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preek 22 mei 2022 

thema En toch komt het goed 

tekst Joël 1 BGT 

liturgie: Opwekking 281 (Als een hert dat verlangt naar water; met toegift) 

votum en groet Opwekking 574 (Groot is Hij; in canon) 

gebed kinderlied: Vader Abraham (https://youtu.be/OT3vmFwpvj4) 

kinderen naar hun club  

lezen Joël 1 BGT LvdK Psalm 102:1,3 (HEER, hoor mijn gebed) 

preek LvdK Psalm 102:8,13 

Gods leefregels aan de hand van Psalm 15 BGT  

geloofsbelijdenis = LvdK Gezang 254 (God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade) 

gebed  

kinderen terug  

collecte Opwekking 585 (Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht) 

zegen  

Vissen. 

Doe je dat wel eens? En dan bedoel ik niet: met een hengel aan de waterkant zitten en 

hopen dat de vissen bijten. Ik bedoel: ergens alleen dat uithalen wat je lekker vindt. 

Bijvoorbeeld: je hebt soep op je bord; alle balletjes vis je eruit en die eet je lekker op 

maar de rest laat je staan. Het is ook heel verleidelijk om te gaan vissen in de Bijbel: je 

haalt de leuke teksten eruit, de prettige teksten, de teksten die je goed doen; de rest laat je 

liggen want dat is ongemakkelijk. 

Eerlijk gezegd houd ik daar wel van. 

Met een hengel aan de waterkant zitten, no way! De lekkere dingen uit de soep halen en 

de rest laten staan, dat heb ik afgeleerd; (en daarbij komt nog: als Lia de soep kookt vind 

ik de hele soep lekker en heb ik geen behoefte aan vissen). Maar ik vind het moeilijk om 

niet te gaan vissen als ik de Bijbel lees. In het Nieuwe Testament kom ik af en toe 

teksten tegen die ik maar liever laat liggen. Het Oude Testament vind ik helemaal erg 

want dat deel van de Bijbel staat vol teksten die me tegenstaan: ik vind ze ontmoedigend, 

pijnlijk, heftig. 

Vandaag gaan we toch niet vissen. 

Ik ben van plan om met Pinksteren bij Joël 3 stil te staan: Gods Geest is ook voor jou. 

Dat is een mooie tekst waar ik helemaal blij van word. Maar ik vind het niet eerlijk om 

alleen hoofdstuk 3 te lezen en de rest te laten liggen. 

We gaan zo meteen Joël 1 lezen. 

Het is geen leuk hoofdstuk. Wie alleen de ballen uit de soep wil, is gewaarschuwd: dan 

kun je nu beter een eindje gaan wandelen. Wie met mij de hele soep wil eten, kan 

blijven: laten we samen luisteren en elkaar helpen begrijpen en proeven: 

Joël 1, uit de BGT. 

 

’t Is best wel een heftig hoofdstuk! 

Hoe moet je het lezen? 

Ik denk dat je het niet moet lezen als een tekst van vroeger waarin mensen van vroeger 

heel erg op de kop krijgen. Dan is het of je kijkt naar een reportage over droogte in 

Afrika; daarna doe je de tv uit; je zegt tegen elkaar: wat erg hè? en je gaat iets anders 

doen. Als je zo deze tekst leest, dan hou je deze tekst op afstand en dan heeft ‘ie niks met 

jou en jouw leven te maken. Zo moet het niet, denk ik. 

Ik denk dat je Joël 1 ook niet moet lezen als een tekst die direct voor ons geldt. Dat is 

https://youtu.be/OT3vmFwpvj4
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niet zo. Deze tekst is gericht tot de leiders en de inwoners van Juda die daar bijna 3.000 

jaar geleden leefden. Wij zijn slechts meelezers. Wij leven in een andere tijd. Wij leven 

na de geboorte van Jezus Christus. Wij leven na zijn leven, lijden, sterven, opstanding, 

hemelvaart. Als je Joël 1 leest moet je daar rekening mee houden, denk ik. 

Volgens mij moeten we bekijken wat je uit deze tekst leert over God. Hoe gaat God om 

met zijn mensen? En hoe reageert zijn profeet Joël op de heftige woorden die hij moet 

doorgeven? 

Ik wil samen met jullie Joël 1 bekijken vanuit drie kernmomenten. 

 

Het eerste kernmoment is vers 7: 

Alle druiven zijn opgegeten door de sprinkhanen. Nergens hangen meer vijgen in de bomen, 

en overal liggen kale takken en dode bomen. 

 

Wat is het toppunt van geluk? 

In Israël was het toppunt van geluk: zitten onder je eigen wijnstok en je eigen vijgenboom. 

Onbezorgd genieten van het leven. Daar heb je de tijd voor, en de rust. Je zit lekker in de 

schaduw. Je kunt eindeloos met elkaar praten. Niets ontbreekt aan je geluk. 

Volgens Joël 1 wordt juist dat geluk aan de mensen ontnomen. 

Joël beschrijft in vers 7 de ellende. 

De wijnstok is dood en de ranken zijn verbleekt. Het is om te huilen. Al het moois is er 

vanaf. Hier valt niets meer te oogsten; het is afgelopen. 

De vijgenboom biedt geen schaduw meer. Hij is naakt en kaal; de takken zijn eraf; een 

zielige stam staat nog overeind. Hak hem maar om. Het geluk is verdwenen. 

Wat Joël beschrijft doet me denken aan beelden uit Oost-Afrika nu. 

Het is pijn die ook in onze tijd zoveel voorkomt, in Oost-Afrika, maar ook (op een andere 

manier) in allerlei andere landen, ook in West-Europa, ook in Nederland, ook bij ons. 

De pijn van mensen die hun zoon of dochter hebben verloren door een dodelijk ongeluk. 

De pijn van mensen die in de steek gelaten zijn door hun partner. 

De pijn van mensen die worstelen met hun verleden; ze moeten in het reine komen met 

wat gebeurd is, maar het kost heel veel strijd. 

De pijn van mensen die altijd hard hebben gewerkt maar nu niet meer rond kunnen 

komen. 

De pijn van mensen die middenin oorlogsgeweld zitten (in Oekraïne, in Syrië, ergens 

anders): hun man is ergens aan het vechten; zelf zijn ze hun leven niet zeker; ze moeten 

hun kind zien te troosten en hun oude moeder zien te ondersteunen. 

De pijn van mensen in diepe armoede: je kind is slap van de honger en hij huilt niet meer 

omdat hij daar geen kracht meer voor heeft, maar je hebt niets om het kind te voeden en 

het sterft op je arm. 

Het is pijn die doorgaat tot op de laatste dag. 

Dan wordt het zo eng! In Openbaring 6 wordt dat beschreven. De zon wordt zwart en de 

maan wordt rood; de hemel scheurt los; de bergen en de eilanden komen van hun plek. 

Mensen worden panisch van angst. Dat kan ik me voorstellen. Als de grond onder je 

voeten begint te trillen, is dat traumatisch. Maar weet je wat ik het heftigste vind als ik 

Openbaring 6 lees? Dat er mensen zijn die doodsbenauwd worden voor God en voor 

Jezus! Dat vind ik zo heftig! Blijkbaar gaat het om mensen die hebben geleefd in verzet 

tegen God en die er op het laatst van overtuigd zijn dat er geen redden meer aan is. 

Het lijkt allemaal hopeloos. 

En toch komt het goed. 

In Openbaring 7 vertelt Johannes dat hij een onafzienbare menigte ziet, een 
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mensenmassa die niet te tellen is, allemaal mensen die gered zijn, allemaal mensen die 

Jezus Christus aanvaarden als hun heer en koning, allemaal mensen die God vereren. 

Hoe kan dat? Dat komt door Jezus. Hij heeft mee de pijn ervaren dat alle geluk 

verdwenen was. Hij zorgt voor een ommekeer. Dat toppunt van geluk (zitten onder je 

eigen wijnstok en je eigen vijgenboom) gaan we bereiken dankzij Jezus. Elk beetje geluk 

van vandaag is daar een voorproefje van. Ik hoop dat je je geluksmomenten hebt! Dat 

ook jij ontdekt wat je geluk is en dat je ervan kunt genieten; dat je God ervoor kunt 

danken. 

Alle eer aan God! vanwege Jezus die onze eeuwige koning is. 

 

Laten we in Joël 1 een tweede kernmoment bekijken: vers 13 en 14: 

Priesters, trek rouwkleren aan en klaag. Dienaren van God, blijf de hele nacht wakker en 

huil! Want niemand brengt nog offers in de tempel van God. Kies een dag uit waarop 

iedereen naar de tempel moet komen. Niemand mag die dag iets eten of drinken. Roep alle 

leiders en inwoners van Juda bij elkaar. Want iedereen moet bidden tot de Heer, jullie God. 

 

Eén sprinkhaan is niet erg. 

Sprinkhanen zijn maar kleine beestjes. Kinderen in Afrika vangen ze; dat deden onze 

kinderen ook: ze deden de sprinkhanen in een potje; deksel erop; schudden zodat de 

vleugels kapot gaan; bakken in olie; zout erbij; smullen maar. 

Maar een heleboel sprinkhanen bij elkaar, dat is verschrikkelijk. 

Joël beschrijft wat er dan gebeurt. Wat nummer één overlaat, knaagt nummer twee af. 

Wat nummer twee overlaat, maait nummer drie af. Wat na nummer drie overblijft, vreet 

nummer vier kaal. 

Als een boer een zwerm sprinkhanen op zijn land krijgt, is hij ongelukkig. 

Binnen één minuut is het hele veld bezaaid met sprinkhanen. Binnen tien minuten 

hebben ze al het groen opgevreten. De zwerm sprinkhanen trekt verder. De boer blijft 

achter met zijn kaalgevreten land. Er valt niets meer te oogsten. De velden liggen er 

treurig bij. Verschrikkelijk! Niets te eten! 

Joël roept de mensen op om net zo verdrietig te zijn als hun velden. 

Laat alsjeblieft zien dat je er kapot van bent. Houd je niet groot. Het is zo afschuwelijk 

als de oogst mislukt, als al je werk vergeefs is, als je niet weet waar je eten vandaan zou 

kunnen halen voor jezelf en voor je kinderen. Doe niet net of dit nu eenmaal bij het leven 

hoort; een risico is dat je dapper moet incasseren. Je mag best huilen. Toe maar. 

Joël roept ook de priesters op om te rouwen. 

Ze moeten graan en wijn aan de Heer offeren. Dat is hun taak. Door die offers erkennen 

ze dat we al ons eten en drinken van God krijgen. Maar nu de sprinkhanen alles 

opgevreten hebben, is er niets meer. Er is geen graan; er is geen wijn. Ze kunnen niets 

aan de Heer geven. Dat is zo afschuwelijk. 

De priesters roepen God te hulp. 

Ze staan machteloos. Ze staan met lege handen. De voorgeschreven offers kunnen niet 

meer gebracht worden. Er is niets meer. Ze kunnen God niet meer de eer geven die Hem 

toekomt. Van de priesters valt niets te verwachten. Maar daar stopt het niet! 

God stuurt een nieuwe priester: Jezus. 

Want Gods hart gaat uit naar de mensen. God heeft de wereld zo lief. Zijn hart gaat zelfs 

uit naar mensen die nu nog niets van Hem willen weten. Zijn liefde zal mensen weten te 

treffen; zijn liefde zal mensen tot inkeer brengen; zijn liefde zal mensen brengen tot 

liefde voor God. Hij is de eerste. Hij begint. Het is te danken aan Jezus. Hij is de nieuwe 

priester. 

Deze priester staat niet met lege handen. 
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Hij is God. Hij is rijk. Hij is niet afhankelijk van de oogst van dit jaar. Zijn werk kan 

nergens door worden aangetast. Hij is namelijk in zichzelf schatrijk. Hij geeft aan God 

alles waar God recht op heeft. Hij kan het. Hij wil het. Hij doet het. In de hemel. 

Wat een goeie! 

Dat is een priester aan wie je nog ’s wat hebt! Door Hem gaat de wereld niet aan zijn 

eigen ellende ten onder. Het komt toch goed. Alleen door Hem. 

Alle eer aan God! vanwege deze bijzondere priester. 

 

Er is nog een derde kernmoment van Joël 1 dat ik met jullie wil bekijken: vers 19 en 20: 

Ik bid tot u, Heer. Want de velden zijn droog door de hete zon, en alle bomen zijn dood. 

Door de rivieren stroomt geen water meer. Zelfs de wilde dieren roepen om u. 

 

Met de sprinkhanen kwam ook de droogte. 

De velden zijn uitgedroogd. Het ligt er troosteloos bij. Alles is dor. Zelfs de blijdschap 

van de mensen is verdord. Alle levensvreugde is weg. Er is geen eten meer. Het leven is 

in gevaar. Je kunt wel zaaien (als je nog niet alles opgegeten hebt maar toch nog wat 

zaaigoed over hebt), maar als het niet gaat regenen gebeurt er niks; dan blijft het zaad 

gewoon liggen. 

Het vee loeit. 

De dieren laten zich horen. De koeien dwalen doelloos rond. Water is nergens te vinden. 

En grazen kunnen ze ook nergens. Ze lopen maar wat rond. En ze loeien. 

Niet alleen de koeien laten zich horen; ook de schapen en de geiten. 

De mensen zijn stil. 

Ze lijden onder de droogte. Ze voelen zich machteloos. En ze staan machteloos. Ze 

trekken zich terug, bij God vandaan. Ze weten niets te zeggen. De wilde dieren roepen 

om water; ze roepen om voedsel; ze roepen tot God. De mensen zijn stil. 

Joël is de uitzondering. Deze profeet roept tot God. 

Joël maakt verschrikkelijke dingen mee. Hij ziet dat het toppunt van geluk onbereikbaar 

is geworden. Hij ziet hoe de mensen lijden onder de sprinkhanenplaag en onder de 

droogte. Hij ziet hoe ze stil vallen. Hij ziet hoe ze zich van God verwijderen. “Ik bid tot 

u, Heer”, zegt hij. Op U beroep ik mij. 

Dit is wat de HEER wil. Hij legt Joël de woorden in de mond. 

Joël moet spreken over alle ellende. Hij moet daarbij geen afstand scheppen tot de 

mensen. Hij moet de mensen niet van een afstandje verwijtend toespreken. Hij moet niet, 

van bovenaf, verwijten over hen uitgieten. Hij moet niet steeds maar roepen: ‘jullie’; 

‘jullie hebben gezondigd’, ‘jullie hebben het gedaan’, ‘jullie zitten fout’. Hij hoort bij 

Gods volk. Waar anderen zwijgen, begint hij te spreken. Hij spreekt voor de anderen. Hij 

roept tot God. Hij roept God te hulp. 

God heeft deze profeet aan Israël gegeven, ruim 2.500 jaar geleden. 

God laat daarmee zien dat zijn volk de moeite waard is. Hij laat ze niet aan hun lot over. 

Hij maakt bekend wat Hij wil. Hij geeft inzicht in de geschiedenis. Hij waarschuwt voor 

gevaren. Joël is zijn woordvoerder. Laten we naar hem luisteren, al is zijn boodschap 

pittig. Zijn harde taal komt immers van God. 

Joël is niet onze redder. Hij verlangt naar een redder en hij vertrouwt daarbij op God. 

De pijn van zoveel mensen wereldwijd en de problemen die veel mensen ook in mijn 

eigen omgeving hebben, gaan boven mijn macht. Maar ik wil met Joël vertrouwen op 

God die ons Jezus gaf en ons met Jezus een nieuw leven wil geven. 

Alle eer aan God! vanwege Jezus Christus onze Heer. 

Amen! 


