
Thema:

In gesprek
Priester in het gezin: in gesprek over de preek. De Israëlieten moesten 
elke gelegenheid te baat nemen om hun kinderen de geboden van God te 
leren. Deze goddelijke opdracht is nog steeds van kracht. Maar was dit 
in de tijd van de Bijbel eenvoudiger? Waren er toen ook in gezinnen waar 
de God des verbonds gediend werd, geen gewoonten aanwezig die tegen 
Gods wet indruisten? Hoe was het met het kerkelijk leven? Deze vragen 
brengen ons bij de geschiedenis van Samuël.



Mannenbond

te offeren den Heere der heirscharen 
te Silo, waar de zonen van Eli priester 
des HEEREN waren.  Aangrijpende 
trouw van deze eenvoudige priester 
in het dorp en gezinsleven. Door alle 
kerkelijke en godsdienstige zorgen 
heen vasthouden aan de oprechte 
dienst van God. Een biddende vader 
en moeder in een uiterst zorgelijk 
kerkelijk leven en een samengesteld 
gezinsleven, kenmerkten het contrast 
waarin Samuël opgroeide.

Opmerkelijk is vooral de rol van de 
moeder van Samuël; Hanna. Zij moest 
haar huwelijksleven met Pennina 
delen. Maar nadrukkelijk staat er dat 
Elkana Hanna liefhad. Het gaan in 
de weg van Gods inzettingen geeft 
altijd de meeste vrede, niet alleen 
in het huwelijk maar ook kerkelijk. 
Maar Hanna had geen kinderen. Bij 
de geboorte van kinderen staat de 
Gods des levens centraal. Maar bij 
Hanna stond ook bij het gemis aan 
kinderen de Gods des levens centraal. 
Echter Pennina, de tweede vrouw van 
Elkana, pijnigde Hanna telkens met 
een verwoestende spot omdat zij geen 
kinderen had ontvangen.

Hanna weende tijdens het jaarlijks 
offermaal en at niet. Ondanks de 
vertroostende woorden van haar 
liefhebbende man neemt de droefheid 
van haar hart niet af. Toen stond 
Hanna op. Als zij haar plichten als 
huisvrouw gedaan heeft komt ze 
tot actie. Haar man geeft ze geen 
antwoord, maar zij besluit aan God 
te vertellen, wat haar zoveel verdriet 
doet, haar leven zo stempelt, haar 
levensvreugde breekt. Zij besluit te 
gaan bidden. Zij ziet Gods huis niet 

Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met 
uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al 
uw vermogen. En deze woorden die ik u heden 
gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw 
kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij 

in uw huis zit en als gij op den weg gaat,en als gij 
nederligt en als gij opstaat (Deut. 6:5-7). 

meer als de plaats van geestelijk 
verval, maar als de plaats des gebeds! 
En Hanna beloofde een gelofte en 
zeide:  ‘HEERE der heirscharen: 
Zo Gij eenmaal de ellende van Uw 
dienstmaagd aanziet en mijner 
gedenkt en Uw dienstmaagd 
niet vergeet, maar geeft aan Uw 
dienstmaagd een mannelijk zaad, 
zo zal ik dat den Heere geven al de 
dagen van zijn leven, en er zal geen 
scheermes op zijn hoofd komen’.

Dit is het gebed van een vrouw, een 
moeder die bidt voor het behoud 
van haar kind, waarvan ze nog niet 
eens in verwachting is. Is dit niet het 
voorbeeld van oprecht priesterschap 
in ons gezinsleven? Oprecht, 
onbaatzuchtig bidden, moet dat niet 
de kern zijn van ons gebedsleven zijn? 
Bidden is de meest innerlijk daad van 
Godsvrucht, open, voor het oog van 
God alleen. Gods verborgen omgang 
vinden Zielen, waar Zijn vrees in 
woont.

Hanna ziet dan toch ook de machtelo-
ze Eli in de drie ambten van Christus. 
Ondanks zijn niet goed te praten slap-
heid is hij een man Gods. We mogen 
aannemen dat Hanna dit gebed ook 
thuis heeft gebeden. Maar ze doet het 
nu op de daartoe bestemde plaats, 
het huis van God. Ze doet het onder 
toeziend oog van de hogepriester, die 
acht moet geven op de gebeden van 
Zijn gemeenteleden. Eli ziet Hanna 
aan, hij gaf acht op haar mond. De 
hogepriester, waarschijnlijk gedesori-
enteerd door het intrieste, ingezonken 
kerkelijke leven in die dagen, dacht 
dat Hanna dronken was. Ds. W.L. 
Tukker merkt hierover op: ‘Wat kan 
de kerk toch grof optreden tegen het-
geen Gods eigen werk is! De kerk op 
zijn kleinst  tegen deze vrouw op haar 
grootst. Toch blijft Eli hogepriester 
want hij zegt: De God van Israël zal 
uw bede geven.’

En de Heere gedacht aan haar. De 
belofte van God, door Eli gegeven, 
gaf haar ziel vertroosting, geest en 
leven. Al zijn de omstandigheden 
onveranderd dan ligt nu toch de zaak 
bij God. Ook al kan het nog lang 
duren, toch laat Hij niet varen het 
werk Zijner handen. Het in geloof 

De geschiedenis van 1 Samuël 1 laat 
ons de vreugde, de droefenissen en 
zorgen van het gezin zien, waarin 
Samuël geboren werd. De naam van 
zijn vader was Elkana. Deze zou ons 
volkomen onbekend zijn, als hij niet in 
verband gestaan had met de grootste 
richter van Israël.  Samuël bracht 
orde en rust onder het volk en in het 
kerkelijk leven. Het dorpje in Efraims 
bergland was een eenzaam plekje waar 
de dienst des Heeren levend werd 
gehouden in een eenvoudig doch niet 
onberispelijk familieverband. Rama in 
Efraïm, is de bakermat van deze grote 
reformator van Israël. Nota bene, uit 
dat Efraïm dat uit den bloede van 
Asnath, de heidense vrouw van Jozef, 
gesproten was gaat een zoon, priester, 
profeet en richter opkomen.

Dat Elkana gehuwd was, was geen 
zonde. Maar dat hij dubbel getrouwd 
was, was zeker zonde. ‘Van den 
beginne is het alzo niet geweest.’ 
Deze heidense gewoonte komen we 
o.a. ook bij de vaders Abraham en 
Jakob tegen. Ook in hun gezinsleven 
ging het niet goed. Ds. W.L. Tukker 
(1901-1988) zegt: ‘Wij worden 
meestal getroffen door de roede, die 
we onszelf gemaakt hebben’. In dit 
gezin is Samuël geboren en gevormd, 
waarvan de eerste levensjaren toch 
bepalend zijn. Een Godswonder dat in 
dit gezinsverband een harmonieuze, 
evenwichtige en verdraagzame man 
als Samuël geboren werd.

Was het gezinsleven waarin Samuël 
werd geboren zorgelijk, het kerkelijke 
overtrof dit. Toch was dit voor Elkana 
geen belemmering om van jaar tot 
jaar op te gaan, om te aanbidden en 

Tekst: K. van den Herik | secretaris



Hoeveel wagens heb je thuis? Wagens? Voor de 
deur? Nee in huis. In huis? Ja, ‘levenswagens’. 

Bij hoeveel levenswagens binnen jouw bereik kan 
de Heilige Geest tegen je zeggen: ‘Voeg je bij deze 
wagen’? Dat kunnen (pleeg)kinderen zijn, maar 

ook vrienden van uw kinderen.

Gesprek na de 
kerkdienst

Tekst: Leo de Kluijver

Jongeren

verwachte jongetje wordt geboren. En 
Hanna noemde zijn naam Samuël: 
Want, zeide zij, ik heb hem van de 
Heere gebeden. Ook hierin ging 
deze Godvrezende vrouw haar eigen 
weg, niet de vader maar de moeder 
gaf dit jongetje zijn naam. Tekenend 
voor deze vrouw, die gewend is alleen 
zwijgend haar geloofsweg te gaan. Ik 
heb hem van de Heere gebeden en 
een kind van zoveel gebeden kan niet 
makkelijk verloren gaan. In 1 Samuël 
2:1-10 looft Hanna de HEERE over 
de geboorte van Samuël. Maar de 
oude Eli en zijn zonen wordt het 
oordeel aangezegd.

Als Samuël nog door zijn moeder 
gevoed wordt, gaat zij niet naar de 
jaarlijkse offermaaltijd te Silo. Zij blijft 
thuis om voor haar jongetje te zorgen. 
Dit is geen gemakzucht van haar want 
ze heeft het groot voornemen haar 
kind zeer jong tot God te brengen. 
Zij moet het kind niet alleen voeden 
maar ook opvoeden. Is dit niet de 
bakermat van het geloofsleven, het 
beginpunt van oprecht priesterschap. 
Dan praten we niet alleen maar 
met onze kinderen over wat ze zijn, 
kunnen, leren etc. maar vooral gaat 
het gesprek over de belangrijkste 
levensvraag wiens eigendom ze zijn. 
Of het verzoenend lijden en sterven 
van Christus het rustpunt van hun 
hart is.

Samuël wordt op zeer jonge leeftijd 
tot God gebracht. Sommigen denken 
dat hij drie jaar oud was. Hij werd 
gebracht in een omgeving waar de 
zonde welig tierde. Wie zou zo’n 
klein jongetje daar maar één seconde 
durven achterlaten? Dit alleen al was 
voor zijn moeder een groot offer. Maar 
neen, zij beschouwt haar jongetje niet 
als verloren, maar als gewonnen. Al 
zou zij haar jongen maar één keer per 
jaar zien, zij weet dat hij in eeuwige 
dienst van God is aangenomen.

Toen Samuël begon, begreep hij van 
de misstanden in de tempeldienst nog 
niets. Maar, daar was een moeder, een 
vader die hem op den Heere wierp. 
Daar was een moeder, die wist dat 
die Hem vroeg zoeken, Hem vinden 
zullen. Daar was een moeder die 
wist dat vroege Godsvrucht zèkere 

Godsvrucht zou zijn. Onze kinderen 
zijn nooit te jong om God te dienen. 
De komst van de oprechte Samuël 
moet voor de zonen van Eli en hun 
volgelingen een kwelling zijn geweest. 
Maar de oprechte gelovigen in Israël 
zagen in Samuël belichaamd de 
inzettingen Gods. Deze God dienen is 
een achtenswaardige zaak.

Priester in het gezin. Om God te 
dienen moeten we Zijn Woord 
kennen. Daarom is het zo belangrijk 
dat Gods Woord in onze gezinnen 
trouw gelezen wordt, wil er een 
oprecht dienen van Hem ontwaken. 
Dat hierbij de werking van Gods 
Geest onmisbaar is, zal niemand 
tegenspreken. Hoe meer water door 
de rivier stroomt, hoe breder en dieper 
de bedding wordt. Zo is het ook met 
het lezen van Gods Woord in onze 
gezinnen en ons persoonlijk leven. Als 
de priester in het gezin niet hartelijk 
met het levende  Woord Gods 
verbonden is kan hij zijn van God 
geleende kinderen daarin ook niet 
breder onderwijzen.

In gesprek over de preek. Dit begint 
niet op het moment dat kinderen 
hun standpunt kunnen verwoorden 
maar vanaf de moederschoot. Als 
daar de basis is gelegd, is het gesprek 
over Gods Woord, de preek, de 
kinderdoop, het heilig avondmaal 
etc. een moment van gezinsvreugde. 
Maar er kunnen redenen zijn 
waardoor bedoeld gesprek ons 
moeilijk valt. Maar laten we dan 
toch te allen tijde in gezinsverband 
Psalmen zingen. Want zingen is twee  
keer bidden! Ook als de kinderzegen 
u onthouden is, dan heeft u toch 
een priesterlijke taak in uw gezin èn 
voor de kinderen tot stichting van de 
gemeente.

Doch zo het kwaad is in uw ogen den 
HEERE te dienen, kiest u heden wien 
gij dienen zult: hetzij de goden welke 
uw vaders, die aan de andere zijde 
der rivier waren, gediend hebben, of 
de goden der Amorieten, in welker 
land gij woont; maar aangaande mij, 
en mijn huis, wij zullen den Heere 
dienen (Jozua 24:15)!

Gesprek na de kerkdienst

Misschien denk je niet direct aan 
de geschiedenis van Filippus en 

de Moorman, maar hierin staat toch 
echt een gesprek na de kerkdienst. 
Nadat hij had aangebeden in Jeruza-
lem, keert de Moorman terug. Filippus 
merkt al na zijn eerste vraag dat de 

Moorman boordevol vragen zit, maar 
dat wist hij niet vooraf. Wat voor dit 
gesprek belangrijk was: de aanwezig-
heid van de Heilige Geest én hartelijke 
kennis van de Schrift. Dan heb je 
bouwstenen voor een goed gesprek na 
de kerkdienst.



Ds. G.A. van den Brink staat in Rotterdam – 
Kralingse Veer. Een gesprek met hem over 

gemeente zijn in de stad.

- een bloemetje, een ontbijtactie, een 
verkoping, contact met het buurtwerk. 
Vroeger kenden de mensen ons alleen 
van de parkeeroverlast, nu is dat geluk-
kig verbeterd. Ook hebben we op 24 
december een kerstnachtdienst. Daar 
is behoorlijk veel belangstelling voor. 
Vanuit de gemeente wordt een gelegen-
heidskoor gevormd, er zingen ook solis-
ten, we zingen samen en ik houd twee 
keer een korte meditatie. De gemeente 
is hier helemaal bij betrokken: veel 
mensen nemen buren of collega’s mee.

Waarom zoveel aandacht 
aan de wijk rondom het 
kerkgebouw?

Wij vinden dat evangeliseren 
meer moet zijn dan alleen wat 

folderen. Gods Woord nodigt niet al-
leen uit om iets te geloven, maar ook 
om je ergens bij te voegen. Daarom is 
de gemeente haar eigen ‘middel’; we 
zijn als gemeente, als het goed is, een 
gemeenschap waarin mensen warmte, 

Evangelisatie
vraagt om zelfreflectie

Evangelisatie

Preken en evangeliseren in de 
stad, is dat anders dan in een 
dorp?

Gemeenteleden die in de stad wo-
nen, weten dat zij een minderheid 

zijn. Studenten worden geconfronteerd 
met andere levensbeschouwingen. 
Daarvan ben ik me in het preken be-
wust. Soms geef ik aandacht aan apo-
logetische zaken. Met bid- en dankdag 
komen tientallen studenten naar onze 
gemeente; dat zijn prachtige ervaringen 
en dan geef ik ook zeker nadrukkelijk 
aandacht aan hen. Maar de boodschap 
van het Evangelie is uiteindelijk voor 
ieder gelijk: voor stadsmensen, studen-
ten, kerkelijken en onkerkelijken.

Welke aandacht geven 
jullie als gemeente aan 
evangelisatie?

In deze wijk zijn wij de enige kerk; 
dat geeft voordelen. We hebben in 

de achterliggende jaren ons ingezet om 
meer zichtbaar te worden in de wijk 

betrokkenheid, liefde en zelfopoffering 
ervaren.

Is dat niet een lastige opgave, 
om zo te evangeliseren?

Inderdaad; het vraagt dat je als ge-
meente uit je comfortzone komt. 

Hoe kijken buitenstaanders naar ons? 
Zijn wij bereid bepaalde vertrouwde 
zaken op te geven als ze een belemme-
ring zouden vormen voor onkerkelijken 
om zich bij ons te voegen? Zijn we be-
reid mensen op te nemen die nog veel 
van hun oude levensstijl meedragen? 
Dat alles is niet gemakkelijk. Ik denk 
dan aan dat verhaal van die jongen 
die graag een hengel wilde. Toen hij 
die voor zijn verjaardag kreeg, was hij 
reuzeblij. Maar toen hij aan het vissen 
was, hoopte hij maar dat hij niets zou 
vangen. Hoe zou hij die vis moeten 
behandelen…? Zo kan het ons ook 
vergaan als we evangeliseren. We we-
ten niet goed om te gaan met mensen 
die zich uit de wereld bij de kerk willen 
voegen.

Is er ook vrucht 
waarneembaar?

In het evangelisatiewerk wisselen 
bijzondere gebeurtenissen en grote 

teleurstellingen elkaar af. De kerst-
nachtdiensten hebben bij sommige 
mensen diepe indruk gemaakt. Maar 
soms haken mensen na enige tijd on-
verwacht toch weer af. Onze taak is om 
open en bewogen te zijn naar mensen 
die op ons pad komen. En we geloven 
dat de Heilige Geest in meer mensen-
harten werkt dan wij kunnen zien.

gaanbare vraag. ‘Kweenie’ of ‘Wel aar-
dig’ zijn de richtingaanwijzers naar de 
woeste weg. Leeftijdsverschillen, inte-
resseverschillen, denkniveauverschillen 
zijn omstandigheden die maken dat we 
niet alle kinderen op dezelfde manier 
kunnen benaderen in zo’n gesprek.

Gesprek is nodig

De Moorman zet direct de deur 
open doordat hij aangeeft dat hij 

niet begrijpt wat er staat, omdat nie-
mand het hem uitlegt. Menig tiener is 
daar niet zo scheutig in; dat is nu een-
maal de leeftijdsfase. Dat betekent dat 
we dus meer moeite moeten doen - en 

Niet de gemakkelijkste 
weg

De Heilige Geest stuurt Filippus 
naar de woeste weg; er blijkt na-

melijk nog een begaanbaarder weg van 
Jeruzalem naar Gaza te zijn (lees de 
Kanttekeningen). Misschien probeer je 
in het gesprek met de kinderen wel al-
lereerst de gemakkelijkste weg: laat ze 
zelf maar komen met vragen. Ik hoop 
althans dat de begeerte tot gesprek 
niet ontbreekt! Maar meer dan eens 
blijkt dat de woeste weg moet worden 
bewandeld om het hart van die ander 
te bereiken.
‘Wat vond je van de preek?’ is zo’n be-

óók andere momenten moeten zoeken 
dan direct na de anderhalf uur durende 
kerkdienst - om het gesprek op gang te 
krijgen. De Moorman kocht de enige 
Bijbelvertaling die er in Jeruzalem was 
en hij had uitleg nodig. Laten we niet 
naïef zijn door te denken dat een ge-
makkelijker vertaling of een Bijbel met 
uitleg het begrijpen van onze jongeren 
insluit. Juist het gesprek, waarin ze 
merken wat er vanbinnen bij ons leeft, 
is wezenlijk belangrijk. Dat bouwt nog 
veel meer dan het begrijpen van de 
tekst. En wat geeft het ons als ouders 
diepe vreugde als je merkt dat het 
Woord gaat leven voor je kinderen!


