De HEER is een Krijgsheld
Bijbelstudie 5 over Joël
Lees hardop Joël 2,1-11
1 Het effect. Het blazen op de ramshoorn is in sommige Bijbelverhalen een teken dat de
Israëlieten de aanval openen op de vijand (in de tijd van de Rechters: 3,9 Ehud en 7,16
Gideon). Ook hier bij Joël (2,1) gaat het over oorlog, maar nu moet het een alarmsignaal zijn
dat zij aangevallen wórden. Het thema van de ‘dag van de HEER’ wordt verder uitgewerkt
(na 1,15-20). Het vervolg gaat breed uittekenen welk leger er op de Israëlieten afkomt. En wat
het effect is, staat in het hart van de passage, vers 6: “Bij die aanblik krimpen allen ineen, alle
gezichten verbleken.”
2 Is God zo?! We leren hier de HEER op een krijgshaftige manier kennen. De beschrijving
van het leger blijkt het leger van God te zijn, vers 11: zijn stem schalt voor zijn leger uit. Op
de dag van de HEER krijgen wij met Hemzelf te maken. Dat God als een militaire leider
wordt afgeschilderd was in Israëls traditie al bekend uit de tijd van de uittocht: “Zij naam is
HEER, hij is een krijgsheld. De wagens van de farao slingerde hij in zee…” (Exodus 15,3) In
dat verband is het veelzeggend dat Israël in Joëls tijd met een leger sprinkhanen te maken
kreeg. Want achtste plaag tegen Egypte was… een sprinkhanenplaag! (Exodus 10,1-19) Toen
had God zich als beschermheer van zijn volk bewezen, nu richt Hij zich tegen zijn volk. Wat
is er gebeurd dat dat verklaren kan?
3 Strijd alom. Een van de bekende namen voor God is ‘Heer van de hemelse machten’
(vroeger: Heer der heerscharen). Dat duidt op de engelen die als hemelse legers klaarstaan om
te helpen Gods rijk op aarde te vestigen. Oorlogstaal hoort bij het geloofsleven waar het gaat
om de strijd met de zonde en de duivel, denk aan de ‘geestelijke wapenrusting’ in Efeze 6,120. God heeft geen strijd tegen ons, maar tegen de kwade machten die de doorbraak van het
evangelie van redding in de weg staan. Maar dit gedeelte uit Joël maakt juist God eigen volk
ongerust en ontzet: is de HEER dan tegen ons? Of moeten wij de vraag omdraaien: stonden
wij soms aan de kant van het kwaad, dat God zich nu daarom tegen ons keert?
Gesprekspunten:
1. Bespreek met de taal van de strijd. Het is op dit ogenblik onze taal over het
coronavirus. We moeten het ‘eronder krijgen’ of ‘verslaan’. Maar hoe functioneert
deze taal in je geloofsleven waar het gaat om zonde, verleiding, kwaad? Kun je de
beeldspraak van God als krijgsheld daarbij gebruiken? Hoe is dit zichtbaar geworden
toen de HEER zelf op aarde kwam in Jezus Christus?
2. In vers 3 wordt de hof van Eden genoemd. Dit is een van de weinige keren dat in het
Oude Testament wordt teruggekeken op Genesis 2. Zie ook Jesaja 51,3; Ezechiël
28,13; 31,9-18; 36,35. Bespreek met elkaar op welke manier hier het paradijs
functioneert. Vergelijk dat met hoe de Catechismus dat doet in zondag 3 vraag en
antwoord 6 en 7.
3. Vers 11: “Groot en ontzagwekkend is de dag de HEER, wie kan die dag doorstaan?”
Het antwoord is helder: niemand. Hoe verhoudt zich dat de gedachte dat ‘de meeste
mensen deugen’ en dat we het liefst alles positief benaderen?
Verder lezen:

In Efeze 6,10-20 lezen wij over een geestelijke strijd. Wij bestrijden geen mensen van vlees
en bloed, maar zonden en zondige machten. Pas dat eens toe op de volgende drie
Bijbelverhalen: de ondergang van farao, Exodus 15; de strijd tegen Amalek, Exodus 17; de
strijd tussen David en Goliat, 1 Samuel 17. Wat leer je hieruit als je deze stukken ‘geestelijk’
leest?
Uit de Heidelbergse Catechismus kun je zondag 12 vraag en antwoord 32 hierbij betrekken
(over de naam ‘christen’), en vraag en antwoord 123 (over de komst van Gods rijk)
https://www.gkv.nl/download/4135
*
Kijk op het Youtubekanaal van de Fontein voor korte videoclips waarin ds. Simon van der
Lugt hardop nadenkt over het thema van deze Bijbelstudie.
https://youtu.be/RpvUt6IudDw

