
God in ons midden 
Bijbelstudie 7 over Joël 

 

Startopdracht: Lees Joël 2,18-3,5 hardop 

 

1 De wending | De profeet gaat van 2,18 vertellen hoe de HEER zal reageren op het gebed dat 

de priesters namens het hele volk zullen uitspreken. De HEER heeft het over het 

‘schadeloosstellen’ en het wegnemen van de schande. Maar Hij gaat veel verder dan het 

verbeteren van de leefomstandigheden (2,19 en20). Hij gaat het leven delen met zijn volk: Hij 

geeft zijn eigen Geest op een manier die nog nooit vertoond is (3,1-5). Zo kan zijn naam echt 

een schuilplaats worden als de dag de HEER op een kosmische manier zal aanbreken (3,3-5). 

 

2 God aan het werk | “Ik zal” is het refrein (2,19 en 20) als de Heer antwoord begint te geven 

op het gebed van 2,17. Hij schetst hoe de mensen daarop zullen reageren: “Dan zullen jullie” 

(2,26 en 27). Het is boeiend om te zien dat de Schepper ook gewoon de akkers en dieren 

aanspreekt, niet via de mens maar rechtstreeks (2,21 en 22). De ‘vijand uit het noorden’ is, 

volgens mij,  een aanduiding van de sprinkhanen. God heeft die legers ingeschakeld (2,11) en 

schakelt die nu ook zelf uit (2,20). Wonderlijk zo soeverein de Schepper met die dieren 

omgaat, denk ook aan de plagen in Egypte, Exodus 7,18 en 21; en 8,10 (de stank!). 

 

3 Gods Geest | Het stuk over de uitstorting van de Geest (3,1-5) past bij het “Ik zal”-refrein. 

Na het herstel van de economie, de schepping en de internationale vrede geeft de HEER het 

ultieme antwoord op de spannende vraag: Waar is nu hun God?” (2,17) De HEER is aanwezig 

in het leven van zijn volk, van alle soorten mensen (zoals die ook in hoofdstuk 1 en 2 

opgeroepen werden om te komen bidden en te gaan vasten). Jeruzalem is de plaats waar 

mensen kunnen komen schuilen bij de dreiging van de dag van de HEER; als je zijn naam 

aanroept, ontkom je aan de ondergang (3,5). 

 

Gespreksvragen: 

 

 De HEER heeft het over ‘schadeloosstellen’, Hij komt het goed maken. Dat wil toch 

zeggen dat God de verantwoordelijkheid neemt voor de aangerichte ellende (2,11). 

Ken je Hem zo? Kun je dat verbinden met Christus’ werk op aarde? En met zijn Geest 

onder ons nu? 

 Petrus haalt dit gedeelte uit Joël aan op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem 

(Handelingen 2,16-24). Het lijkt of hij gewoon een stukje uit het boek van Joël knipt 

en toepast in zijn tijd. Ligt er nog een verband met de ellende van de 

sprinkhanenplaag, droogte en vijanden?  

 De Geest is aan jong en oud gegeven: hoe kun je die aanwezige Geest van Christus 

aanwijzen in de mensen van verschillende leeftijden om je heen? Op welke manier kan 

dat bijdragen aan het antwoord op de vraag in onze tijd: waar is God nu? 

 

Verder lezen: 

 

De vijand uit het noorden: deze term kun je uitleggen als aanduiding van sprinkhanen, 

concrete vijandelijke volken of eschatologisch of apocalyptisch wezen. Als het om 



sprinkhanen gaat is het niet geografisch bedoeld. Sprinkhanen zijn eerder uit het zuiden of 

oosten Israël binnen gekomen. Twee andere profeten spreken ook over die vijand uit het 

noorden. Lees deze passages eens door en vergelijk dit met Joël: gaat het bij deze profeten 

over dezelfde vijand (sprinkhanen of zijn het Babyloniërs) en dezelfde situatie? Jeremia 

1,13v; 4,5v; 6,1 en 22v. In het boek van de profeet Ezechiël 38,6 en 15; 39,2. 

 

Je kunt hierbij betrekken uit de Heidelbergse Catechismus: vraag en antwoord 53 over de 

heilige Geest; en vraag en antwoord 122: Uw naam worde geheiligd. 

 

* 

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/6Qb413X9ocw  

https://youtu.be/6Qb413X9ocw

