
Die Here het reën gegee!  

Jak 5:17,18                                                                      Don 28 Jan 2021 
 
Jak 5:17  “Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die 
land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie.  
18  Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.” 
 
Verlede jaar, 2020, was in velerlei opsigte ‘n baie moeilike jaar.   Daar was nie net die 
Coronavirus epidemie wat oorgespoel het na vanjaar 2021 toe nie, maar daar was ook droogte.   
Ons het as kerke verskeie kere biddae vir reën, verootmoediggingsdae uitgeroep en ons voor God 
verootmoedig.   Die land was wat reën aanbetref in ‘n krisis. 
 
Mens en plant en dier het gebuk gegaan onder die ergere droogte.   Dink maar aan die waterkrisis 
in die Wes-Kaap.   Waterbeperkings omdat daar feitlik geen water meer was nie.   Daar is 
gepraat van dag Zero, dit is daar sekerlik nie meer water in die pypleidings, in die krane sou 
wees nie. 
 
So lees ons was daar ook in Israel ‘n intense droogte.  In 1 Konings 17 dat Elia gebid het end at 
dit vir drie jaar en ses maande lank nie gereën het nie.   En die rede was dat Israel afgedwaal het 
en weggedwaal het van die Here.  Agab die goddelose koning met Isebel sy goddelose vrou het 
koning geword in Israel. 
 
So lees ons in 1 Konings 18:1  “Na 'n lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die 
Here tot Elia gekom en gesê: “Gaan na Agab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil 
dit weer in die land laat reën.”   
 
Nadat Elia toe weer gebid het, het die Here geweldige groot reëns laat uitsak.  1 Kon 18:45 
 
So was die Here vir ons hele land weer genadig.   Dit  het nie net gereën nie, maar mildelik 
gereën.   In die meeste drooggeteisterde gebiede het dit baie gereën.   Die meeste damme loop 
oor. Die meester riviere oorstroom hulle walle.   Dit reën so baie, veral in die suide van Namibië 
en die Noord Kaap dat boere getuig hulle het nog nooit soveel reën en riviere en waters gesien 
nie. 
 
Kom ons dank en prys en loof die Here.   Ons het ‘n groot God wat genadig is.   Dankie vir die 
reën. Dankie vir die uitkoms.   Aan God al die eer. 
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