


Verschillende lagen

1. Historische context

2. Profetische laag
- Christocentrisch
- Israël en de volken

3. Wat kunnen wij ervan leren?

Gods handelen met Israël staat centraal!



Saul (1050 – 1010)

David (1010 – 970)

Salomo (970 – 930)

Scheuring

2-stammenrijk Juda
Koning Rehabeam

10-stammenrijk Israël
Koning Jerobeam I



Scheuring
Noord- &
Zuidrijk

(N) – 10 - Israel – Samaria
(Z) – 2 - Juda - Jeruzalem



2.000 – 626 v. Chr. / 722 wegvoering Noordrijk



606 -539 v. Chr. / 605-597-586 wegvoering Zuidrijk



Juda
2-stammenrijk

Israël
10-stammenrijk

De volken

Hosea
Amos

Joël
Micha
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

• Assyrië
Jona
Nahum

• Edom
Obadja



Joram

(848)

Jehu

(841)

Jerobeam II

(793)

Uzzia

(792)

Hosea

732
Hizkia 

(726)

10 stammenrijk 
ballingschap 
Assyrië (721)

Manasse

(697)

Josia

(640)

Jehoahaz/
Jojakim (609)

Tempel verwoest  
2 stammenrijk 
ballingschap (586)

Herbouw 
tempel (515)

450650850

Amos 
765-753

Hosea 
755-722

Micha 
750-725

Jona 
782-753

Zefanja 
642-625

Nahum 
650-612

Habakuk 
612-605

Obadja 
586-583 of 
889-884

Zacharia 
520-518

Haggaï 
520

Joël 
835-879 of 
500-400

Maleachi 
450-400

400 jaar

Meer 
weten? >>

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/21/De-kleine-profeten-in-historisch-Perspectief


Voor de 
ballingschap

Tijdens de 
ballingschap

Joël?
Haggaï
Zacharia
Maleachi

Hosea 
Joël?
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja

Na de 
ballingschap

Jesaja, Jeremia Ezechiël, Daniël



Wanneer leefde Joël?
1. In het boek Joël blijkt niet dat Juda door een 

Koning wordt geregeerd 

1. Alleen oudsten en priesters genoemd (Joël 1:14)

2. 835 Jojada regent – 2 Kon. 11

3. Na de ballingschap ook geen Koning

4. Als Koning niet wordt genoemd wil dat nog niet 

zeggen dat er ook geen Koning was



Wanneer leefde Joël?

2. Plaatsing tussen Hosea en Amos (8e eeuw v. Chr.)

1. Zijn de boeken chronologisch opgenomen?

2. Literaire verbanden

3. Septuaginta andere volgorde à tussen Micha en 

Obadja



DEEL 1 DEEL 2

1:1-20 
Sprinkhanenplaag, droogte en oproep 
tot boete

2:18-27
Antwoord van de HEERE op 
boetedoening

2:1-11
De dag des Heeren is nabij

2:28-32
Zegen en redding op Sion 
(eschatologisch herstel)

2:12-17 
Hernieuwde oproep tot bekering en 
boete

3:1-16 Oordeel over de vijanden van 
Israël 

3:17-21 Zegen voor Israël 



Aanleiding Joëls prediking

NATUURRAMP

Joël 1:4
Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan 

op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan

op; en wat de treksprinkhaan overliet, at de 

zwermsprinkhaan op.



HSV NBG

Jonge sprinkhaan Knager

Veldsprinkhaan Sprinkhaan

Treksprinkhaan Verslinder

Zwemsprinkhaan Kaalvreter



Hebreeuwse woorden
1. Gazam – gele bijna volgroeide sprinkhaan

met ontwikkelde kaken en vleugels

2.   Arbeh – de volgroeide sprinkhaan

met vleugels

3.    Yelek – zwarte jonge larven

4. Chasil – geel/zwarte jonge sprinkhaan

met beginnende kaken en vleugels



Gevolgen van de plaag
1:4 alles is kaalgevreten

1:7 de barst van wijnranken en vijgenboom is    
weggevreten

1:10 er is geen oogst meer over

1:12 het loof is weggevreten



Doel van Joëls optreden
Dat het volk de boodschap van God door middel van 
deze rampen zal verstaan en zich zal bekeren.

Joël 1:5

Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag, alle 
wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw 
mond weggenomen.



Joël 1:6

Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, 
machtig en niet te tellen; zijn tanden zijn 
leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een 
leeuwin.

Lev. 25:23b Want het land behoort Mij toe. U bent 
immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.



Joël 1:9

Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het 
huis van de HEERE. De priesters treuren, de dienaren 
van de HEERE.



Joël 2:1

Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige 
berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want 
de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!



DE DAG VAN DE HEERE

Jesaja 2:10-22 De HEERE keert zich tegen:

1. Al wat hoogmoedig en trots is (vs. 11,12)

2. Al wat zich verheft (vs. 12)

3. Alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle 
eiken van Basan (vs. 13)

4. Alle hoge bergen en alle verheven heuvels



DE DAG VAN DE HEERE

Jesaja 2:10-22 De HEERE keert zich tegen:

5. Elke hoge toren en elke steile muur (vs. 15)

6. Tegen alle schepen van Tarsis (vs. 16)

7. Tegen alle koopvaardijschepen met kostbare 
lading (vs. 16)

8. Tegen alle afgoden (vs. 18



Openbaring 1:10

Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde 
achter mij een luide stem, als van een bazuin,



De dag des HEEREN
Joël 1:15

Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij 
zal komen als een verwoesting van de Almachtige.

Joël 2:1

Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige 
berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want 
de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!



De dag des HEEREN
Joël 2:11

En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, 
want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die 
Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de 
dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal 
hem kunnen verdragen?



De dag des HEEREN
Joël 2:31

De zon zal veranderd worden in duisternis en de 
maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die 
grote en ontzagwekkende.

Joël 3:14

Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, 
want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de 
dorsslede.



Joël 2:11-12

11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger 
uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die 
Zijn woord ten uitvoer brengt.

12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij 
met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween
en met rouwklacht. 



Joël 2:13

13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot 
de HEERE, uw God, want Hij is genadig en 
barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en 
Hij heeft berouw over het kwaad.



5 eigenschappen van God

1. Hij is genadig

2. Hij is barmhartig

3. Hij is geduldig

4. Hij is rijk aan goedertierenheid

5. Hij heeft berouw



Joël 2:14

14 Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, 
zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een 
graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God.



Joël 2:15-16

15 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, 
roep een bijzondere samenkomst bijeen.

16 Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de 
oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de 
zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer 
gaan, de bruid uit haar slaapkamer.



Joël 2:23

23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in 
de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot 
gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, 
vroege regen en late regen in de eerste maand. 



Jeremia 31:31

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met 
het huis van Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten.



Joël 2:28

28  Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal 
uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen 
dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

Ezechiël 37:14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot 
leven komen en Ik zal u in uw land zetten …



Joël 2:29-31

29 Ja zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik 
in die dagen Mijn Geest uitstorten.

30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op 
de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis

en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE 
komt, die grote en ontzagwekkende.



Joël 2:32
32  Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de 
HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.

Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming
zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen 
die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Rom. 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal 
aanroepen zal zalig worden



DEEL 1 DEEL 2

1:1-20 
Sprinkhanenplaag, droogte en oproep 
tot boete

2:18-27
Antwoord van de HEERE op 
boetedoening

2:1-11
De dag des Heeren is nabij

2:28-32
Zegen en redding op Sion 
(eschatologisch herstel)

2:12-17 
Hernieuwde oproep tot bekering en 
boete

3:1-16 Oordeel over de vijanden van 
Israël 

3:17-21 Zegen voor Israël 



Joël 3:1-2
1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een 
ommekeer zal brengen in de gevangenschap van Juda
en Jeruzalem,

2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen 
afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen 
een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn 
eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken 
verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld. 



Joël 3:4
4 En ook, wat wilt u van Mij (wat hebt u Mij gedaan), 
Tyrus en Sidon, en alle gebieden van Filistea? Wilt u 
Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt 
aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op 
uw hoofd doen terugkeren,



Joël 3:14-17
14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, 
want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de 
dorsslede.

15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de 
sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.



Joël 3:14-17
16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, 
vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat 
hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een 
toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de 
Israëlieten.

17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, 
Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal 
een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer 
doorheen trekken.



Zacharia 2:10 & 8:3
Zacharia 2:10

Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik 
kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 

Zacharia 8:3

Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en 
Ik zal midden in Jeruzalem wonen, de berg van de 
HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’. 



Joël 3:18
18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van  
jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen 
stromen, en alle waterstromen van Juda zullen 
overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de 
HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal 
bevochtigen.



Efeziërs 5:14-16
14 … Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, 
en Christus zal over u lichten.

15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als 
dwazen, maar als wijzen,

16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol 
kwaad zijn.



Volgende lezing: 7 oktober
David van Wijck: Jona
Tijd: 19:45 uur


