
 

	
	

Meesleurend	oor-vloedig	
	

"It	is	significantly	more	important	to	live	a	meaningful	life	than	to	live	a	safe	life...	God	is	the	encounter	we	
can't	control."		Rowan	Williams	
	
Agtergrond:	
In	die	boek	Joël	kry	ons	te	make	met	van	die	
diepste	 vrae	 en	 idees	 oor	 die	 lewe.	 Dit	
begin(Joël	1-2:12)	met	hoe	ons	flaws	(sondige	
natuur)	verantwoordelik	is	vir	die	vernietiging	
en	pyn	wat	ons	sien	in	die	wêreld.	 	Maar	dat	
God	altyd	reg	staan	met	vergifnis	teenoor	dié	
wat	 bereid	 is	 om	 hul	 harte	 te	 skeur	 en	
berouvol	terug	te	draai	na	Hom(Joel	2:13).	En	
hoe	dit	alles	 lei	na	hoop(2:28-3:21);	dat	daar	
'n	 dag	 gaan	 kom	 waar	 God	 finaal	 alle	
duisternis/boosheid	 gaan	 vernietig	 -	 rondom	
ons	 en	 in	 ons	 -	 en	 ons	 permanent	 in	 sy	
genesende	teenwoordigheid	gaan	leef.	
	
In	 vandag	 se	 teks	 kry	 ons	 die	 laaste	 gedig	
waar	 Joël	 vir	 ons	 'n	 hoopvolle(verruklike	 en	
verskriklike!)	 prentjie	 skets	 van	 wat	 voorlê.	
Dit	sluit	sterk	aan	by	Jesaja	35,	Esegiël	47	en	
Sagaria	 1:	 'n	 herstel	 van	 die	 hele	 wêreld;	 'n	
nuwe	 tuin	 van	 Eden	 waar	 God	 se	
teenwoordigheid	soos	'n	rivier	vloei	vanuit	sy	
huis	en	vernuwing	bring.	 	Vers	21	eindig	met	
God	 se	 vergifnis	 en	genade	en	herskepping	 -	
amper	dieselfde	wat	ons	hoor	 in	Openb	21:5	
"Kyk,	Ek	maak	alles	nuut!"		
	
Veilige	God?	
In	CS	 Lewis	 se	boek	The	 Lion,	 the	Witch	and	
the	Wardrobe	 	 is	 Susan	en	Mnr	Beaver	 in	 ‘n	
gesprek	 oor	 die	 leeu	 Aslan(die	

verpersoonliking	van	God):	“Aslan	is	‘n	leeu	–	
dié	groot	Leeu."..."O"	sê	Susan.	"Ek	het	gedog	
hy	is	‘n	man.	Is	hy	darem	veilig?"..."Veilig?"	sê	
Mnr	 Beaver	 "Wie	 het	 enige	 iets	 gesê	 oor	
veilig?	Natuurlik	is	hy	nie	veilig	nie.	Maar	hy	is	
goed.	 Hy	 is	 die	 Koning…”	 Ons	 maak	 in	 Joël	
kennis	 met	 hierdie	 God	 wat	 nie	 veilig	 en	
tembaar	 is	nie	 -	 die	Here	wat	 sal	 brul	 vanuit	
Sion(Joël	 3:	 16);	 en	 dat	 selfs	 Israel(en	 ons!)	
meeste	 van	 die	 tyd	 sukkel	 om	 hul	 te	 belyn	
met	die	lewe	waartoe	God	hul	roep.			
	
Stories	
Noson	Yanofsky	vat	iets	hiervan	raak	waar	hy	
skryf	 oor	 die	 stories	 waarin	 ons	 leef:	 Terwyl	
ons	 deur	 die	 random/lukrake	 gebeurtenisse	
in	 ons	 lewe	 reis,	 soek	 ons	 na	 patrone	 en	
strukture.	 Die	 lewe	 is	 vol	 "ups	 and	 downs."	
Daar	 is	 die	 vreugde	 om	 verlief	 te	 raak,	 om	
kliphard	te	lag	saam	met	jou	beste	vriend,	en	
die	 gevoel	 van	 sukses	 te	 beleef	 wanneer	 jy	
erkenning	kry	vir	jou	harde	werk.	Daar	is	ook	
die	 pyn	 van	 stukkende	 verhoudings,	 of	 die	
vrees	 vir	mislukking	 al	 het	 jy	 alles	 ingesit,	 of	
die	 tragedie	 van	 die	 dood	 van	 'n	 kind.	 Ons	
probeer	 die	 heeltyd	 sin	 maak...	 En	 ons	
verafsku	die	gevoel	van	randomness;	die	idee	
dat	 ons	 maar	 net	 die	 wette	 van	 fisika	 volg.	
Ons	 wil	 weet	 dat	 daar	 betekenis	 is	 en	
significance	 is	 in	 hierdie	 wêreld.	 Ons	 wil	 'n	



 

fantasie-verhaal	 van	 'n	 lewe	 hê,	 daarom	
vertel	én	leef	ons	in	stories.	
	
Soms	 is	 die	 stories	 eenvoudig	 vals.	 Soms	 jok	
ons	vir	onsself	en	diegene	rondom	ons.	Veral	
wanneer	dit	gaan	oor	ons	verstaan	van	God!		

Al	hierdie	bg	stories	het	net	`n	paar	helde	en	
die	 'res'	word	uitgesluit...	Ek	dink	nie	God	sal	
amen	 sê	 daarop	 nie!	 Dit	 is	 hoekom	 daar	
heeltyd	konflik	 is	 -	 tussen	ons	en	 in	ons.	 Joël	
sê:"Nee	wag…	die	Here	 alleen	 is	 die	 held	 en	
hoofkarakter	 van	 die	 storie!"	 v16:	 Die	 klem	
val	 nie	 op	 die	 nasies	 nie,	 maar	 op	 God	 se	
teenwoordigheid	 en	 toetrede:	 "Die	 Here	 sal	
brul...Hy	 sal	 sy	 stem	 laat	 hoor...Hy	 is	 'n	
toevlug..."		
	
Soos	 ons	 ouer	 word	 en	 onsself	 oopstel,	 kry	
ons	sekere	insigte	oor	God	en	sy	skepping	wat	
ons	 nie	 voorheen	 gehad	 het	 nie.	 Ons	 vind	
'beter'	 patrone...	 Miskien	 sien	 ons	 dinge	
duideliker.	 Dit	 strook	 nogal	 met	 die	
Kolmogorov-kompleksiteit	 in	 wiskunde:	 Ons	
kan	 met	 redelike	 sekerheid	 sê	 of	 ons	 storie	
(ons	 teologie/wêreldbeskouing)	 in	 lyn	 is	met	
God	se	storie.	Maar	ons	kan	nooit	100%	seker	
wees	 daar	 is	 nie	 méér	 nie!	 "And	 so	 we	 are	
always	 in	 a	 place	 to	 continue	 seeking,	 while	
remaining	 humble	 in	 our	 uncertainty	 even	
when	 expressing	 appropriate	 levels	 of	
commitment	and	trust."			
	
Meegesleur	deur	God	
Daar	 is	 'n	 storie	 waarbinne	 God	 ons	 innooi.	
Ons	lees	in	3:18	van	‘n	fontein	wat	uit	die	huis	
van	 die	 Here	 borrel	 en	 die	 beslissingslaagte	
natlei;	 fonteinwater	 wat	 opdraend	 vloei	
vanuit	 ‘n	 skynbaar	 onsigbare	 Bron	 en	 nuwe	
lewe	bring…	

	
In	 lyn	 met	 Joël	 se	 vertelling	 van	 die	 storie	
word	ons	geroep	om	vanuit	ons	oorvloed	ook	
so	 te	 vloei	 na	 mekaar;	 om	 met	 ons	 storie	
genesing	 en	 herstel	 te	 bring	 vir	 die	 hele	
skepping.	 Om	 nie	 die	 water	 op	 te	 dam	 vir	
onsself	 sodat	dit	vrot	en	nutteloos	 raak	nie	 -	
die	lewe	in	oorvloed	beteken	nie	oorvloed	net	
vir	my	 nie,	maar	 vir	 almal	 rondom	my(mens	
en	natuur).	Maar	om	ook	nie	 'n	 flashflood	 te	
raak	wat	ander	wegspoel	met	ons	gevaarlike	
stories	van	ons	en	hulle	nie.	
	
Nee	God	is	nie	veilig	en	'tembaar'	nie;	en	soos	
Jesus	kom	wys	het	is	'n	lewe	binne	die	wil	van	
God	allesbehalwe	veilig,	maar	dit	 is	sinvol	en	
goed...	in	die	ware	sin	van	die	woord.		
	
"We	 do	 not	 live	 in	 an	 ironclad	 universe	 of	
cause	 and	 effect.	 In	 the	 presence	 of	 God,	
there	is	life	that	is	beyond	prediction.	There	is	
freedom	to	change,	to	become	more	than	we	
were	 in	 the	 presence	 of	 the	 God	who	 “turns	
the	 rock	 into	a	pool	of	water,	 the	 flint	 into	a	
spring	of	water.”	E	Peterson	
	
Die	goeie	nuus	is	dat	ons	almal	kan	deelneem	
aan	 God	 se	 storie,	 dat	 wanneer	 ons	 uit	 ons	
gevaarlike	stories	klim,	ons	belyn	met	God	en	
sy	 wil	 ('teologika')	 en	 toelaat	 dat	 sy	
fonteinwater	 ons	 meesleur,	 ons	 aktiewe	
deelnemers	 raak	 in	 sy	 Koninkryk.	 Dit	 is	 wat	
Jesus	op	aarde	kom	wys	het:	Hy	 is	die	 logika	
van	 God	 met	 'n	 hart,	 longe,	 verstand	 en	
spiere!	Hy	raak	die	 fontein	van	 lewe	en	roep	
ons	om	meegesleur	te	word	deur	die	wil	van	
God	 sodat	 ons	 ook	 begeleiers	 raak	 van	 sy	
fonteinwater	(Joh	4).		
	
Vrae	vir	nadenke:	
1. Lees	die	gedeelte	saam	deur	en	deel	gedagtes	

wat	julle	uit	die	teks	of	die	preek	geraak	het.	
2. Lees	die	eerste	aanhaling	 (bo	aan	bl	1)	deur.	

Wat	maak	dit	in	jou	los?	
3. Watter	gevaarlike	storie	is	jy	geneig	om	soms	

te	kies	as	die	lewe	nie	sin	maak	nie?	
4. Waar	sien	jy	God	se	fonteinwater	vloei?	

Gevaarlike	stories	om	in	te	leef	nav	Brian	Mclaren	
"Everything	must	change"	
1.	Oorheersing	storie		=	ons	regeer	hulle	
2.	Revolusie		storie	=	ons	vs	hulle	
3.	Reiniging	storie	=	ons	vs	sommige	van	ons/hulle	
4.	Slagoffer	storie	=	hulle	vs	ons	
5.	Isolasie	storie	=	ons	weg	van	hulle	
6.	Opgaar	storie	=	ons	in	kompetisie	met	hulle	


