
Uitdagende taal 
Bijbelstudie 9 over Joël 

Startopdracht: lees hardop Joël 4,9-21 

1 Heilige oorlog | God zegt via de profeet, dat het volk de vijand moet oproepen tot de strijd 

(4,9). Letterlijk staat er zoiets als ‘heilig de oorlog’ en dat kan wijzen op offers waarmee men 

in die tijd de oorlog voorbereidde (denk aan het zegenen van wapens en vaandels), vergelijk 

het verhaal in 1 Koningen 22. De vijanden zullen hun ondergang in die strijd tegemoet gaan. 

Het is uitdagende taal, die in de mond van de HEER niet goedkoop klinkt. Hij kan waarmaken 

wat Hij zegt en Hij doet het omdat Hij het leed van Israël persoonlijk maakt (zie 4,2 en 4) 

2 Heilig de middelen | Alle middelen kunnen worden ingezet: landbouwgereedschap kan 

worden omgebouwd tot wapens (vers 10). Misschien heeft Joël hier de bekende woorden van 

de profeten Jesaja (2,4) en Micha (4,3) over zwaarden, die ploegijzers worden, bewust 

omgedraaid. 

3 Heilig gebed | Midden in een oproep aan de volken om de krachten te komen meten in de 

Vallei van Josafat, staat ineens een schietgebed, een korte uitroep gericht aan God (4,11). 

Meegesleept door zijn emoties spoort de profeet de HEER aan om zijn legermacht naar de 

plaats van het gericht te sturen: “Laat, Jahwe, uw helden afdalen!” Dat wijst op de hemelse 

legers die God terzijde staan. 

4 Heilige naam | Gods naam is in het geding. Dat is het thema van de profetie: waar is God 

nu in de nood? (zie 2,17 en Bijbelstudie 6 in de serie). In 4,17 komt dat weer terug: De HEER 

woont in Jeruzalem en daarom zal er veel zegen de wereld in vloeien, 4,18. In 4,20 wordt 

zelfs gezegd dat de periode van herstel permanent zal zijn. Wat vóór de wending in het boek 

genoemd werd, komt dus erná weer terug. Dat geldt ook voor de dag van de HEER (4,14). Let 

ook op de beeldspraak van de oogst. Juist die was zo mislukt door de sprinkhanen dat zelfs de 

offers niet meer konden worden gebracht in de tempel van de HEER. Nu komt de beeldspraak 

van de oogst terug als een beschrijving van het oordeel. 

Gespreksvragen: 

1. Het is zo wonderlijk, dat korte, emotionele gebedje in 4,11. Het lijkt wel een 

schietgebed. Ken je dat in je eigen leven? Deel verhalen met elkaar.  

2. De zegen voor Israël gaat samen met de ondergang van de volken in de tijd van de 

profeet Joël. Kies hieronder een uitspraak die er volgens jou het beste bij past nu wij 

Jezus Christus kennen, en bespreek het met elkaar: 

a. De zegen voor de wereldwijde christelijke kerk gaat samen met de ondergang 

van de wereld 

b. De zegen in mijn persoonlijke leven gaat samen met de ondergang van de 

zonde in mijn leven 

c. De zegen komt pas bij het laatste oordeel en de ondergang van de zondaren 

ook 

d. De zegen voor de gelovigen wordt door Jezus geschonken aan alle mensen, nu 

en voor eeuwig 

e. Anders, namelijk… 



3. Hoofdstuk 4,18 geeft een beeldende beschrijving van de gelukkige toekomst. Zoiets 

lezen we ook in Openbaring 21,1-4. Vertel aan elkaar zo concreet mogelijk hoe je 

denkt dat het zal zijn op de nieuwe aarde.  

Verder lezen  

 over schietgebeden: 2 Samuël 15,31; Nehemia 6,14 en 13,14. 

 over de engelen die de HEER bijstaan: Psalm 103,20; Jesaja 13,3 en Psalm 68,18, 

vergelijk ook 2 Koningen 19,35. 

 over de beelden van de oogst als oordeel: Jesaja 17,5; 63,1-6; Micha 4,12b; 

Openbaring 14,19-20. 

Je kunt uit onze kerkelijke leerboeken hierbij betrekken: Heidelbergse Catechismus: zondag 

45-52 over het gebed en Nederlandse Geloofsbelijdenis: artikel 12 over de engelen.  

https://www.gkv.nl/download/4135 

* 

Kijk op het Youtubekanaal van De Fontein voor korte videoclips waarin ds. Simon hardop 

nadenkt over het thema van deze Bijbelstudie. 

https://youtu.be/cuJpTnwJpD4 
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