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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 

Preek over Joël 2,12-13 (Schriftlezing Joël 2,9-17) 

God spreekt: keer terug! Kom bij mij! Dat gaat over bekering. En bekering is niet vooral je afwenden van 

wat slecht is – nee, het is vooral: je toewenden naar Hem die goed is. Doe dat, juist ook als het crisis is. 

Want dat is het in Joël – een crisis van een sprinkhanenplaag die een nog grotere crisis van de dag van de 

HEER aankondigt. De dag van de HEER, als God ingrijpt. Als God opstaat tegen het kwaad. Reken jij met 

Gods ingrijpen? Voel je iets van ontzetting en ontzag als je denkt aan Gods ingrijpen? Kom bij mij – juist nu 

– met heel je hart. Niet bij God terugkeren met wat vrome uiterlijkheden – maar met verdriet in je hart 

over hoe kapot het leven is, hoe diep wij onder de vloek in zonde leven. Rouw jij daarover? Verscheurt het 

je hart? Kom ermee bij God – want Hij is geduldig, liefdevol en genadig. Hij is goed – ook in zijn oordeel is 

Hij goed. Dat is bewezen in Jezus Christus. Bij Hem alleen is er hoop.  

Besprekingsvragen   

1) Bekering – wat maakt dat woord bij jou los? Zou jij jezelf omschrijven als iemand die bekeerd is? 

Wat kun je daarover vertellen? 

2) Op welke manieren reageer jij op God die zegt: kom bij mij?  

3) De dag van de HEER – dat staat voor ‘het moment dat God ingrijpt’ – is dat voor jou een realiteit 

waarmee je rekening houdt? Verwacht jij Gods ingrijpen? En hoe blijkt dat in jouw leven?  

4) Optie 1: Maak een wandeling en kijk goed om je heen en kijk ook goed naar jezelf. Wat zie je 

allemaal van de vloek die rust op deze schepping, wat zie je aan gebrokenheid, zonde, pijn? Laat 

het je hart raken en ga met je hart naar God. 

Optie 2: check wat nieuwssites, lees wat kranten en luister goed, ook naar jezelf. Wat zie je 

allemaal van de vloek die rust op deze schepping, wat zie je aan gebrokenheid, zonde, pijn? Laat 

het je hart raken en ga met je hart naar God. 

5) Vertrouw je erop dat God goed is? Welke momenten in je leven was dat vertrouwen heel sterk? En 

op welke momenten was het weg of bijna weg?  

6) Luister naar dit lied van LEV: https://www.youtube.com/watch?v=DUgoAjSy9uY  

Teksten om te lezen 

Keer terug met heel je hart, met treuren en rouwen. Daarover gaat het vaker in de Bijbel 

Deuteronomium 4,22-31 (in het bijzonder vers 29) – zie ook Deuteronomium 30,1-2 

Jona 3,5-9 

Esther 4,1-3 

Ezra 10,1-6 

Nehemia 8,1-12 

https://www.youtube.com/watch?v=DUgoAjSy9uY


Voor de kinderen 

In de Bijbel lees je soms dat mensen hun kleren scheuren. Ze 
trekken dan een scheur in hun kleed vanaf hun hals naar 
beneden. 
Ze deden het als ze ergens berouw over hadden. Of verdrietig 
waren, omdat er iets ergs was gebeurd. 
 
Maar Joël zegt: ‘scheur niet je kleren, maar je hart’.  
Wat bedoelt Joël daarmee? Wat wil hij dat de mensen doen? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Pak je bijbel en lees Jona 3 vers 10. Wat doet God als het de inwoners van Nineve het boetekleed 
aan doen en anders gaan leven? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Boetekleed aantrekken = zeggen dat je fout geweest bent, dat je schuldig bent 
 
GOD IS GOED!  
Hoe vraag jij vergeving aan je vader of moeder? En aan God? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vertrouw erop dat God goed is. 
 
Kraak de code - Oplossing:  
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-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
 
Wat heeft deze zin met ‘vertrouwen in God’ te 
maken? 


