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Wil je  meer weten over zending?  
Ki jk  dan op www.zggjunior.nl .

Sprinkhanen

Het waait! Het waait heel hard! De wind 
blaast over het land van Juda. De wind 
neemt een wolk sprinkhanen mee. Overal zijn 
sprinkhanen. Ze storten zich op het land. Ze 
eten het koren op. Ze eten de wijnstokken en 
de bomen kaal. Er blijft niets over om te eten. 
De mensen hebben honger. Ook de dieren 
hebben honger. Hoe moet het nu verder? Dan 
komt er ook geen regen meer. Het water in 
de beekjes en rivieren droogt op. Nu hebben 
de mensen in Juda niet alleen honger, maar 
ook dorst. Wat erg! Zoiets hebben ze nog 
nooit meegemaakt.
Joël ziet ook wat er allemaal gebeurt. Maar 
hij moet van de Heere iets doen. Als profeet 

brengt Joël een boodschap van God aan het 
volk. ‘Mensen, klaag en huil. Roep tot de 
Heere! Luister, vaders en moeders. Vertel 
aan je kinderen wat hier gebeurt. Luister 
opa’s en oma’s, vertel aan jullie kleinkinderen 
van deze honger en dorst. Dit is een straf van 
God! Leg al jullie werk neer en buig voor de 
Heere. Buig en toon berouw, anders zal er 
nog een veel groter oordeel komen. De dood. 
Ik waarschuw jullie! Bekeer je! Bekeer je van 
je slechte dingen tot God.’

Wat doet Joël daarna? Iets wat jij ook het 
beste kunt doen als je in nood bent. Joël gaat 
bidden: ‘Tot U, o HEERE, roep ik.’

Ademloos luisteren ze naar Petrus’ woorden. 
‘Nee, we zijn niet dronken! De Heilige Geest is 
gekomen!’ 
De zaal is gevuld met mensen uit allerlei 
landen. Ze hebben zojuist iets bijzonders 
gehoord en gezien. Een geluid van een hele 
harde wind en tongen van vuur boven de 
hoofden van de discipelen. Ze horen ook 
spreken in vreemde talen, én in hun eigen 
taal. Sommige mensen spotten, anderen 
blijven nieuwsgierig staan luisteren. 
Petrus gaat verder: ‘Dit is wat de profeet 
Joël gezegd heeft over de Geest! Al wie de 

Naam des HEEREN zal aanroepen, zal zalig 
worden.’
De mensen in de zaal luisteren goed naar 
Petrus. Ze vragen aan de discipelen: ‘Wat 
moeten we doen om zalig te worden?’ Petrus 
antwoordt: ‘Je moet je bekeren tot God. De 
Heere Jezus kan en wil je zonden vergeven, 
en de Heilige Geest wil ook in jou komen.’ 
Die dag worden wel drieduizend mensen 
gedoopt! De Heilige Geest verandert harten 
van zondaren: ook vandaag nog. Bid daarom 
maar veel: ‘Maak om Jezus' wil mij rein. Kom 
met de Heilige Geest in mijn hart.’

De sprinkhanen 
komen! Maak 
zwart wat de 
sprinkhanen  
opeten. Kleur 
wat blijft mooi in. 
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Om te doen Lied
Melodie: 'De Heer'  
is mijn Herder'

Kom, luister naar Joël,
hoor wat hij vertelt 
van vloek en van zegen,
van droogte en regen.
De sprinkhanen komen, 
de aarde is droog.

God hoort hun gebeden.
De sprinkhanen gaan.
Het koren zal groeien,
Gods Kerk weer gaan bloeien.
De Trooster zal komen 
voor heiden en Jood.

Zo gaat door de landen 
het zendingswerk door.
God zegent ook mensen
ver over de grenzen;
verandert de harten 
van jong en van oud.

Kleur de wolkjes in die 
gaan over Pinksteren.
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Droogte op het zendingsveld

Hoi, 

Ik ben Miriam de Niet en woon in Guinee. 
Samen met mijn vader, moeder en broer 
Joseph woon ik hier al een aantal jaar. 
Guinee ligt in het westen van Afrika, heel 
ver van Nederland. Daardoor is het weer 
ook heel anders dan bij jullie. Wij kennen 
twee seizoenen: de regentijd en de droge 
tijd. De droge tijd begint half november. 
Halverwege mei valt dan weer de eerste 
regen. Het is dus een half jaar droge tijd. 
Het gras gaat dood of verdort. Sommige 
bomen verliezen hun blaadjes. In de droge 
tijd is het vaak heel erg stoffig. Ook wordt 
er veel gras verbrand als het dood is. In de 
lucht zit dan veel viezigheid. Soms als ik dan 
mijn neus snuit, komen er zwarte dingetjes 
uit. In de droge tijd kun je niet op het midden 
van de dag een wandeling maken. De zon 
is dan veel te heet. Ook ziet het er minder 
mooi uit als al het gras dood of verbrand is. 
In de droge tijd moet je ook altijd zuiniger zijn 
met water.
Het fijne aan de droge tijd is dat de wegen 
hard worden en de plassen verdwijnen. 

Daardoor kun je beter 
over de zandwegen rijden. 
Al moet je nog steeds 
goed opletten. Als er heel 
mul zand op ligt, kun je 
vast komen te zitten. 
Wat wel fijn is, is dat 
je in de droge tijd altijd weet dat je droog 
weer hebt als je een uitje hebt. En je hoeft 
niet bang te zijn voor onweer. Dat is in de 
regentijd wel anders! Dan regent het bijna 
elke dag en liggen er overal plassen. De 
wegen veranderen in modder en ook is het 
erg klam en vochtig buiten. Toch zijn we 
altijd weer heel blij als de eerste regenbuien 
komen. Dan 
springen en 
dansen we 
in de regen! 
Doen jullie dat in 
Nederland ook?

Groetjes van 
Miriam

God belooft 

Joël roept het uit: ‘Zoek de Heere met uw hele 
hart! Bid en smeek of de Heere ons in leven 
wil houden! Bekeer je van je slechte dingen 
tot God. Dan zul je de zegen van de Heere 
ontvangen.’ 
Heb jij je zonden al aan de Heere verteld 
en Zijn zegen ontvangen? De Heere zorgt. 
Hij is trouw aan Zijn volk. Het volk heeft 
het niet verdiend. Maar God laat de plagen 
ophouden. Er zal weer regen komen en Hij 
zal de sprinkhanen verjagen. Een groep 
sprinkhanen valt in de Dode Zee. De andere 
sprinkhanen sterven in de woestijn. Wat een 
wonder! Er valt regen. Het gras gaat groeien. 
Ook staat er weer koren op het land. Het zal 
niet lang meer duren of de mensen kunnen 
brood bakken. Ook beginnen de druiven 
te groeien aan de wijnstokken. De vogels 
zingen Gods lof. Dan komt Joël met de béste 
boodschap. Behalve stromen van regen 

zullen er ook stromen van zegen komen. God 
zal Zijn Heilige Geest geven. Hij zal Zijn Geest 
uitgieten op mensen. Allerlei mensen mogen 
bij Zijn Koninkrijk horen. Jonge en oude 
mensen, kleine en grote, Jood en heiden, 
blank en bruin. Hoor jij er al bij?
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Puzzel
Vul steeds de eerste letter in van de plaatjes. Welke oplossing komt eruit?

Denkvraag

Wat zou jij 
moeilijk vinden aan 

een droge tijd?

Puzzel 
Zet de letters van het dikgedrukte woord in de goede volgorde. 
Welke woord lees je van boven naar beneden?

1. De dag des EENRHE is nabij. e r e

2. Hun heibsood is groot. 

3. tigachM is de HEERE. 

4. Ach, die dga!    

5. Het okner is verdord. 

6. En raanda zal het geschieden. 

7. Ik zal Mijn tseeG uitgieten. 

8. Gods kerk zal eeuwig nijlbev.e r e

e r e
Oplossing:
Joël 3: 9 - Roept dit uit onder de 
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