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preek 3 juli 2022 

thema God zet alles recht! 

tekst Joël 4 

liturgie: DNP Psalm 113 (Zing halleluja, loof de HEER) 

gesproken votum, groet, amen Opwekking 375 (De Heer regeert) 

gebed kinderlied (Alle kinderen mogen komen; 

https://www.youtube.com/watch?v=Frbl0UKAjgs)  

King’s kids naar hun club  

preek deel 1 DNP Psalm 2 (Wat willen al die wereldleiders toch) 

lezen Joël 4 BGT  

preek deel 2 Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God) 

gebedspunten  

gebed Sela: Alles voor Hem (Alle macht, alle rijkdom, alle wijsheid, 

alle kracht; https://www.youtube.com/watch?v=ZIJM-bqJorg) 

King’s kids komen terug  

collecte  

apostolische geloofsbelijdenis Liedboek 150a (Geprezen zij God) 

Gods appel vanuit Kolossenzen 3:12-17 BGT  

zegen met gesproken amen  

 

De Heer regeert! 

Allerlei liederen gaan daar over. 

Psalm 113 bijvoorbeeld. Daar wordt aan alle mensen de oproep gedaan om de Heer te 

prijzen en om voor Hem te zingen want Hij regeert! 

Je vindt het ook in Opwekking 375 (een lied waarin Psalm 97 is verwerkt): De Heer 

regeert. De hemel toont zijn heerlijkheid. De volken zien zijn grootheid. Want Hij 

regeert. 

Het is niet moeilijk om nog veel meer liederen te vinden die gaan over de Heer die 

regeert en die alles in zijn macht heeft. De Heer regeert! Vooral sinds Pinksteren weet je 

dat zeker! besef je dat God zijn Geest aan alle mensen geeft! kun je tegen anderen 

zeggen: Gods Geest is ook voor jou! kun je tegen jezelf zeggen: Gods Geest is ook voor 

mij! De Heer regeert! 

Dat geloven we en dat belijden we en dat willen we ook graag zien. Maar hoe? en waar? 

In de kerk gebeuren veel dingen waar je blij van wordt en God voor dankt. Maar in 

diezelfde kerk gebeuren ook (soms plaatselijk maar in ieder geval landelijk en 

wereldwijd) afschuwelijke dingen waardoor mensen kapot worden gemaakt. Regeert de 

Heer werkelijk? 

In ons land hetzelfde. Wat een inzet van politici, van ambtenaren, van heel veel mensen, 

allemaal mensen die hun best doen voor de ander en die het goede voor hebben met ons 

land. Maar in ons land zie je ook heel veel mis gaan met als gevolg dat allerlei groepen 

mensen zich niet gekend voelen door de overheid en in opstand komen (zoals nu de 

boeren) om met geweld hun gelijk te halen waar anderen dan weer het slachtoffer van 

worden. Toont de hemel werkelijk de heerlijkheid van de Heer? 

Wereldwijd zie je mooie dingen gebeuren. Dat ben ik in Ivoorkust ook tegengekomen! 

Mooie mensen die in God geloven en die vanuit dat geloof leven en zich inzetten voor 

hun omgeving. Maar tegelijk is er wereldwijd ook zoveel ellende waar je stil van wordt 

en machteloos naar staat te kijken, zijn er zoveel machthebbers die overtuigd zijn van 

hun eigen grootheid en voor wie vergroting van hun macht het hoogste doel is waar al 

het andere voor moet wijken. Zien de volken werkelijk Gods grootheid? 

https://www.youtube.com/watch?v=Frbl0UKAjgs
https://www.youtube.com/watch?v=ZIJM-bqJorg
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Dat vind ik moeilijk en ik niet alleen want de eerste christenen worstelden daar al mee. 

In het boek Handelingen wordt verteld dat duizenden mensen de woorden van Petrus 

aanvaarden en laten zich dopen. En in de weken en maanden daarna zijn er steeds meer 

die ontdekken dat Jezus de grote koning is en die zich laten dopen en die Gods Geest 

ontvangen. Machtig is het. Een groot feest! 

Maar intern ontstaat gedoe (ook al in de christelijke gemeente in Jeruzalem!) en van 

buitenaf komt er weerstand, onderdrukking, geweld. Dat is ontmoedigend. 

Maar: de eerste christenen gaan in gebed. Ze roepen God te hulp en daarbij verwijzen ze 

naar Psalm 2 (zie Hand. 4:23-31). Laten wij die psalm nu samen zingen. 

 

Petrus heeft op de Pinksterdag Joël 3 gelezen. Laten wij vandaag Joël 4 lezen (uit de BGT). 

Wat vind je mooi in dit hoofdstuk? En wat vind je moeilijk in dit hoofdstuk? 

 

Ik wil dit hoofdstuk in drie gedeelten bespreken. Eerst vers 1-8. 

Ik begin met een voorbeeld. 

Hans is een man van ongeveer 30 jaar oud. Op een dag is er een feestje op zijn werk. Er 

wordt alcohol geschonken. Hij doet gezellig mee. Hij drinkt veel te veel. Naderhand gaat 

hij naar huis. Met z’n eigen auto. Ze zeggen nog dat hij dat niet moet doen. Maar hij doet 

het toch. Onderweg veroorzaakt hij een ongeluk. Hij ziet een fietser over het hoofd: een 

moeder met kind. Het kind sterft en de moeder is blijvend invalide. Verschrikkelijk. 

Maar Hans praat zichzelf vrij. Volgens hem keek die fietser niet uit. 

Er komt een rechtszaak. De rechter wil Hans er van doordringen dat hij schuldig is. Hij 

zegt: Stel je voor dat het om jouw zoontje ging, en om jouw vrouw! Je bent toch 

getrouwd? En je hebt toch een jongetje van drie? Stel je voor dat jouw vrouw voor altijd 

in een rolstoel beland was! Stel je voor dat jouw zoontje was gestorven! Zo probeert de 

rechter hem ervan te doordringen dat hij fout zit. Hans heeft verkeerd gedaan. Hij moet 

zichzelf niet vrij proberen te pleiten. 

Hans wordt veroordeeld. Hij zelf wordt veroordeeld. Zijn vrouw hoeft niet voor straf in 

een rolstoel. Zijn zoontje van drie hoeft niet voor straf te sterven. Hans wordt gestraft. 

Dit is een goed voorbeeld van hoe God doet. 

God is de rechter. Hij is volstrekt eerlijk. Hij zal mensen alleen straffen voor wat ze 

persoonlijk verkeerd gedaan hebben. Hij zal ze niet straffen voor wat hun ouders of hun 

kinderen hebben gedaan. 

Dat kun je toepassen op Tyrus en Sidon en de Filistijnen. Zij hebben wreed gehandeld. 

Ze hebben de mensen van Juda als slaaf verkocht. Zal God dan honderd jaar later de 

rollen omdraaien? Dat Hij tegen Juda zegt: en nu mogen jullie de mensen van Tyrus en 

Sidon en de Filistijnen te pakken nemen! en nu mogen jullie hun kinderen als slaven 

verkopen! pik ze maar in! doe ze maar weg!? Dat doet God niet. God laat wreedheid niet 

bestraffen met nieuwe wreedheid. Maar God wil de mensen die wreedheden hebben 

begaan, doordringen van hun wreedheid. Ze houden de verantwoordelijkheid voor hun 

daden van zich af en ze proberen zichzelf vrij te pleiten. Ze willen God geen gelijk 

geven. Maar ze zullen wel moeten; God zelf zorgt daarvoor! Hoe zou het voelen als ze 

met jou doen wat jij met hen hebt gedaan? Dat is de boodschap van God voor Tyrus en 

Sidon en de Filistijnen, om hun in te laten zien dat ze verkeerd gedaan hebben.. 

God is rechter. 

Hij roept de volken bij elkaar. Hij gaat ze oordelen, in het Oordeelsdal. Eigenlijk zou Hij 

iedereen moeten veroordelen: Juda en Jeruzalem, samen met Tyrus en Sidon en de 

Filistijnen. Want geen mens verdient het om gespaard te blijven. Waarom springt God 

uitgerekend voor Juda en Jeruzalem in de bres? Dat wordt met Pinksteren duidelijk. 

Juda, (Jeruzalem), is geen besloten club. Het is een club die opengesteld is voor 

iedereen. Je mag erbij! Kom erbij! Jij mag ook gered worden, dankzij Jezus. De 
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Filistijnen en de mensen uit Tyrus en Sidon mogen lid worden van het volk van God. 

Wij ook! Jullie ook! Je hoort erbij, dankzij Jezus Christus. 

Het is aan Jezus te danken dat de HEER opkomt voor zijn volk. Het is te danken aan dat 

kind dat in een kribbe lag, het is te danken aan die man die aan het kruis hing, het is vooral 

te danken aan die Zoon van God die opstond uit de dood en zijn Geest stuurde naar iedereen 

die er voor open staat. Onze God wordt niet beheerst door wraakzucht. Wat is het een 

uitdaging om dat te weerspiegelen in ons dagelijks leven! 

 

We lezen verder in Joël 4. Nu vers 9-17. 

God maakt zich klaar voor de laatste strijd. 

Z’n tegenstanders moeten komen. Iedereen die zich tegen de HEER verzet, wordt 

opgeroepen. Ze moeten allemaal komen. 

Ze moeten alle beschikbare middelen inzetten. 

Ploegijzers ... Die worden gebruikt om de grond te bewerken. Maak er zwaarden van! 

Snoeimessen ... Die worden gebruikt in de wijnbouw. Maak er speren van! 

Ze moeten alle beschikbare middelen inzetten. 

Alle beschikbare mensen en alle beschikbare middelen moeten ze inzetten. Want dit 

wordt de laatste krachtmeting. Ook wie zwak is, moet meedoen. Niemand kan thuis 

blijven. Iedereen moet zich gedragen als een held. 

Je zou denken dat het een felle strijd wordt. Maar al snel blijkt dat het een rechtszitting 

wordt. 

Er komt een soort van internationaal tribunaal, met God als rechter. Hij oordeelt en Hij 

straft. En dat is vreselijk. God doet denken aan een leeuw die brult en die gromt. Het is 

een woest geluid. Dat is een kant van God waar je liever niet te veel aan denkt maar het 

is een kant die er wel is en die je ook in het Nieuwe Testament tegenkomt, in het boek 

Openbaring. In Openbaring 14 wordt (net als in Joël 4) gesproken over het moment dat 

alle misdadigers zich moeten verantwoorden en dat alle misdadigers worden gestraft. 

Iedereen die fout doet wordt berecht. 

O God, wie is er dan nog veilig? Waar moeten we heen? Naar Jezus! want dankzij Jezus 

zijn we veilig, bij God: God die sterk is! God die voor je opkomt! God die recht doet! God 

die doet wat Hij beloofd heeft! God die genadig is! Vertrouw op Hem! 

 

Laten we ook de laatste verzen van Joël 4 nog lezen: vers 18-21. 

Joël zegt in deze verzen verschrikkelijke dingen over Egypte en Edom. 

Die twee landen grenzen aan elkaar. Joël zegt erover: Ze zullen verwoest worden. Ze  

worden een woestenij. Ze veranderen in een kale woestijn. Je kunt daar niet wezen. 

Leven is daar niet mogelijk. 

Als Joël die twee landen noemt, moet je niet denken aan een bepaald gebied. In het 

huidige Egypte kun je gerust gaan wonen! Je kunt daar best op vakantie naar toe gaan. 

Joël gebruikt de namen “Egypte” en “Edom” om Gods tegenstanders aan te duiden. Wie 

zich tegen God verzet en z’n best doet om het volk van God klein te krijgen … Gods 

zegen zal zo iemand ontgaan en daar kiest ‘ie dan voor. 

Dit klinkt als een dreigement. Zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld als een klemmende 

waarschuwing: weet waar je mee bezig bent! laat je redden! Zonder God wordt je leven 

een woestijn: droog, levenloos. 

Tegenover de woestijn waar alles dood en doods is, komt de zegen van de HEER des te 

stralender naar voren. God is zo royaal. Zijn zegen is niet beperkt tot VIP’s of tot de happy 

few. Iedereen mag ervan mee genieten!  

God is bepaald niet eenkennig. God is geen vreemdelingenhater. Hij zal niet zeggen: jij 

ziet er zo raar uit! jij bent van het verkeerde soort! jij hebt de verkeerde geaardheid! jij 

bent van de verkeerde familie! jij bent van het verkeerde ras! jij hebt zulke erge dingen 
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gedaan! jij mag er niet in want Ik wil je er niet bij hebben! Bij God is iedereen welkom! 

Jeruzalem wordt een stad die helemaal zuiver is. Zonde kom je daar niet meer tegen. 

Zondaars horen daar niet want zondaars zijn vreemden en die komen niet meer binnen in 

Jeruzalem. Ieder die zonder zonde is, is thuis in Jeruzalem. Horen wij daar dan wel bij? 

Ja! Dankzij Jezus horen wij daar ook bij! 

Gods zegen stroomt uit over ons leven, over ons land, over onze wereld. 

Daarbij moet je denken aan een gebied met bergen en heuvels. Als het in zo’n gebied 

geregend heeft, zie je overal water uitkomen. Het stroomt naar beneden. Een prachtig 

gezicht is het! en een geluid dat het maakt! Joël zinspeelt op zoiets. Maar hij ziet geen 

water naar beneden komen; bij hem is het wijn en melk. Dat gebeurt niet echt; gelukkig 

niet; het gebeurt bij wijze van spreken. Er zijn zoveel druiven; er kan zoveel wijn van 

gemaakt worden; het lijkt wel of de wijn van de bergen naar beneden druipt. En er zijn 

zoveel koeien en schapen en geiten; en ze geven zoveel melk; het lijkt wel of het in 

stroompjes naar beneden vloeit. Je kunt het opvangen; je kunt het gebruiken; je mag er 

van genieten. Er is ook uitbundig veel water. Dat is veelbelovend. De wijnstroom en de 

melkvloed zullen niet opdrogen. Want het water bruist; zoveel is het. Het is Gods zegen 

die uitstroomt over het land. 

Het komt uit de tempel van de HEER. Dankzij God kun je leven, kun je het leven vieren, 

kun je het leven delen. Volmaakt is het nog niet. Het leven kan machtig pijn doen. Onrecht 

lijkt vaak te zegevieren. Maar we mogen weten: God zet alles recht! Kom, laten we dat 

vandaag al vieren! 

 

Amen! 


