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Overweging bij de DLN professieviering 
Dominicanenkerk Zwolle – 31 oktober 2021 
 
Sipke Draisma o.p. 
 
Bij 1 Samuel 3, 1-10 
 
Het is een razend interessant fenomeen, dat als één van de zintuigen je 
in de steek laat, andere zintuigen sterker gaan waarnemen. Als je blind 
wordt, ga je beter horen. Als je doof wordt, ga je beter zien. Je 
geurwaarneming wordt sterker of je tastzin. Alles in het lijf wordt 
ingeschakeld om de gevolgen van een gemis te verzachten. Binnen 
korte tijd vindt er een evolutie binnen het lichaam plaats. Een mens is tot 
veel in staat. Tot meer dan we wellicht in eerste instantie denken.  
 
Het fascinerende is dat al die mogelijkheden er in potentie al zijn. We 
kunnen scherper zien, nauwkeuriger horen en beter voelen dan we nu 
doen. Maar er is blijkbaar eerst een gemis nodig. Pas dan kunnen we 
béter gaan zien, en horen en voelen dan we gewoonlijk doen. Als alles 
het doet, zoals het moet doen, kunnen we met minder toe.  
 
In de tijd die het boek Samuel beschrijft, klonken er zelden woorden van 
de Eeuwige en braken er geen visioenen door. Van de priester Eli wordt 
gezegd dat zijn ogen dof geworden waren en hij nauwelijks nog kon zien. 
Het tekent de sfeer van het Bijbelverhaal dat we zojuist hoorden. Er viel 
weinig meer te zien. Ook van Godswege. Een ideale omstandigheid om 
de zintuigen te scherpen. 
 
Nu was er een jonge vent, Samuel, waarvan je mag aannemen dat hij 
helder kon zien en goed kon horen. Hij slaapt. Weliswaar bij de ark van 
God, maar de godslamp, die daar altijd hoort te branden, was bijna uit. 
Ook hier weer de sfeer dat het op een einde loopt. Maar, dat zijn 
omstandigheden waarin God goed gedijt.  
 
Als het stil is en donker rondom je, is God dichterbij dan je vermoedt, 
leert ons de Schrift. Wat dan helpt is je oren spitsen, goed luisteren. Dat 
kan ook in het donker. Juist in het donker. Want aan je ogen heb je dan 
niet zoveel.  
 
Samuel hoort iets maar denkt dat het Eli is. Er wordt hier gespeeld met 
namen. De naam Samuel betekent ‘God heeft gehoord’ of ‘Naam van 
God’, daar zijn de geleerden het niet over eens. Over de naam Eli wel. 
Die betekent: Mijn God.  
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Samuel, Naam van God, loopt naar Eli, Mijn God, omdat hij denkt dat Eli 
hem geroepen heeft. Ik was het niet, zegt Eli, slaap maar lekker verder. 
Opnieuw roept God Samuel. En opnieuw loopt hij naar Eli. En opnieuw 
zegt Eli dat hij niet geroepen heeft en dat hij maar weer moet gaan 
slapen. Het duurt soms even voordat je door hebt wat er écht aan de 
hand is. Ook als je geroepen wordt. 
 
Vriendelijk zegt de Bijbel erbij dat Samuel de Eeuwige nog niet had leren 
kennen, ‘want de Eeuwige had zich nog niet aan hem bekendgemaakt, 
door het woord tot hem te richten’. Met andere woorden: Samuel kon je 
niks kwalijk nemen. Hij had de Eeuwige nog niet gehoord. Wist niet hoe 
die klonk. 
 
Dit lijkt me een kernzin uit het verhaal, die ons allemaal aangaat. God 
maakt zich bekend, door zijn woord tot je te richten. Als God zich nog 
niet aan jou bekend gemaakt heeft, als je de Eeuwige nog niet zintuiglijk 
ervaren hebt, hoeft dat niet aan jou te liggen. Het gebeurt te zijner tijd. 
 
Bovendien: de Eeuwige manifesteert zich in woorden. Niet zozeer in 
beelden. Het is meer een kwestie van horen dan van zien als je God op 
het spoor wilt komen. Of als God jou op het spoor wil komen. 
 
De derde keer dat de jongen aan zijn bed verschijnt snapt Eli dat de 
Eeuwige hier aan het werk moet zijn en geeft hij Samuel het advies om 
de volgende keer op de stem van God te antwoorden met de woorden: 
‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’. Pas nu horen we ook hóe de Eeuwige 
Samuel roept. Door hem twee keer bij zijn naam te noemen: Samuel, 
Samuel.  
 
Vandaag geven twee lekendominicanen gehoor aan die stem: Giovanni 
en Sieneke. Ook Anky, die vandaag nog geen verbintenis aangaat, heeft 
gehoor gegeven aan die stem want het antwoord: ‘Nog niet, Heer’ is ook 
een antwoord.  
 
Bovendien: wie van ons wist precies waaraan hij of zij begon toen die 
professie deed? Gehoor geven aan je roeping is meer een kwestie van 
wagen dan van weten. In die zin is professie doen net zoiets als een 
huwelijk. Trouwen, elkaar het ja-woord geven, is geen eenmalige 
gebeurtenis. Dat doe je elke dag. Voor professie doen geldt hetzelfde. 
Vandaag, de professiedag, is een markering. Je markeert je roeping met 
een geloftetekst of een Bijbeltekst. Maar het geroepen weten blijft een 
dagelijkse opdracht. Zowel voor Sieneke, Giovanni, Hans, Dominicus, 
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Antoinnette, André en Angela als voor ons allemaal die eens professie 
deden. 
 
Spreek Heer, uw dienaar luistert, is Samuels antwoord als hij bij zijn 
naam geroepen wordt. Je geroepen weten begint met horen. Goed 
horen. Luisteren naar de stemmen die klinken. Gods stem proberen te 
ontdekken in de veelheid van geluiden. Onze voornaamste opdracht als 
lekendominicanen, als leden van de orde van predikers, is luisteren en 
léren luisteren. Prediking begint met luisteren. 
 
Juist in deze tijd waarin heel veel geroepen wordt maar niet altijd veel 
gezegd, kunnen we ons oefenen in luisteren: Wat horen we? Wie horen 
we? Wie horen we niet? Wat horen we niet? Kunnen we de stemmen 
onderscheiden? Komen ze van God? Brengen ze ons verder? Ook 
verder tot elkaar? Of juist niet? Geroepen zijn vraagt een leven lang je 
oefenen in luisteren. En daar lijkt me de DLN een uitstekende plek voor. 
 
In tijden van gemis ontwikkelen bepaalde zintuigen zich sterker dan je 
eerst voor mogelijk hield. Er zijn eerder tijden geweest waarin God zich 
minder liet horen en de godslamp kwijnde. Houd dan vooral niet op met 
luisteren. Spits je oren. Je kunt er bij gaan liggen en zelfs je ogen 
dichtdoen, maar houd vooral je oren open als je bij je naam genoemd 
wordt: Giovanni, Giovanni, Sieneke, Sieneke! Jullie daar, allemaal!  
 
Laat dan ook ons antwoord zijn: Spreek Eeuwige! Graag zelfs. Wij 
luisteren. 


