
Werk in tweetallen. A zoekt de tekst in Joël op. B zoekt de tekst in Handelingen op. 
Lees je tekst voor en vul de ontbrekende woorden in:

A: Joël 2 vers 28
B: Handelingen 2 vers 17

‘Ik zal mijn  uitgieten en uw  en uw  

zullen profeteren. De  zullen dromen dromen en de  zullen 

gezichten zien.’

A: Joël 2 vers 30 + 31
B: Handelingen 2 vers 19 + 20

‘Ik zal  geven in de hemel en op de aarde:  en vuur 

en rookdamp. De  zal veranderd worden in  en de 

 in  voordat de grote en vreselijke dag des Heeren komt.’

A: Joël 2 vers 32
B: Handelingen 2 vers 21

‘En het zal zijn dat al wie de     

 zal aanroepen, zalig zal worden.’

DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN  ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN

PINKSTERLESBRIEF - JOËL GROEP 6-8

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

Joël profeteert

Zoveel sprinkhanen hebben ze nog nooit 
gezien. Verbaasd kijken de inwoners 
van Juda naar de lucht. Daar dalen de 
sprinkhanen neer. Ze verwoesten de hele 
oogst. Alles wat groen is, wordt opgegeten. 
Zomaar opeens. Hoe moeten ze nu brood 
bakken? Er is niets meer. De mensen huilen. 
Maar de ramp wordt nog groter. Er valt geen 
regen meer. De beekjes en rivieren drogen 
uit. Alles verdort. Het land wordt droog en 
er groeit niets. Er bloeien geen palmbomen 
of appelbomen in het land van Juda. De 
wijnoogst is mislukt en de mensen hebben 
honger en dorst. Hoe moet het verder? 

Op een dag staat er een man te preken. Hij 
ziet eruit als een profeet. Zijn naam is Joël. 
Die naam betekent: ‘de HEERE is God’. Dat 
is precies wat Joël de mensen vertelt: ‘Deze 
sprinkhanen en de droogte zijn Gods straf 

voor onze zonden. Buig voor de Heere en 
roep tot Hem. Vaders, moeders, kinderen, ja, 
wij allemaal! Bekeer je van je slechte dingen 
tot de Heere God. Dan zul je de zegen van de 
Heere ontvangen.’

De profeet Joël wijst ook op grote beloften. 
Als het volk zich bekeert, zal het de zegen 
van de Heere ontvangen. Joël mag ook een 
andere belofte doorgeven aan het volk. Het 
is een gebeurtenis die honderden jaren 
later zou plaatsvinden: de uitstorting van 
de Heilige Geest op mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes. In Joël 2 vers 32 
staat: ‘En het zal geschieden, al wie den 
Naam des HEEREN zal aanroepen, zal 
behouden worden; want op den berg Sions 
en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk 
als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de 
overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.’

Uit de Bijbel: Joël 1: 1-15

De Heilige Geest

Uitstorting van de Heilige Geest

Gesprek

Puzzel

Kijk samen naar deze foto. Waar 
wonen veel kinderen die nog niet 
van de Heere hebben gehoord? 
Waar werken zendingswerkers? 
Ken jij ook iemand die voor de 
zending werkt? Wat kun jij doen om 
het zendingswerk te steunen? 

Zie je de profeet Joël staan tussen allemaal 
mannen, vrouwen en kinderen? Ze komen 
luisteren naar wat hij zegt. Hij vertelt wat God 
zegt. De Heere zal de plagen op laten houden. 
Er zal weer regen komen en de sprinkhanen 
zullen weggaan. Er zullen ook nog veel 

mensen een nieuw hart krijgen. Als de Heere 
Jezus wederkomt, zullen zij voor eeuwig in 
de hemel zijn. Wij weten dat de uitstorting 
van de Heilige Geest is gebeurd. Dat staat in 
Handelingen 2. We gaan de profetie van Joël 
met Handelingen 2 vergelijken.

Vraag
Ken jij de Heere Jezus al? 
Vandaag zegt Hij het nog: 

‘Bekeer je tot Mij 
en leef!’



Sprinkhanen Op onderzoek uit

In Juda kwam een grote sprinkhanenplaag. In Nederland 
hebben we zo'n plaag nog nooit gehad. Wat zijn de 
gevolgen van zo'n plaag? We gaan met elkaar op 
onderzoek uit. Probeer in groepjes antwoord te vinden 
op de volgende vragen:
•  Hoe zien sprinkhanen eruit? Wat eten sprinkhanen?
•  In welke landen is veel overlast (geweest) door 

zwermen sprinkhanen?
•  Wat zijn de gevolgen van de sprinkhanen voor de 

mensen?

Informatie
Voor dit onderzoek is een 

bijlage beschikbaar op 
www.zggjunior.nl.  

Navigeer naar  
'Voor leerkrachten'  

-> 'Lesbrieven'.

Hoi allemaal,  

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 is 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 
weer 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

Een droge tijd 
In het bijbelboek Joël gaat het over enorme droogte als straf van God. In sommige landen is droogte een 
heel normaal verschijnsel. Er is een droge en een natte tijd in het jaar. Lees de brief van Miriam maar. 

Om te doenPuzzel 
Wat hoort bij de droge en natte tijd in Guinee? Kleur de rondjes blauw   die bij 
de natte tijd horen. Kleur de rondjes geel  die bij de droge tijd horen.

  Aarde hard als een kei

  De lucht is vochtig

  Warmste maand: december (23.1-31.3°C)

  Regent vaak 

  Veel viezigheid in de lucht

  Maand juli: gemiddeld 27 regendagen

  Voldoende water

  Koudste maand: juli (23.0-27.8°C)

  Maand januari: gemiddeld 1 regendag

  Alles is groen

  Zuinig zijn met water

  Aarde kan bewerkt worden

  Half november-half mei

  Half mei-half November

  Gras verdord

  Wegen zijn hard

  Wegen zijn vol plassen

  Overdag te heet buiten

Een brief uit Guinee

Joël zegt tegen de mensen: ‘De dag des 
Heeren is nabij en zal als een verwoesting 
komen van de Almachtige’ (Joël 1: 15). Hij weet 
dat de oordeelsdag komt. Maar eerst komt er 
nog een waarschuwing voor het volk en een 
oproep om zich te bekeren. 
In Joël 2 schrijft Joël over een groot ‘leger’ 
van sprinkhanen dat naar Jeruzalem optrekt. 
Het is een hele grote zwerm, een groep 
sprinkhanen. Miljoenen dieren verduisteren 
de zon. De knisperende vleugels maken een 
lawaai dat lijkt op galopperende paarden 
en ratelende strijdwagens. Het geluid dat 
ze maken tijdens het eten doet denken 
aan knetterende vlammen. Kun jij het je 
voorstellen?

In februari 2020 hadden verschillende 
landen in Oost-Afrika last van een geweldige 
sprinkhanenplaag. In bijvoorbeeld Ethiopië, 
Kenia, Somalië en Oeganda werden de 
gewassen op het land helemaal opgevreten 
door de sprinkhanen. Wat een ramp is dat 
geweest voor de inwoners van Afrika!

Wist je dat:
•  sprinkhaanzwermen snel groeien?
•  een zwerm sprinkhanen elke 

dag zoveel voedsel verslindt dat 
35.000 mensen ervan zouden 
kunnen eten?

•  de landen waar de 
sprinkhanenplaag was, al te 
weinig voedsel en mislukte 
oogsten hadden?

Uit de Bijbel: Joël 2: 1-9

Om over te praten 

Geeft de Heere nu ook nog straf op de zonde 
door middel van plagen?



Lied
Al zou de vijgeboom niet bloeien
Notenschrift en begeleiding te vinden op: www.musescore.com/_lamenatseeach/ 
al-zou-de-vijgeboom-niet-bloeien-c-sar-malan. 

Stuur een kaartje 
Met Kerst en de jaarwisseling worden vaak kaarten verstuurd. Nu is het bijna Pinksteren. Dan kun je  
ook iemand blij maken met een mooie kaart. Kleur deze kleurplaat in en knip hem daarna uit. 
Wie ga jij verrassen?

Habakuk 3: 17-19

Al zou de vijgeboom 
   niet bloeien,
geen opbrengst aan 
   de wijnstok zijn,
dan zou mijn beker
   overvloeien,
want Jezus schenkt
   mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf
   geen vruchten,
ontbreekt het koren op
   het veld.
met Hem heb ik geen
   kwaad te duchten,
Die zelfs mijn hoofdhaar
   heeft geteld.

Al loopt geen schaap
   meer in de weide
en staat geen rund meer
   in de stal,
toch zal ik mij in Hem
   verblijden,
Die is, Die was en komen
   zal.
Hij maakt mijn voeten als
   der hinden,
zodat ik op de hoogten
   treed,
’k zal mij aan Zijn
   beloften binden
en word met Zijn gezag
   bekleed.

Al kwellen ziekten,
   zorgen, machten, 
ik zal hen met Gods
   Woord verslaan,
Ik blijf Zijn beeld in mij
   verwachten,
al klaagt de boze mij
   ook aan.
Nochtans, ja nochtans
   zal ik juichen,
de HEERE Heere is mijn
   kracht.
En ied’re vijand zal zich
   buigen,
voor Hem, Die alles heeft
   volbracht.



Wie droomt wat?

In Joël 2 en Handelingen 2 gaat het over dromen. In de Bijbel worden vaker dromen beschreven. 
Welke zin past bij welke persoon? Zet de letter die achter de zin staat in het juiste vakje. Welk 
woord komt eruit?

Kies uit:
1. Jozef, de man van Maria   •   2. Salomo   •   3. de bakker van Farao   •   4. wijzen uit het Oosten  
5. Petrus   •   6. Jakob   •   7. Jozef (OT)   •    8. Farao   •   9. de vrouw van Pilatus   •   10. koning 
Nebukadnezar

•   ‘Ik droomde dat de zon, de maan en elf sterren een diepe buiging voor mij maakten.’ (E)
•  Op een nacht zei God in een droom: ‘Begeer wat Ik u geven zal.’ (O)
•  Ze zei: ‘Pas op! Bemoei je niet met die man, want hij is onschuldig!’ (K)
•  ‘Ik droomde ook zoiets! Ik had drie manden met brood op mijn hoofd.’ (D)
•  God zei in een droom: ‘Ik ben de Heere, de God van Abraham en van Izak. Het land waarop je 

nu ligt te slapen, zal Ik aan jou en je nakomelingen geven.’ (R) 
•  In een droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ (S) 
•  Toen zei een stem in de droom: ‘Slacht deze dieren en eet ze op. Wat God rein noemt, mag jij 

niet onrein vinden.’ (P)
•  Toen vroeg de koning aan Daniël: ‘Kun jij mij vertellen wat ik gedroomd heb? En weet jij wat 

mijn droom betekent?’ (T)
•  In zijn droom zag hij een engel van de Heere, die zei: ‘Sta op! Je moet met Maria en het Kind 

naar Egypte vluchten.’ (G)
•  ‘Ik zag zeven magere aren en zeven magere koeien.’ (E)
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