
De HEERE komt! 
Zondag 21 augustus morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Joël 3 
Tekst: Joël 3:16 
En de HEERE zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem Zijn stem 
geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE 
zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. 
 

Punten: 
1. Een Vijand voor de vijanden (16a, samenvatting van Joël 3:1-15) 

• Aanklacht (vers 2-8) 

• Oordeel (9-16a) 
2. Een Toevlucht voor de Zijnen (16b, samenvatting van Joël 3:17-21) 

• Heiligheid (16b-17) 

• Overvloed (18-21) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Wat was de aanklacht van de HEERE tegen de heidenen? Wat heeft dat ons te zeggen? 
o Vergelijk vers 2 en vers 12. Waarom komen de heidenen naar het dal van Josafat? 

• Bij punt 2: 
o Waarom is het zo belangrijk om de vraag te stellen waarvoor iemand de HEERE nodig 

heeft als Toevlucht? 
o Hoe kun je weten of je op de oordeelsdag een Toevlucht hebt? 
o Probeer eens wat terug te vertellen wat je hoorde over de eeuwige toekomst van Gods 

kinderen? 
 
Belangrijke teksten 
Openbaring 14:15 en 19 (zie Joël 3:13) En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een 
grote stem tot Dengene Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is 
voor U gekomen, dewijl de oogst der aarde is rijp geworden. En de engel zond zijn sikkel op de aarde 
en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak van den 
toorn Gods. 
Openbaring 21:3 (zie Joël 3:17) En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de 
tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal 
bij hen en hun God zijn. 
 
Uit de bronnen 
Carolus Tuinman (1659-1728) in preek over Joël 3:18 
Laat ons trachten deelgenoten te zijn van deze zalige volheid. Tot dat einde: 
1. Wees begerig en dorst naar die geestelijke wijn, melk en wateren. Komt tot deze en koopt die. 
Verlangt naar die wijn met de bruid. Wees begerig naar die melk als nieuwgeboren kindekens. 
Schreeuwt naar die wateren als een hert. Dat alles vindt de gelovige ziel bij Jezus. Hij geeft de 
dorstigen uit de fontein van het water des levens om niet. 
2. Komt in Gods huis, de vergadering der gelovigen, onder de bediening der genademiddelen, daar 
wordt de Heilige Geest medegedeeld volgens de beloften en daar schenkt Jezus Zijn goederen. 
3. Uw ziel moet een dal zijn, de wateren des Geestes vloeien naar de laagte, dat is, die worden aan 
de ootmoedigen en nederigen gegeven. (…) 
4. Stort vurige gebeden uit tot God om Zijn genadegiften en de bewerking van Zijn Geest. 

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 


