
Huisgeloof2016#35 – Joel 2:23-32 
23 Inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van die Here julle God, want Hy het die reëns betyds laat 
kom, Hy het die vroeë en die laat reën soos voorheen gegee.  24 Die dorsvloer lê vol koring, die parskuipe loop oor 
van wyn en olie. 25 Ek sal julle vergoed vir die tyd van sprinkaanswerm op sprinkaanswerm toe my groot leër wat Ek 
teen julle gestuur het, julle verteer het.  26 Julle sal oorgenoeg hê om te eet, julle sal die Naam van die Here julle 
God prys, Hy wat wonders vir julle gedoen het.  My volk sal nooit weer in die skande kom nie.  27 Dan sal julle besef 
dat Ek by Israel is, dat Ek die Here julle God is, dat daar buiten My nie 'n ander is nie. My volk sal nooit weer in die 
skande kom nie.  28 Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle 
dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien.   29 In daardie tyd 
sal Ek my Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie.  30 Ek sal tekens gee, in die hemel en op die aarde:  
bloed, vuur en rookwolke.  31 Die son sal donker word, die maan bloedrooi en dan sal die groot, die vreeslike dag 
van die Here kom.  32 Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.  Op Sionsberg en in Jerusalem sal 
daar uitkoms wees.  So het die Here beloof.  Dié wat deur die Here geroep is, is by dié wat gered is. 
 
# Hooptimiste 
Ek is nie optimis of ŉ pessimis nie, maar ŉ hooptimis! Vaclav Havel, die Tsjeggiese digter en latere President, het 
hierdie woorde gepraat na jare se lyding en verdrukking: “Ek is nie ŉ optimis, want ek is nie seker alles sal goed 
eindig nie. Ek is nie ŉ pessimis nie, Ek is nie seker alles eindig sleg nie. 
Ek dra net hoop in my hart… lewe sonder hoop is ŉ leë, vervelige en nuttelose lewe. Ek kan my nie indink dat ek na 
iets in die lewe gestrewe het as ek nie hoop in my lewe gedra het nie! Ek is dankbaar vir God vir hierdie geskenk. Dit 
is net so ŉ groot geskenk soos die lewe self!”  Wees  ’n HOOPTIMIS. 
 
HOOP raamwerk >> Hier is ŉ raamwerk om altyd te bly hoop, ongeag jou omstandighede want jou bron van hoop is 
God – net Hy kan dinge verander! 
Hemel: 
Onmoontlike 
Omvou/ Oog(bron) 
Persoon 
 
Hooptimiste weet hulle moet hulle gedagtes rig op die dinge wat daar bo is – op God se dinge – kom ons noem dit 
hemel... Ons kerkvader, Calvyn, het gesê dat een van die dissiplines van die lewe, is ’n nadenke oor die toekomstige 
lewe - die hemel! Dit help jou, so sê Calvyn, om die hier en nou effektief as Christen te lewe.  
 
Verder weet hooptimiste dat die Onmoontlike altyd moontlik is: Dit is die verhaal van die Ou en Nuwe Testament. 
God is die God wat die onmoontlike doen… Dit het begin lank terug toe ’n ou oom en tannie ’n seun, Isak, gehad het.  
Maar dit is bevestig toe ’n maagd ’n baba gehad het met die naam Jesus en daardie einste Jesus uit die dood 
opgestaan het. Daarom gee hooptimiste nooit op oor ’n situasie en ’n mens nie… 
 
Hooptimiste weet verder as die lewe moeilik is dat hulle van alle kante Omvou word: Omvou word deur God se 
liefde en genade. Want daar is hier in Joël ’n belofte van die Heilige Gees, wat altyd by ons is...Wat hooptimiste die 
meeste weet - en dis wat hulle dra deur hierdie lewe en wat hulle met vreugde laat leef - is dat hoop nie iets is nie, 
maar ’n Iemand is, ja, ’n Persoon is: Luister na 1 Tim 1: 1 se woorde” … Christus Jesus, ons Hoop.”  
 
Kol 1:27 verduidelik dit uitstekend… “Die inhoud daarvan (die geheimenis) is: Christus (deur die Heilige Gees) is in 
julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid.” Hoop is ’n Persoon wat in jou bly… Christus ons Hoop bly deur Sy Gees in 
elkeen van ons! 
 
# Dit is die Gees 
Dit is die Gees wat ons help om as hooptimiste te lewe. Die Gees se werking in ons lewe is onmisbaar...Ons het die 
Gees nodig, want Hy laat ons drome droom en visies sien, verduidelik Joël 2:28.  
Daar is die ou storie van die Indiaanse hoof, wat besig was om te sterf en hy wou sy opvolger uit een van sy drie 
seuns kies. Hy het hulle teen ’n berg opgestuur en aan elkeen ŉ opdrag gegee dat hulle iets moes terugbring 
wanneer hulle nie verder kon gaan nie.  En dan moes hulle terugdraai. Die eerste seun was bang vir die digte woud in 
die berge en het ŉ tak terug gebring. Die ander een het verder as die woud se einde gegaan en ŉ mooi klip gebring. 
Die derde een het niks teruggebring nie, maar opgewonde vir sy pa vertel wat hy gesien het ... die pragtige vlaktes en 
die see in die vêrte.  Dit was toe hy, wat met ŉ visie teruggekom het, wat as die nuwe hoof gekies is.  
Die Heilige Gees gee aan ons as hooptimiste die vermoë om te sien wat gewone oë nie kan sien nie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees Joël 2:23-32 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Die mense in Joël se tyd het baie rampe beleef. Watter rampe ervaar ons in ons tyd? 
 Watter beloftes gee die teksgedeeltes vir ons oor nuut begin? 
 Vertel van ŉ keer toe dit gelyk het asof daar nie ŉ antwoord vir ŉ probleem gaan wees nie, en iemand 

toe ŉ vars, nuwe oplossing gekry het. 
 Wat is jou grootste droom vir Suid-Afrika? Is dit jou eie, of dink jy iets daarvan kom van God af? 
 Watter hoop gee hierdie teks vir jou wqeek wat voorlê? 

Kyk of julle elke aand voor 

bedtyd vir 5 minute onder 

julle “wolkplafon” kan gaan lê 

en droom oor die toekoms. 

Bid net daar saam voordat 

julle bed toe gaan. 

 

Is daar ŉ organisasie vir kinders 

of senior burgers wat julle 

hierdie week kan besoek? Kyk 

of daar iemand is by wie julle 

tyd sal kan spandeer om te 

luister. 

So: Joël 2:23-32 

Ma- Di: 2 Timoteus 4: 6-8, 16-18 

Wo-Do: Psalm 65 

Vr-Sa: Lukas 18: 9-14 

Knip wolk-vorms uit papier. Dit kan koerantpapier of wit velle papier wees. Julle kan 

dit selfs ŉ bietjie met kleurkryte of waterverf versier.  Kies ŉ vertrek in die huis 

waar julle maklik op die vloer kan lê. Plak die wolke wat julle gemaak het, teen die 

plafon vas.  Laat die hele groep op die vloer gaan lê, en elkeen kry ŉ beurt om te sê 

wat hy/sy droom/hoop vir die toekoms. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U op elke nuwe dag vir ons sorg met kos.  

Oorgee-gebed 
Laat my vandag nuwe drome droom oor u wêreld. 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag sien dat die Gees van God jou met nuutheid verras. 

God gee nuwe drome vir 

ŉ nuwe begin. 

 

Joël 2:29 

 
In daardie tyd sal Ek my Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie. 
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