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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. We hebben deze week gelezen uit de profetieën van de profeet Joël. In 
deze wekelijkse overdenking nemen we ook de laatste verzen van Joël 3 mee, zodat het een 
afgerond geheel is. We lazen deze week het volgende:  

I. De dreiging van Dag des HEEREN (2:1-17) 
a. De verwoesting is op handen en er is geen ontkomen meer aan (2:1-11) 
b. Oproep tot bekering in het licht van de nadere verwoesting (2:12-17) 

II. Herstel (2:18-32) 
a. Fysiek herstel van het land (2:18-27) 
b. Geestelijke opwekking van het volk (2:28-32) 

III. Het oordeel van God: het oordeel uitgevoerd (Joël 3) 
a. Het oordeel tegen de volken (3:1-15) 
b. Het oordeel namens Israël (3:16-21) 

 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
In Joël 2:1 klinkt het: ‘Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid; 
laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEEREN komt, want hij is nabij.’ 
Deze woorden klinken als een hamerslag in een stille werkplaats. Het volk wordt opgeroepen 
tot een bede- en boetedag in het huis van de Heere. Het bazuingeschal maakt duidelijk dat 
het ernst is. Het is alsof er een oorlog op handen is. Blaas alarm! Zie ook Numeri 10:5 met de 
kanttekeningen. Wat is het gevolg van dit bazuingeschal, beving bij de inwoners van Juda. 
Joël verteld ook waarom, de dag des HEEREN komt! Het oordeel staat op het punt om 
voltrokken te worden. Dreigend klinkt in vers 2:2 ‘En dag van duisternis en donkerheid, een 
dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot 
en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in 
jaren van vele geslachten.’ Ook de daaropvolgende verzen maken duidelijk hoe vreselijk die 
verwoesting, dat oordeel zijn zal. Toen ik deze woorden overdacht, kwam ik onwillekeurig 
ook bij onze tijd uit. In de afgelopen coronatijd is er in verschillende kerken in ons land een 
bede-en boetedag uitgeschreven en gehouden. Een oproep tot bekering, tot gebed voor 
land en volk. Zoals in 2:12 ‘Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse 
hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.’ Wat heeft het uitgewerkt? Heb 
jij in jouw directe omgeving een verandering waargenomen, deze bekering gezien? Een 
terugkeer tot de Heere? Heb jij, heb ik, bij jezelf, ik bij mezelf een verandering 
waargenomen? Of zijn we eronder verhard geworden? Het oordeel dat dreigt en deels 
aanwezig is, is een totale God verlatenheid. Een natuurlijk mens, onwedergeboren, 
onbekeerd houdt het daar wel onderuit, maar Gods kind zal er onder wegkwijnen als God 
het niet verhoed. Ja, Gods kinderen weten dat ze in deze wereld verdrukking zullen lijden, 
maar de Heere Jezus roept ze ook op om goede moed te hebben, want Hij heeft de wereld 
overwonnen! Mag jij door genade al delen in die overwinning? Dat is noodzakelijk hoor, 
want we lezen in 2:11 ‘de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem 
verdragen?’  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
We leren van Joël 2:13 dat de mens vaak lichtvaardig denkt over de zonde. Daar staat 
namelijk dit: ‘En scheurt uw hart en niet uw klederen.’ Weet je wie ook zijn klederen 



scheurde, ja zijn hogepriesterlijk gewaad? Kajafas. Was dat werkelijk berouw? Nee, het bleef 
aan de buitenkant zitten. Het kwam niet tot zijn hart. Het was verontwaardiging, het was 
boosheid, het was misschien zelfs wel wat toneel. Zo’n scheuren van de kleren wil de Heere 
niet. Dat is geen waarachtige bekering. Het gaat om het hart. Ons harde hart moet 
gescheurd worden. Die bron van alle kwaad. Dat scheuren is een symbool van oprecht 
berouw. Dat beeld vinden we in de Bijbel vaker, dan denk ik aan Psalm 34:19 ‘De HEERE is 
nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest.’ Of Psalm 51:19 ‘De 
offeranden Gods (dat wat God aangenaam is) zijn een gebroken geest, een gebroken en 
verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten.’ Als je goed meegeluisterd hebt dan heb je nu 
de woorden scheuren, gebroken, verslagen gehoord. Allemaal beelden van een oprecht 
berouw. Ja zegt iemand, ik kan toch geen oprecht berouw maken? Logisch dat ik dan 
lichtvaardig over de zonde denk. Is dat echt je nood? Leg die nood dan voor de Heere neer. 
Vraag Hem om dat waarachtige berouw, die afkeer van de wereld, die inkeer tot jezelf en de 
terugkeer tot God. Zoals Augustinus ooit bad en ik zeg het met mijn eigen woorden: Heere 
geef wat U beveelt en beveel dan wat U van mij wilt. Maar, heel vaak, wees eens eerlijk, ook 
ik, verschuilen we ons achter onze onmacht. De Heere zegt ons desondanks, ‘bekeert u tot 
den HEERE, uw God.’ De God van je Doop. Hij wil je terug. Hij zal je hoe vuil en zondig ook, 
terugnemen! Hij ging niet bij jou vandaan, maar jij en ik bij Hem. Hoe weet ik dat zo zeker 
dat de Heere je terug wil nemen? Wel, dat zegt Joël 2:13 in het vervolg: ‘want Hij is genadig, 
barmhartig en groot van goedertierenheid, en berouwhebbende over het kwade.’ Laat dit tot 
bemoediging zijn voor allen die God zoeken in hun zielsverdriet! Houd aan, houd moed! Uw 
ziel zal vrolijk leven!  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Het kernwoord bekering kwam nadrukkelijk naar voren in Joël 2. In het hier voorgaande is 
dat reeds behandeld.  
 
Wat mij overigens wel bijzonder opviel is de lankmoedigheid van de Heere. Het volk van 
Juda en wij hebben Gods oordelen dubbel en dwars verdiend, toch stelt de Heere in Zijn 
oneindige lankmoedigheid en geduld de voltrekking ervan uit. Dan in die zin, dat wij het 
leven er nog niet bij laten. Dat we nog niet weggevoerd zijn in ballingschap. Het volk van 
Israël en Juda zijn honderden jaren gewaarschuwd. Hoe lang ben jij, ben ik al niet 
gewaarschuwd? Opnieuw de vraag, waar heeft het ons gebracht? Heb je je klederen of je 
hart reeds mogen scheuren? Heb je zoals de oproep in 2:17 klinkt: ‘Spaar Uw volk, o HEERE! 
En geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid.’ Geworsteld aan Gods genadetroon? Of 
verhard je onder Gods oordeel. Staar je je blind op het overheidsbeleid, de maatregelen, de 
ongelijkheid enzovoorts? Dan heeft de duivel je te pakken. Die heeft niets liever dat wij ons 
ongenoegen, onze onrust, boosheid spuien. Hoe meer onrust hoe beter. Want in een 
onrustig hart is geen ruimte voor God, Zijn Woord en Zijn dienst. Wees dan nuchter en 
waakt! Want wanneer wij op de juiste plaats voor de Heere komen, in verootmoediging, met 
belijdenis van zonde en schuld, dan is daar ook een rijke zegen! Lees Joël 2:18-27 nog maar 
eens na!  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Uit Joël 2 blijkt heel duidelijk dat de Heere Zijn volk Israël/Juda niet is vergeten. Hij belooft 
de Leraar ter gerechtigheid, de Messias, de Heere Jezus Christus! Die zal het volk in al de 
waarheid onderwijzen. Maar er wordt meer beloofd. In 2:28 wordt reeds verwezen naar de 



uitstorting van de Heilige Geest. ‘En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal 
uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen 
dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en 
over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.’ Let wel, dit is tussen de 600 
en 900 jaar voor de daadwerkelijke vervulling daarvan! Die vervulling vindt plaats op de 
Pinksterdag, daarvan lezen we in Handelingen 2. Als men dan vertwijfeld en anderen 
spottend vragen wat al die dingen op de Pinksterdag te betekenen hebben horen we Petrus 
heel uitvoerig Joël 2:28-31 citeren. Belofte en vervulling. Al duurde het bijna een 
millennium! Maar God maakt Zijn Woord waar! Dat wat uit Zijn mond gaat, zegt de dichter, 
blijft vast en onverbroken!  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Joël 3 leert ons dat God Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk zal straffen. Heel concreet 
hebben we kunnen lezen in de verzen 1-17 wat dat inhoudt. Dat hoef ik hier niet te 
herhalen. 1 ding wordt heel duidelijk, God zal Zijn volk en kinderen redden, maar Zijn 
vijanden zullen jammerlijk vergaan! Niets of niemand zal de strijd van God kunnen winnen. 
Al lijkt de vijand nog zo groot, God is groter. Nog zo sterk, God is sterker. Dat geldt voor alle 
vijanden, ook vandaag de dag. Vijanden van buiten: de duivel, de wereld. Vijanden van 
binnen, ons eigen vlees. De Heere is sterker. Zoals in Joël 3 de vijanden vergaan zo zal God 
de vijand van Zijn volk laten vergaan. Op Golgotha heeft de duivel reeds de genadeklap 
gekregen. Hij kan en zal de Kerk van God niet meer overwinnen. Dat is een rijke troost. Ook 
voor jou? Voor mij?  
 
In de verzen 18-21 van Joël 3 lezen we de gelukkige toestand van het volk van God onder het 
Koningschap van de Heere Jezus. In beelden die een overvloed uitdrukken wordt ons 
duidelijk dat dit een heerlijk Koninkrijk zal zijn waar Jezus Christus, alles en in allen is! Het is 
een eeuwig Koninkrijk! Het is een vrederijk! Het is een Koninkrijk van genade, heiligheid en 
gerechtigheid! Alle zonde is door bloed, het bloed gereinigd! Het is Koninkrijk waar de drie-
hoofdige vijand voor altijd gedood is. De duivel, de wereld en ons eigen verdorven hart. 
Want het is de plaats waar de HEERE zal wonen! Dat brengt mij bij het laatste Bijbelboek, 
Openbaring, waar dit ook zo heerlijk beschreven wordt. Wat is nu het geluk van Gods 
kinderen? ‘Ziet de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn 
volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen; en de dood zal niet meer zijn: noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; 
want de eerste dingen zijn weggegaan!’ Openbaring 21:3-4. Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met Hem! Zal jij, zal ik daar ook mijn Heere ontmoeten? ‘Mijn…’ Mag 
je dat weten door genade? Als je dat ‘mijn’ mist dan mis je alles! Als je dat ‘mijn’ kent, dan 
heb je alles! 
 
Dat was het voor vandaag, we hopen tot de volgende keer zo de Heere wil en wij leven 
zullen.  


