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De leraar tot gerechtigheid 

 

We lezen in Joël 2:23 

 

En gij, kinderen van Sion, juicht 

en verheugt u in de Heere, uw 

God, want Hij geeft u de Leraar 

ter gerechtigheid.  

 

Wie was Joël ? 

Joël was een priester en het 2e 

gedeelte van zijn naam eindigt 

op "el" en dat komt van 

"Elohim"  en dat betekent: God. 

 

De naam Joël betekent:  De 

Heere (Jahwé) is mijn God.   

 

Wij, kinderen van Sion, mogen 

ons verheugen en blij zijn in de 

Heere. Hij is onze God en wij 

zullen ons verheugen, want Hij 

geeft u de Leraar ter gerechtig-

heid.   

 

Hier wordt de heilige Geest "de 

Leraar ter gerechtigheid" ge-

noemd.   

 

Hij, de heilige Geest, die door 

Jezus "de Trooster" wordt ge-

noemd.  En Hij is de beste en de 

zachtmoedigste Leraar die er is.  

 

Het gaat om een Leraar en wij 

zijn discipelen en dat zijn leer-

lingen.  

 

En het gaat, zoals het op een 

school toegaat: van groep 1 naar 

groep 2 en van groep 3 naar 

groep 4  en al wie volleerd is, 

zei Jezus, die zal zijn als de 

Meester.   

 

Dus de Leraar tot gerechtigheid  

heeft een doel, en dat is dat wij 

worden als de Meester. En dat 

kunnen wij worden als wij vol-

leerd zijn. 

 

De heilige Geest wordt de Le-

raar ter gerechtigheid genoemd.  

Hij leert ons dus "gerechtigheid" 

en wat is dat? 

 

In Jacobus 3:18 staat hierover: 

Maar gerechtigheid is een 

vrucht, die in vrede gezaaid 

wordt voor hen, die vrede stich-

ten.  
 

Jacobus noemt, dat gerechtig-

heid een vrucht is.  Er worden 

drie dingen genoemd: 

 

- gerechtigheid is een vrucht 

- hij wordt in vrede gezaaid   
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- voor hen die vrede stichten. 

 

Het kost tijd voordat een bloe-

sem een vrucht wordt.  

 

Die vrucht wordt in vrede ge-

zaaid zegt vers 18:     Men kan 

niet zaaien, als het stormt.  Als 

het stormt, doen we er beter  

aan, om niet iets te zaaien in de 

ander maar om onszelf te oefe-

nen in geduld.  

 

Er wordt immers gesproken dat 

gerechtigheid een vrucht is, voor 

hen die vrede stichten. 

 

En vrede stichten doe je in de 

eerste plaats in jezelf als het 

stormt.   

 

Er staat over Jezus in de Efeze 

brief in hoofdstuk 2:15 dat Hij 

de vijandschap in Zijn vlees te-

niet gemaakt heeft (HSV). 

 

En dat moeten ook wij doen als 

het in ons vlees begint te wer-

ken.   

 

Dan gaat het er om dat die vij-

andschap in ons vlees teniet 

wordt gemaakt door de kracht 

van deze Leraar ter gerechtig-

heid, de heilige Geest.  

 

Dan zijn wij vrede stichters en 

Jezus heeft in de Bergrede ge-

zegd:   

 

Zalig zijn de vredestichters, 

want zij zullen Gods kinderen 

genoemd worden. 

 

De Leraar tot gerechtigheid 

wijst naar Jezus en verheerlijkt 

Hem.  Daarom gaan we luisteren 

naar de woorden van Jezus in 

Johannes 7:37/39  

 

37 En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus  

en riep: Indien iemand dorst 

heeft, hij kome tot Mij en drinke!  

 

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de 

Schrift zegt: Stromen van levend 

water zullen uit zijn binnenste 

vloeien. 

 

39 Dit zei Hij van de Geest, wel-

ke zij, die tot geloof in Hem 

kwamen, ontvangen zouden.  

 

Op het laatste, de grote dag van 

het feest – het Loofhuttenfeest – 

daar werd elke morgen een 
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kruik water uit de bron van Silo-

am gehaald en als feestoffer ge-

plengd in de tempel. 

 

En dat gebeurde onder het uit-

spreken van de woorden uit Je-

saja 12:3 waar staat: 

 

Dan zult gij met vreugde water 

scheppen uit de bronnen des 

heils.  

 

Maar toen, op die grote en laat-

ste dag van het Loofhuttenfeest, 

toen riep Jezus het uit over het 

tempelplein, dat wij dorst heeft, 

tot Hem moet gaan om te drin-

ken. 

 

Laten we daarom voortdurend 

drinken van Zijn woord en 

Geest om onze dorst te lessen.    

En dan de heerlijke belofte:  

 

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de 

Schrift zegt: Stromen van levend 

water zullen uit zijn binnenste 

vloeien 

 

Die stromen van levend water 

zijn o.a. de vrucht van de Geest 

zoals Zijn liefde, Zijn blijd-

schap, Zijn zachtmoedigheid 

enz. 

 

Die zullen uit ons binnenste 

stromen maar hier wordt wel 

een voorwaarde genoemd: na-

melijk "wie in Mij gelooft, zoals 

de Schrift zegt".   

 

En de Schrift zegt o.a. in 2 Cor. 

4:10 

 

Te allen tijde het sterven van 

Jezus in het lichaam omdragen-

de, opdat ook het leven van Je-

zus zich in ons lichaam openba-

re.  
 

Om dit met een voorbeeld dui-

delijk te maken het volgende: 

 

Een broeder en zuster gingen op 

vakantie naar Luxemburg.  De 

auto was ingeladen, het weer 

was mooi en ze vertrokken rich-

ting Luxemburg.    

 

Na een half uur rijden zei de 

vrouw tegen de man, die achter 

het stuur zat:  O … ik ben mijn 

tas vergeten en daar zit mijn 

paspoort in en mijn geld en mijn 

bril.  Wij moeten terug …. ! 

 

Dan komt er vanzelfsprekend 

iets omhoog bij de man die ach-
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ter het stuur zit; dit had hij niet 

verwacht.  

 

En dan gaat het er om dat hij 

"het sterven van Jezus" in zijn 

lichaam laat werken opdat ook 

"het leven van Jezus" zich in 

zijn lichaam kan openbaren. 

 

Dat is "geloven in Jezus" zoals 

de Schrift zegt.   

 

Op die manier kunnen altijd 

"stromen van levend water" uit 

ons binnenste vloeien. 

 

Geprezen zij God voor de Le-

raar tot gerechtigheid die ons 

zo'n leven wil leren.  We mogen 

het leren. 
 

Jezus zegt verder in Joh. 14:26: 

Maar de Trooster, de heilige 

Geest, die de Vader zenden zal 

in mijn naam, die zal u alles le-

ren en u te binnen brengen, al 

wat Ik gezegd heb. 

 

Dus de heilige Geest, een lief-

devol en teder Persoon, machtig 

om te helpen, wil u en mij alles 

leren.  

Wij zijn discipelen en de heilige 

Geest is onze Leraar die ons al-

les wil leren. 

 

Hij wil ons alles, maar dan ook 

alles leren.  Als wij maar willen 

leren. 

 

- Hij weet alles, wat ik niet 

weet. 

- Hij kan alles, wat ik niet 

kan.  

- Hij wil alles doen, wat ik 

niet kan doen.   

 

Wij mogen leren om in volledi-

ge afhankelijkheid van Hem te 

leven.  Wij mogen ons helemaal 

op Hem verlaten.  Hij is altijd 

bij ons, waar wij ook gaan, dag 

en nacht, ieder uur.  

 

We herhalen onze kerntekst uit 

Joël 2:23 

 

En gij, kinderen van Sion, juicht 

en verheugt u in de Heere, uw 

God, want Hij geeft u de Leraar 

ter gerechtigheid.  

 

Verkwikkende, zegen brengende 

regenstromen laat Hij op ons 

neerdalen.  
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