
De eindtijd 
Zondag 14 augustus morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Joël 2:28-32 en Romeinen 10:1-15 
Tekst: Joël 2:28-32 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal 
aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sion 
en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd 
heeft; en dat bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 
 
Punten: 
1. Tijd van de Heilige Geest (28-29) 
2. Tijd van wondertekenen (30-31) 
3. Tijd van behoud (32) 
 
Vragen bij de preek 
• Bij punt 1: 

o Waar denk jij aan bij het woord “eindtijd”? 
o Wie is de Heilige Geest? Waarom is Zijn werk 

belangrijk?  
• Bij punt 2: 

o Wat zie je in onze tijd terug van de wondertekenen in Joël 2? 
• Bij punt 3: 

o Wat is “aanroepen” precies? 
o Lees Romeinen 10:14-15 hieronder. Kun je uitleggen wat er allemaal nodig is zodat 

mensen gaan “aanroepen”?  
o Waarom is Jeruzalem een plaats van behoud?  

 
Belangrijke teksten 
Romeinen 10:14-15 (de 3e keten uit de Romeinenbrief) 
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven 
van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij 
prediken, indien zij niet gezonden worden? 

 
 
Uit de bronnen 
Johannes Calvijn in commentaar op Joël 2:32 
Dit is in waarheid een merkwaardige plaats, want God verklaart dat het aanroepen van Zijn Naam als 
men zich in een toestand van ellende en wanhoop bevindt, een ontwijfelbare haven des behouds is. 
Wat de profeet gezegd had was voorzeker ontzettend, namelijk dat de ganse orde der natuur zó 
veranderd zijn zou, dat geen sprankje licht zal verschijnen en dat alle plaatsen in duisternis gehuld 
zullen wezen. Daarom is hetgeen hij nu zegt even goed, alsof hij verklaarde dat zo de mensen de 
Naam Gods aanroepen, er in het graf leven gevonden zal worden. Zij die in wanhoop schijnen te zijn 
en van wie God elke hoop op genade schijnt weggenomen te hebben, zullen zo zij de Naam Gods 
aanroepen behouden worden, gelijk de profeet verzekert. Al zouden zij in nog zó wanhopige 
toestand zich bevinden of in nog zó diepe afgrond zijn verzonken.  

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 


