
De HEERE geeft antwoord! 
Zondag 7 augustus morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Deut. 11:8-15 & Joël 2:18-27 
Tekst: Joël 2:18-27 
23 En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den 
HEERE uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter 
gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den 
vroegen regen, en den spaden regen in de eerste maand. 
 
Punten: 
1. Uit Zijn volheid (18-22) 
2. Door Zijn Leraar (23-24) 
3. Tot Zijn eer (25-27) 
 
Vragen bij de preek 
• Bij punt 1: 

o Wat is de reden dat de Heere antwoordt 
op het gebed uit vers 17? 

o Wat zegt de HEERE in Zijn antwoord? (Ik zend…..Ik zal niet……Ik zal……) 
• Bij punt 2: 

o Kun je uitleggen hoe de Heere Jezus de “Leraar ter gerechtigheid” is? 
o Lees het begin van kanttekening 83. Hoe geeft de HEERE die Leraar aan zondaren? 

• Bij punt 3: 
o Was de sprinkhanenplaag nou een oordeel of een zegen? 
o Door Joël 2 lopen 2 lijnen. Eén voor het tijdelijke leven en één voor het geestelijke. Leg 

eens uit? 
 
Belangrijke teksten 
2 Kronieken 7:12-14 En de HEERE verscheen Sálomo des nachts; en Hij zeide tot hem: Ik heb uw 
gebed verhoord en heb Mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zo Ik den hemel toesluite, dat er 
geen regen zij, of zo Ik den sprinkhanen gebiede het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk 
zende, en Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en 
Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen en hun 
zonden vergeven en hun land genezen. 
 
Kanttekening 83 bij Joël 2 (begin): dat is, Hij zal u zekerlijk geven den beloofden Messias, Jezus 
Christus, den oppersten Profeet en Herder der zielen, Die uitwendiglijk zal leren door het Woord des 
Evangelies, en inwendiglijk door Zijn Geest, krachtiglijk werkende het rechtvaardigmakende geloof in 
Hem, Die alleen onze Gerechtigheid is voor God, Jer. 23:6. 
 
Uit de bronnen 
Abraham Hellenbroek in preek over Joël 2:23. (In de toepassing spoort hij Gods kinderen aan om 
gebruik te maken van deze Leraar ter gerechtigheid. Hier 3 van de 6 adviezen). 
• Zijt gij omtrent deze of gene waarheid eens wat duister? Gaat naar deze uw Leraar toe met die 

bede: ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen Uwer wet (Ps. 119:18). 
• Is uw weg wat afgezakt in zondige gestalten of bedrijven? Wie zal u dan terechtbrengen dan Hij 

Die gerechtigheid leert? En daarom: naar Hem toe, met die zielenwens: Heere, leer mij Uw weg 
en leidt mij in het rechte pad (ps. 27:11). 

• Hebben zonden, of wet, of toorn van God eens wat klem op u tot beroering en verschrikking? 
Zietdaar, bij uw grote Leraar is een gerechtigheid waaronder gij veilig kunt schuilen.    

Joël: de profeet van de dag des HEEREN 
• Joël 1: de aankondiging van de dag des HEEREN 
• Joël 2: de voorbereiding op de dag des HEEREN 
• Joël 3: de komst van de dag des HEEREN 


