelf niet meer kan behelpen. Een arme die geen toekomst heeft. 

Vluchtelingen zonder huis of thuis. Slachtoffers van mensenhandel … Zoveel 

naasten zijn eenzaam, verlaten, en vragen om aandacht, om hulp, om 

menselijke warmte, zeker in deze moeilijke coronatijden.  

“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” Het is een antwoord, waarvan we wensen 

dat iedereen het zou uitspreken. Want elke mens is geroepen om 

verantwoordelijkheid op te nemen en zorg te dragen voor menselijkheid en 

een leefbare wereld. Diep in het hart van de mensen zit een verlangen naar zin, 

naar een kracht om vol te houden, een roeping dus. 

God roept doorheen gebeurtenissen, door mensen. God roept vandaag ook jou 

en mij. Het is geen zware last om de naam christen te dragen als we goed 

beseffen dat ons enkel gevraagd wordt te getuigen en uit te nodigen. God 

rekent ons niet af op het aantal bekeerlingen dat we scoren.  

“Een woord van de Heer was Samuel nog nooit geopenbaard”, zo lezen we in 

de eerste lezing. M.a.w. we kunnen God pas kennen als er woorden en 

ontmoeting zijn, wanneer God ons met Zijn woorden raakt. 

Samuel is echter niet de enige die ons vandaag een na te volgen voorbeeld 

toont. Dat doet ook Jezus in het evangelie vandaag. Wanneer twee leerlingen  

van Johannes de Doper Hem achterna komen, vraagt Hij: ‘Wat zoekt ge, wat 

verlangt gij, wat wilt ge?’ Hij zegt dus niet: ‘Kom en volg Mij en doe wat Ik zeg’, 

maar vraagt wat zij willen. Dat is een vraag die ook dikwijls aan ons wordt 

gesteld: door onze partner, onze kinderen of kleinkinderen, onze ouders, onze 

vrienden. Eigenlijk door gelijk wie van onze medemensen. ‘Wat zoek je, wat wil 

je? Waar wil je naartoe?’ Het is een vraag die ook Jezus ons stelt, net zoals Hij 

ze aan die twee leerlingen stelt. ‘Wat verlang je? Hij zegt niet: ik ben de leider, 



volg mij, ik weet wel wat best is voor jullie (gelukkig, we weten waartoe dat 

soort leiderschap leidt) maar stelt zelf de vraag: wat zoek je? Wat wil je? En Hij 

vraagt niet aan Andreas of Simon Petrus naar hun papieren, hun burgerlijke 

staat of wat dan ook. Zij luisterden naar Hem en waren overtuigd. En op Petrus, 

Kefas, die rots, die keikop dus soms ook, zal men de Kerk verder bouwen, op 

basis van vertrouwen en niet op basis van formele criteria van ambt of 

geslacht. 

Ook nu zegt Jezus tot ieder vandaag: "Kom kijken" Probeer eens in mijn spoor 

te lopen, iets op te vangen van mijn manier van leven. Probeer het uit. 

Wat zoek je? Dat is een vraag die wij zeker aan onszelf moeten stellen: volgen 

wij Jezus in zijn woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid, of 

brengen we het niet verder dan luisteren, maar niet doen? En als we echt naar 

Hem luisteren, zeggen we dan, net als Samuel: ‘Spreek, Heer, uw dienaar 

luistert’?  

Wat zou het goed zij als ook wij dat zouden doen, in deze tijd van zoveel 

eenzaamheid, verlatenheid en groeiende armoede. Laten we dat dus zeker wél 

doen: luisteren naar God, luisteren naar Jezus, en ons in ons doen en denken 

laten leiden door hun woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid 

voor alle mensen. Wij zien wat mensen voor anderen kunnen betekenen. 

Zolang een mens bestaat kan zij of hij een betekenis hebben voor een ander. 

Kijk dus deze week om je heen en luister. De wereld komt op je af. Mensen, - 

grote, kleine - zij roepen, zij hebben je nodig. Er is iemand die roept om mij, om 

jou, die ons oproept, die beroep op ons doet, die onze roeping aanwakkert. Er 

is een mens die je roept. Het is God die ons – via al deze mensen - roept: het 

komt er nu alleen op aan dat we luisteren.  

Als je erop ingaat, leef je voluit. Niet noodzakelijk gemakkelijker, maar wel 

vanuit de kern van wie je bent. Er is niets zinvoller in dit leven dan vinden wie je 

in wezen bent en wat jouw heel eigen roeping is. 

Nieuwjaar is al een beetje voorbij, maar misschien ben je nog op zoek naar 

goede voornemens. En misschien kan het dat die voornemens eens iets anders 

waren dan ‘ik ga minder snoepen, ik ga meer bewegen, ik ga geen ruzie meer 

maken’ en meer van die voornemens waar we spijtig genoeg dikwijls niet veel 

van terechtbrengen. Dus kunnen we beter op zoek gaan naar een ander goed 

voornemen. Het zou geweldig zijn als dat was:  ‘Spreek, Heer, uw dienaar 

luistert.’ 


