
Joël 2:21-32 

Agtergrond 

On sweet baie min van die profeet Joël – wie hy was en wanneer hy geprofeteer het. Die vermoede 

was dat hy so rondom 400 v.C. geleef en geprofeteer het.  In die boekie van net drie hoofstukke 

verwys hy na ’n sprinkaanplaag en erge droogte. Hierdie natuurrampe is vir hom ’n teken van die 

aanbreek van die dag van die Here. Dit sal ’n dag van verskrikking en oordeel wees.  Hy roep Israe l 

op tot bekering en beloof materiële en geestelike seën. 

Inleiding 

George Müller het in Bristol in Engeland gewoon. Hy het na ’n 

lewe van drank en promiskuïteit tot bekering gekom. Eendag is 

twee weeskinders by sy huis afgelaai en hy het hul le  as sy e ie  

grootgemaak. Dit was die begin van ’n lewe gewy aan die 

versorging en opvoeding van talle weeskinders in Engeland. 

Daar is baie stories wat vertel word hoe hy weeshuise gebou en 

skole opgerig het sonder veel finansiële sekuriteit. Hy het nooit 

gaan geld leen of weldoeners vir bydraes gevra nie. Hy het 

geglo: God sal sorg en voorsien. 

Een van die bekende stories is van ‘n situasie by een van die groter kinderhuise in Bristol. Die fondse 

was uitgeput en daar was skaars genoeg kos vir die volgende oggend se ontbyt. Die  personeel  was 

moedeloos en bekommerd. George Müller het hulle gerusgestel dat alles onder beheer i s en hul le 

gestuur om te gaan slaap. 

George Müller het sy vertroue gevestig op Psalm68:6 wat lui: God is ’n Vader vir weeskinders en 
Filippense 4:6 en 7: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes aan God 
bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die 
wag hou in Christus Jesus. Die verhaal lui dat hy die aand gebid het: Here, hier is nou kans vir ’n 

wonderwerk! 

Die oggend het hy die kosmatrone gevra om die tafels te dek vir middag ete – al was daar niks kos 
nie. Om half een die middag, toe die kinders van die skool af kom, was hulle net betyds om borde en 

borde heerlik klaar voorbereide kos uit ’n yslike afleweringswa te laai.  



George Müller het later die agtergrond van die wonderwerk gehoor. ’n Maatskappy wat etes 
voorberei vir groot funksies het nooit die boodskap gekry dat ’n bestelling vir twee honderd etes vi r 
’n konferensie gekanselleer is nie. Die kos is voorberei en met die aflewering was daar niemand. Die  
organiseerders van die konferensie is opgespoor en het hulle verskoning aangebied en vir die 
bestelling betaal. Die bestuurder van die maatskappy het toe op die ingewing van die oomblik 

besluit om dit maar by die kinderhuis te gaan aflaai.  

Die kern van die storie: God sorg. 

Dit is ook die kern van die paar verse in Joël 2 wat ons gelees het. Kort en kragtig: God sorg.  

1. God sorg vir die natuur 

In die paar verse wat ons gelees het, spreek die profeet die ploegland en die vee in die veld aan. Di t 

kom nogal vreemd voor. Waarom met die lande en veld praat?  

Kyk ’n mens na die inhoud van wat God deur sy profeet Joël vir die veld en diere sê, verstaan ’n 
mens. Hulle word opdrag gegee, vertroos om nie bang te wees nie maar eerder te juig en bly te 
wees. En dan word die rede gegee. Die Here het ’n wonder gedoen. Hy het reën gegee. Die veld 

word groen, die bome dra vrugte, die vyeboom en wingerd staan in volle drag.  

Hierdie wonderwerk wat God gedoen het kom na ’n erge  droogte. Na sprinkane dit wat nog oor was 
na die droogte, verslind het. God het gesorg en vir plant en dier uitkoms gebring. 

Ons kan nogal aanklank vind by hierdie profesie van Joël. Ons wat self vir ’n jaar of twee sukkel  met 
droogte in Suid Afrika. Ons wat aan ons lyf die te korte van water begin voel met damme wat leeg 

word. Ons wat sien hoe die plante verwelk en swaarkry.  

Juis ons wat hierdie week die eerste keer na die winter heerlike reën kon beleef. Die droogte is 

sekerlik nog nie gebreek in Suid Afrika nie, maar ons het self beleef God sorg.  

God het hierdie wêreld gemaak en Hy sorg vir sy wêreld. Hy sorg vir die natuur. Ons lees di t mos in 
die Nuwe Testament ook. Daar word vir ons vertel God sorg vir die lelies van die ve ld en die mossies. 

Wilde veldblomme, klein onbelangrike voëltjies. God sorg vir sy natuur. 

Dit impliseer natuurlik dat ons ook vir God se natuur moet sorg. Ons wat gemaak is as God se 
verteenwoordiger hier op aarde het die verantwoordelikheid om namens God vir die skepping te 
sorg. Vir die veld, vir die diere. Dit het iets te sê oor hoe ons met plant en dier omgaan, hoe ons met 

water te werk gaan. 

God sorg vir sy natuur. 

2. God sorg op materiële gebied 

Nie net die veld en diere word opgeroep tot vreugde nie. God roep deur Joël ook die inwoners van 
Jerusalem op. Hulle moet juig tot eer van God. Die rede? Dit is dieselfde rede wat vir die veld en 

diere gegee is: God het gesorg. God het reën gegee.  

Hier word spesifiek na die vroeë reëns verwys. Daar word verder gemeld dat dit was soos voorheen. 
Met ander woorde:  Op sy tyd – soos wat die weerpatrone gewoonlik werk. God is die  God van die  

skepping, die God van weerpatrone. Die God in beheer van weer patrone.  

Die gevolg van die reën is seën en voorspoed vir die mense van Jerusalem. Die dorsvloer lê vol koring 
en die parskuipe loop oor van olie en wyn. God het oorvloedig gegee. Die dorsvloer is vol en die 

parskuipe loop oor. Ons lees dit in Joël: Julle sal oorgenoeg hê om te eet.  



Hierdie oorvloedige sorg van God kom na ’n tyd van droogte en sprinkane. ’n Tyd wat dit sekerlik vi r 
die inwoners van Jerusalem gevoel het: God het ons vergeet. ’n Tyd waarin hulle moes swaargekry 

het.  

God beskryf sy sorg as vergoeding vir die tyd van droogte en sprinkane. Hy beloof dat die volk nie 

weer die skande van swaarkry sal beleef nie. 

Die rede van God se sorg word ook gegee. Die inwoners moet besef dat God die God van Israel is. 
Hulle moet besef dat Hy die enigste God is en dat daar buiten Hom geen ander God bestaan nie. 

Hulle moet bly wees en juig oor God. 

God sorg ook vir ons op materiële gebied. Ons het eintlik niks om oor te kla nie. Kos om te eet – 
meer as genoeg. Water om te drink. Gerieflike, nee luukse huise. Deftige motors. ’n Beroep met ’n 

goeie salaris. Mediese versorging, pensioenfondse. So hou die lysie aan. God sorg vir ons. 

Dit moet ons dwing om na ons reaksie te kyk.  

 Ons moet besef dit is God se sorg. God se liefde en genade.  

 Ons moet vir God die dank gee.   

 Ons moet erken dat God ons God is en die enigste God is.  
 Ons moet afhanklik bly van God. 

 Ons moet juig en eer in God. 

Wat sou die alternatief wees: Ons kan die klem op onsself plaas.  Dit kan maklik gebeur dat ons op 
ons self begin vertrou. Begin dink ons kan sonder God aangaan. Op ons eie vermoëns en 

vaardighede staatmaak. Vir onsself die eer toe-eien – so asof dit ons goedheid is.  

Ds. Fay van Eeden van Pretoria het onlangs vir Kerkbode ’n artikel geskryf oor die waardering van 
iets doodgewoons soos ons daaglikse kos as geskenk van God. Sy skryf: “Ek wonder soms hoe sal dit 
wees as ons anders oor maaltye begin dink. As maaltye meer word as net brandstof vir ons liggaam. 
Wat sal gebeur as ons elke maaltyd, vir die wonderwerk wat dit is, begin sien? Hoe wonderlik sal dit 

wees as ons daaglikse maaltye ’n geloofsgewoonte kan word?  

Een manier om jou maaltye ’n geloofsgeleentheid te maak is om bewustelik met kos om te gaan. 
Meeste van ons het geen idee waar ons kos vandaan kom nie, en as ons eerlik is, gee die meeste ook 

nie om nie.  

Hoe sal dit wees as ek en jy regtig met al ons sintuie ’n maaltyd bewustelik geniet? Hoe sal dit wees 
as ons die kos op ons bord raaksien, ruik, voel, miskien selfs voel en werklik proe? En in die sien, ruik,  

voel, proe bewus word van God se versorging in ons lewe?   

God sorg vir ons. Elke dag – selfs met die bord kos wat ons eet. 

As ons mekaar herinner dat God vir ons sorg, bring dit ’n mens natuurlik uit by die kere wat dit lyk 
asof God nie sorg nie. Juis in tye van droogte, rampe? Israe l was juis so in ’n tyd van droogte en 

sprinkaanplae. Selfs ons huidige droogte is ’n goeie voorbeeld. 

Die vraag is: Hoe pas dit by God se sorg in? Ek wens ek het geweet. Ek wens ek antwoorde op die 

vraag gehad.  

Dit lyk vir my asof die slegte dinge te doen het met die gevolge van sonde. Die slegte dinge is maar 
deel van die pakket nadat sonde deel van die lewe geword het. Wat ons weet is dat die slegte dinge 
nie van God af kom nie. Hy wil immers vir sy kinders net die beste gee. Daarom moet dit van Satan af 
kom. Op een of ander manier – wat ons nie verstaan nie – laat God dit toe. Die wonderlike i s dat te  



midde van sulke slegte goed, sorg God nog steeds en gebruik Hy juis daardie slegte goed om ons 

verhouding met Hom te versterk. 

Die huidige droogte is ’n voorbeeld daarvan. Te midde van droogte sorg God steeds en deur die 

droogte besef ons opnuut ons totale afhanklikheid van God. 

3. God sorg op geestelike gebied  

Die inwoners van Jerusalem word nie net herinner dat God vir die natuur en vir hulle op vleeslike 
gebied sorg nie. Hulle kry die versekering dat God ook op geestelike vlak vir hulle sorg.  

God verseker hulle dat te midde van die ander sorg, sal Hy sy Gees aan hulle stuur. Die Gees van God 
sal op mense kom: jong en oud, manlik en vroulik, met en sonder aansien, almal. Hulle word 
herinner dat almal wat die Naam van God aanroep sal gered word.  

Hierdie redding verwys na die dag van die Here wat op pad is en wat vir hulle verskrikking en oordeel 

ingehou het. Te midde van die verskrikking en oordeel sou daar vir hulle verlossing en redding wees.   

Ja, net soos vir die natuur en op materiële gebied, sorg God ook op geestelike.  

Hierdie geestelike sorg is natuurlik ook waar vir ons. God sorg ook vir ons. Hy het sy Seun vir ons 
gegee. Hy het sy Gees vir ons gegee. Hy gee vir ons geloof juis in God die Vader, Seun en Heilige 

Gees.  

Die geestelike sorg is deel van ons daaglikse lewe. Daagliks leef ons in God se teenwoordigheid. G od 
is orals en sy Gees is in ons. Deel van hierdie geestelike sorg is sy Woord wat ons het en die Kerk 

waarvan ons deel is. 

Ook hier moet ons erken dat ons somtyds, wat ons geestelike lewe betref, op ’n woestynpad beland. 
Geestelik swaarkry, wegdwaal. Dit is ons eie skuld. Maar ook dan sorg God steeds en bring Hy ons 

maar weer terug na Hom. 

Ook hier kan ons bietjie nadink oor ons reaksie op God se geestelike sorg. Hoe moet ons reageer? 
Met lof en dank. Met blydskap en opgewondenheid. Met gehoorsaamheid aan di e Gees en Woord 

en Kerk. 

Slot 

George Müller het vas geglo God sorg. Hy is nie teleurgesteld nie. Joël kom juis as profeet van God 
vanoggend dieselfde aan ons bevestig. God sorg. God sorg vir die natuur. God sorg vir ons op 

materiële gebied. God sorg vir ons op geestelike gebied. 

Ons kan maar net jubel en juig in God.  

 

 


