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Inhoud. Die Psalm openbaar dat net God in sy skepping vrugbaarheid skep en dat Hy ons 

vruggebruik van sy skepping as gawe skenk. Dit openbaar God elke keer in die magtige daad 

om die aarde met reën te deurdrenk: ons is net met vruggebruik besig en kan nooit doen wat 

Hy met reën doen nie. Voor die vrugbaarheid en groeikrag wat God skep en bestuur, staan 

ons as gelowiges in die verwondering van die goedheid van God. Ons herken God se magtige 

dade van sy goedheid in die reën en skepping omdat God ons in die erediens ook deur 

magtige dade vervul met die oorvloed van sy genade en liefde as God. Daarom neem ons sy 

gawe van die vrugbaarheid van die aarde op in sy diens en wy ons ons self aan die 

vruggebruik en bestuur van die aarde. Dit, terwyl ons weet dat Hy die dreigings en geweld 

van goddeloses en wetteloses wat hul self sien as skeppers van vrugbaarheid self sal 

vernietig. 

 

Liturgie. 1. 462: 1 – 3; Evangelie lesing Efe. 1: 15 – 23; 2. Lied 502: 1, 3, 5; Nuwe 

wetslesing: Exodus 20 3. Lied 220 1 en 2; Lied 457; 1 – 3;  

 

Skriflesing Ps. 65; Esegiël 36: 24 – 30; 

 

Teks Psalm 65 vers “In U trou antwoord U ons met kragtige dade, o God, ons 

Verlosser,” 

 

Tema. In die magtige daad van reën wys God ons dat net Hy vrugbaarheid 

skep en ons net met vruggebruik besig is.  

 

1.Psalm 65 stel die kontras tussen God se oorvloedige sorg en mense se onrus oor 

gebrek. 

 

Dit het gereën en dit het oorvloedig gereën. Dawid stel volgens die 1985 vertaling 

dat die groot riviere is vol water. Riviere word deur Dawid in die Hebreeus God se 

leivoor of kanaal genoem. 

 

Dawid sien in die geloof God as die groot landbouer wat die hele land as sy akker 

het om met water vrugbaar te maak. Daarom stel Dawid dat God die hele land wat 

onder sy sorg is, deurdrenk het met water, soveel so dat die Here sy land nes ŉ boer 

se oortollige water in sy leivoor, riviere, laat afkom vol water. 

 

Teenoor hierdie oorvloedige reënwater in riviere het die landbouer in die Psalm ook 

vore gemaak, maar dit was droë vore, harde ploegbanke met harde kluite. Dit is al 

wat hierdie landbouer kon regkry voor die reën, om droë vore in harde grond te 

ploeg. 

 

Dit was die onrus in sy hart, hierdie droë geploegde vore. 
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2. Daarom staan hierdie landbouer in die verwondering dat waar hy net slote kon 

trek met ŉ eenskaarploeg en dit net omgekeerde droë en dorre kluite was, maak 

God hierdie onvrugbare dorheid ŉ vrugbare land. 

 

God maak met sy reën die harde kluite, sagte deurdrenkte grond waaruit plante kan 

opkom en God seën dit wat Hy laat opkom uit die grond na die reën, bedoelende dit 

is die Here se seën wat al die plante welig laat opkom en laat groei. 

 

Met hierdie eerbiedige erkenning sien hierdie landbouer dat hy net ploegvore kon 

trek in dorre grond, maar God skep die vrugbaarheid van die aarde.  

 

Wat Dawid as oud skaapboer hier oor God bely het ons as gemeenskap ook die 

laaste paar maande intensief deurleef. 

 

3. Of ons nou self geboer het of net gekyk het hoe word om ons geboer, elkeen van 

ons het gesien 

 

  hoe die lande en bome bewerk word.  

 hoe daar vir die nuwe oesjaar gereed gemaak word en die dorheid van die 

aarde alles laat verwelk. 

 hoe boorgate geboor word, en al dieper geboor word in droë grond, terwyl een 

boorgat na die ander begin lug spoeg. 

 hoe al die besproeiing geen vrugbaarheid bring nie, maar net bome en plante 

basies aan die lewe hou. 

 hoe die riviere opdroog totdat elke kuil leeg gestaan het. 

 

En toe laat die Here dit reën, in oorvloed sodat ons ook saam met Dawid vanoggend 

moet sê: 

 

 die riviere, God se leislote, is vol water, 

 God het na die hele land opgesien, nie net na een of twee boere se akkers 

nie, 

 God het die aarde deurdrenk, 

 en nou sien ons hoe vrugbaar God die aarde maak in die weligheid van alles 

wat geil groei. 

 

Elke gelowige lidmaat het weer na hierdie seëning van die Here, om die aarde te 

deurweek en vrugbaar te maak, dit by herhaling en verwondering vir mekaar gesê, 

ons kan natgooi en bewerk, maar ons kan nie die vrugbaarheid skep wat God met 

reën skep nie.  

 

Wat God met reën doen, kan ons nie met pompe, boorgate en drupbesproeiing doen 

nie. Ons kan eintlik net droë ploegvore trek en dan wag op die vrugbaarheid van die 

aarde wat God alleen skep. 
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4. Dit is die geloofsbelydenis wat in ons as gelowiges leef as ons na hierdie 

magsdaad van God kyk, “Alles is U werk” (1983), en in die woorde van Dawid, dit is 

U wat die lande wat ek bewerk voor berei vir die oes. 

 

Terwyl hierdie boer na die koring kyk wat geil opkom en welig groei in die lande wat 

hy self gemaak het, self in die dorre aarde voorberei het, maak hy hierdie 

geloofsbelydenis: “Alles in hierdie koringland is U werk! U het hierdie koringland 

voorberei. 

 

Wat sê Dawid met hierdie belydenis? U berei die lande voor, alles is u werk! Dit 

terwyl hy die lande voorberei het!  

 

Die teenstelling van wat hy sê is dat hy geswoeg en gesweet het in die dorre aarde 

om vore te ploeg en te plant in die harde grond. Wat Dawid eintlik moes gesê het, is 

dat hy hard gewerk het en alles gedoen het om ŉ goeie oesjaar te hê. 

 

Wie het al die landbouwerk gedoen?  

 

Dit was Dawid, nie die Here nie. Hy het vroeg opgestaan, van vroeg tot laat gesweet 

en geswoeg met trekdiere en ploeg. Hy moes al die risiko’s vat en beplanning vir die 

oesjaar doen. Hy het alles gekry wat geplant moes word en dit in die grond gesit. 

 

Daarom moes Dawid eintlik selfgenoegsaam verklaar het: “Alles is my werk hier op 

my plaas!” 

 

5. Sou Dawid dit gedoen het, was hy eintlik deel van die nuwe gees onder die 

ongelowiges wat hulle graag voorhou en self sien as nuwe Afrikaanse gemeenskap 

in die land. 

 

Hulle selfverklaring van hulle eie selfgenoegsaamheid klink só: Die wêreld werk soos 

hy werk. Dit reën omdat die seestrome reg is of dit is droog omdat die seestrome 

verkeerd is. Dit reën omdat die osoonlaag reg is en dit reën omdat die osoonlaag 

verkeerd is.  

 

En daarom is alles wat jy doen, jou eie werk!  

 

In die omstandige van Dawid moes die verklaring gewees het: Alles op hierdie plaas 

is my werk! Net ek boer op hierdie plaas! Daarom is alles wat hier gebeur die vrug 

van my arbeid. Dit is die hart en lewenshouding van ŉ selfgenoegsame mens, 

selfgenoegsaam teenoor God: “Ek skep vrugbaarheid en ek leef in die opbrengs van 

my selfgemaakte vrugbaarheid.” 
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6. Dawid stel presies die teenoorgestelde in die geloofsverklaring van die landbouer 

in sy Psalm. Die boer het sy lande voorberei, al die harde werk gedoen wat gedoen 

moes word, maar in en met hierdie arbeid maak hy die geloofsbelydenis: “Alles is U 

werk!  

 

Hierdie is geen valse geestelikheid met ŉ gemaakte nederigheid dat eintlik was alles 

ek nie, maar nou wys ek hoe geestelik ek is deur te verklaar dat alles God is, maar 

ons weet almal wie het al die werk gedoen! 

 

Dit gaan oor die verskil tussen vrugbaarheid en vruggebruik! 

 

Wat is dié verskil? Die verskil tussen vrugbaarheid en vruggebruik? 

 

Dit is wat die Here van Homself so openbaar dat Dawid dit in die woord van hierdie 

landbouer in die Psalm stel: die vrugbaarheid van die hele aarde is God se skepping. 

Alles wat lewe laat gedy en alles wat lewe voed, is die skepping van God. God is so 

die hele tyd met sy skepping besig – om dit vrugbaar te maak.  

 

Die mens kan hierdie vrugbaarheid wat God gee opneem en gebruik. Hy kan hierdie 

vrugbaarheid van die aarde versamel, bewerk, verwerk, omvorm, stoor, versprei en 

gebruik, maar die mens kan nie vrugbaarheid skep nie. 

 

Alle vrugbaarheid van die aarde is God se skepping en sy voorsieninge bestuur van 

sy skepping!  

 

Daarom juig Dawid oor hierdie magtige daad van God om vrugbaarheid te skep en 

te bestuur, en sien hy dit in elke deel van die skepping raak, in groenweivelde, oases 

binne in woestyne, die weligheid van velde oortrek met weiding en valleie langs 

riviere met graanvelde: alle vrugbaarheid is die skepping van die Here! 

 

7. Hoe kan Dawid dit raaksien?  

 

God gee die oorvloed van vrugbaarheid en mense leef in die vruggebruik van hierdie 

magtige daad van God. Reën is hoe God ons seën! Oorvloedig seën! 

 

Dit is die ironie.  

 

Dit is nie die reën wat Dawid God se oorvloedige sorgsaamheid en goedheid laat 

raaksien nie. Daarom begin hierdie Psalm nie met die oorvloedige seën van reën 

nie, maar met God se oorvloedige seën binne in die erediens, binne in die erediens 

van die tabernakel in Jerusalem, dit is Sion. 
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Die plek waar Dawid God se oorvloedige seën ontvang op so wyse dat hy dit oral 

kan raaksien en herken as God se seëning, is binne in die erediens. In die manier 

waarop God Here is binne in die erediens. 

 

Wie God vir Dawid in die erediens is, laat Hom God raaksien as die Here wat hom 

net so oorvloedig met reën seën. 

 

Die sleutelwoord vir wat God binne in die erediens met Dawid doen, is die woord: 

“geregtigheid”. Vers 6 moet volgens die Hebreeus só lees: “In U geregtigheid (u trou) 

antwoord u ons met ontsagwekkende dade” 

 

8. Ons mag nie hierdie vers so verstaan dat wanneer jy vir wonderwerke bid dan 

doen God vir jou wonderwerke nie. Die trou van God waarvoor God hier gebid word 

en wat Hy antwoord, is om God te wees soos Hy onderneem het om vir ons God te 

wees. Dit is God se geregtigheid en sy trou.  

 

God se onderneming om betroubaar God vir sy kerk te wees, kry u in Esegiël 36 wat 

ons saam gelees het. 

  

 God onderneem om ons van ons sondes te reinig;  

 God onderneem om ons afgodsdiens in ons weg te vat en geloof in sy liefde 

en goedheid te gee;  

 God onderneem dat Hy sy wet so sal laat werk dat ons dit kan gehoorsaam  

 en dan onderneem God dat Hy as deel van hierdie getrouheid aan homself 

hoe om God te wees vir ons, deel van die vruggebruik van sy skepping te laat 

wees. 

 

Dit word met hierdie woorde in Esegiël só gestel: “Ek sal die graan aanspreek en 

sorg dat dit baie is; Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie; Ek sal sorg dat 

daar baie vrugte aan die bome is en groot oeste op die lande sodat julle nie weer die 

vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie.”  

 

God wat ons vergeef en vir Hom lief laat wees volgens sy wet, is die Here wat ons 

sal seën deur die vrugbaarheid van die aarde wat Hy skep.  

 

9. Die Here tot wie Dawid bid in die erediens, is die Here wat met magtige dade 

hierdie verbondsonderneming vir hom ook in die erediens waarmaak. 

 

Hoe? 

 

U moet baie goed kyk na vers 4: “Al sou sondeskuld my oorweldig, U bedek my 

oortredinge.” Die laaste ding wat hier ingelees kan word, is dat wanneer jy jou sonde 

vir God bely, sal Hy jou vergewe omdat jy jou sonde bely, en as jy dit nie bely nie sal 

Hy jou straf deur reën weg te vat maar te reën gee wanneer jy jou sondes bely. 
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Hier staan “Al sou my sondeskuld my oorweldig, U bedek ons oortredinge.”  

 

Die waarheid van hierdie teks gaan oor mense se geaardheid wat hulle in sonde 

verstrik met die skuld en gevolge van hulle sondige geaardheid. Juis op so manier 

dat hulle magteloos is om hulleself te kan help met hulle eie geaardheid, die gevolge 

van hulle eie geaardheid en die skuld wat hulle met hulle geaardheid oor hul self 

bring. 

 

Hiermee staan hulle net so magteloos voor God as wat hulle met droë geploegde 

lande staan met saad in maar sonder water. As God nie met sy mag doen wat Hy as 

God doen nie, is alles tevergeefs. 

 

Die magtige daad van God in sy verbondtrou is om ŉ sondaar só van sy sonde te 

bevry. Nie te straf of daaraan oor te gee nie. Die magtige daad van God is dat Hy só 

ŉ sondaar kies om na Hom as God nader te kom en versadig te word met God se 

barmhartigheid, goedheid, liefde, genade en lankmoedigheid.  

 

Dawid het God so in die erediens ontdek: Hy laat my as sondaar wat eintlik deur 

sonde oorweldig is, versadig word met die oorvloed van die goeie dinge van sy 

heilige teenwoordigheid. 

 

Dit is hoe God God is in sy verbondstrou vir sondaars! Hy versadig hulle met die 

oorvloed van sy goedheid. 

 

10. Daarom herken Dawid God in die reën! 

 

Dit is presies dieselfde wat God met reën doen as wat Hy as God met my in sy 

erediens gedoen het: magteloos in sonde het Hy my met die oorvloed van sy 

goedheid en liefde versadig, en hier is dieselfde Here nou op dieselfde wyse weer 

besig: om my te laat deel in die magtige daad om my in die vrugbaarheid van die 

aarde te laat deel sodat ek in die met die vruggebruik van die vrugbaarheid wat Hy 

oorvloedig gee, kan leef. 

 

Soos God sy goedheid en liefde in die erediens in oorvloed tot versadiging gee, gee 

Hy reën in oorvloed en deurdrenk die aarde met vrugbaarheid. 

 

Dit werk nooit anders om nie.  

 

Die landbouer het nie na die tempel gegaan omdat dit gereën het nie. Hy het God 

herken en geëer as die Here wat seën met reën omdat hy die Here van die tempel 

geken het. 
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Hy kon voor sy koringland staan wat welig groei na die reën en verklaar hierdie 

koringland is God se land wat God voorberei het, omdat Hy God ken as die Here wat 

in oorvloed sondaars seën in die erediens. 

 

Wie ontsag het vir die magtige dade waarmee God sondaars wat met ŉ sondige 

geaardheid hulle self magteloos in sonde verstrik, verlos van sonde, kry ook ontsag 

vir reën as ŉ magtige daad waarmee God getrou is aan Homself om God vir sy 

skepping te wees. 

  

11. Met hierdie kennis van God se magtigheid om goed te wees, doen hierdie 

landbouer iets wat totaal vreemd is aan omgewing en die nasies van die wêreld 

waarin hy leef. 

 

Hy erken en bely dat God se goedheid met sy reën is ŉ goeie gawe vir almal – ook 

alle ongelowiges. Hulle as ongelowiges maak ook staat om God se goedheid 

waarmee Hy vrugbaarheid skep om gebruik te word. 

 

Hy verklaar dit met die woorde: “ons Verlosser op wie ook die mense in afgeleë 

lande en op die verre seë vertrou.” Hierdie uitdrukking beteken iets soos ”van die 

Ooste tot die Weste”, die hele wêreld se mense. Ons mag dit nie misverstaan so 

asof alle mense eintlik in God se verbondstrou as Verlosser glo nie.  

 

In hierdie Psalm beteken dit dat God sy goedheid om reën as ŉ seëning te gee, vir 

elkeen orals gee. Hy gee nie hierdie oorvloedige vrugbaarheid net vir gelowiges nie. 

Hy gee hierdie dit oor die hele wêreld vir alle mense. Alle mense sonder dat hulle 

Hom daarvoor bid of dank! 

 

In die Psalm beteken dit dat God alle mense in die vrugbaarheid wat Hy skep, laat 

deel. Al is dit net sy gelowige kinders wat Hom daarvoor eer. 

 

12. Dit moet ons ook vandag ontdek. Daar is niks wat mense gebruik om te leef en 

om hulle self mee te versorg, wat nie deel is van die vrugbaarheid wat God skep en 

gee as gawe nie. 

 

Almal maak daarop staat en is so in wese eintlik daarmee besig om God daarvoor te 

vertrou. Die hele geloof waarin al die goddeloses vandag roem, dat alles is soos dit 

is en werk soos dit werk omdat dit so is, is niks anders as die geloof dat dit so moet 

wees nie.  

 

Om te verklaar dat reën val omdat seestrome werk soos hulle werk en die aarde 

draai soos hy draai en die maan draai soos hy draai om die aarde, is niks anders as 

die voorveronderstelling dat dit so moet wees nie. 

 

Dat dit so moet wees soos God dit laat wees! 
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Al sal hulle Hom nooit daarvoor eer, daarvoor vra of dank nie. Dit is net soos met ŉ 

seun wat met sy pa se kar rondry om meisies te beïndruk asof die vergunning om sy 

pa se kar te mag gebruik die vertoon van sy eie krag kan wees.  

 

13. Reën is nie net die gawe wat God gee vir hulle wat sonde bely en bid nie. Nog 

minder omdat hulle sonde bely en bid nie. Hierdie geestelikheid is niks anders as die 

hoogmoedigheid dat ons God kan laat doen wat ons wil hê Hy moet doen nie. 

 

Wie reën so sien, is in die verkeerde erediens. Hulle is in die erediens van afgode. 

Dit was wat in die afgodstempels van die heiden rondom Israel bedryf was – jy kan ŉ 

god maak wat jy met offers en gunste kan maak om vir jou te gee wat jy vra en wil 

hê. 

 

Al die profete van die OT het teen hierdie geestelikheid in opstand gekom. God gee 

nie reën net vir hulle wat bid nie, Hy gee dit vir alle mense oor die hele wêreld. God 

antwoord nie geloftes van mense asof Hy moet doen wat hulle vra en soos hulle vra 

nie. Dit is hoe hulle afgode in hulle tempels gemaak het en hoe hulle God nie meer 

in hierdie geestelike feeste kon raaksien nie. 

 

Hulle kon nie meer sien dat Hy getrou is om sondaars te versadig met sy liefde en 

goedheid omdat hulle magteloos is in hulle sonde nie. Hulle kon nie meer sien dat 

net God se magtige dade hulle van sonde kan verlos nie. Hulle het met God 

onderhandel, geskik en Hom tevrede gestel met beloftes en daarom moes God vir 

hulle gee wat hulle vra. 

 

Wie so in ŉ tempelfees met God besig is, kan nooit raaksien wat God met reën wys 

nie: net God gee skep vrugbaarheid en mense is net met vruggebruik besig. Hulle 

kan nie na alles wat hulle gedoen het voor ŉ koringland staan en in geloof bely: 

“Alles is die werk van God nie.” Hy alleen skep vrugbaarheid en ek kan dit net 

gebruik wat Hy gee en Hy verleen as gawe. 

 

14. God se goedheid en liefde in die erediens laat Dawid ook reën totaal anders 

beleef as ongelowiges. 

 

Dit is reën as die magtige daad van God wat Dawid oor die onrus oor die geweld van 

gemeenskappe en nasies die volgende laat bely: 

 

“U is met mag omgewe, U laat deur U krag die berge vas bly staan; U laat die 

gedruis van die see, die geraas van golwe, die rumoer van nasies bedaar,” 

 

Die besondere van hierdie openbaring in sy belydenis kan ŉ mens net raaksien 

wanneer jy dit vergelyk wat reën met die heidennasies laat gebeur het. Dit het hulle 

met krag vervul om oorlog te maak. 



In die magtige daad van reën wys God ons dat net Hy vrugbaarheid skep en ons net met vruggebruik besig is. 

 

Bladsy 9 van 10 

 

 

Die oorvloed van kos en die krag van die seëninge van hierdie oorvloed was vir hulle 

die krag waarmee hulle hul jaarlikse oorloë gaan voer het. In God se seëninge om 

hulle in die vrugbaarheid van die aarde te laat leef, het hulle hul self bemagtig om 

oorlog te maak. 

 

Dit is vandag nog die krag waaruit mense veglustig en krygslustig raak teen hulle 

vyande: die seën van reën en vrugbaarheid.  

 

Hoe so? 

 

Maklik! Dit gaan weer oor wat hulle in hul geestelike feeste vir mekaar sê en hoor. 

Dan klink dit só! God het hierdie magtige daad van reën vir ons gedoen omdat ons 

reg gebid en ons sondes reg bely het! God het ons kragtig en sterk gemaak omdat 

ons ons voor God verneder het. 

 

Wanneer ons dan nou ook reg bid, bekeer en bely en ons voor God verneder, sal Hy 

met magtige dade ons vyande voor ons vernietig. Net soos Hy met ŉ magtige daad 

vir ons reën gegee het! God se goedheid en liefde waarin Hy ons sterk deur die 

vrugbaarheid van sy aarde, maak ons die krag vir ons veglustigheid om ons vyande 

te beveg. 

 

15. Wat sien Dawid in die gawe van reën anders as die krag om nou bemagtig te 

wees om veglustig te wees? 

 

Hy sien dat God die Here is wat, net soos Hy magtig besig is om berge op hulle plek 

te hou en stormgolwe ŉ gladde see te maak, Hy besig is om die rumoer van nasies 

te laat bedaar! 

 

Hy maak hulle rumoer stil! Want dit is al wat dit eintlik is, net ŉ rumoer. 

 

Reën bemagtig nooit gelowiges om met nuwe krag veglustig en geweldadig te word 

nie, want hulle leef in die geloofsbelydenis oor hul vruggebruik van die aarde: “Alles 

is die werk van God!” 

 

Waarmee is gelowiges besig? Om diensbaar te werk in en met die vrugbaarheid van 

die aarde.  

 

Waartoe het die Here u gesterk met hierdie reën? Om veglustig te bid teen vyande 

en op te trek met die waanbeeld dat God se krag ook jou vyande vir jou gaan 

verslaan wanneer jy teen hulle veg? 

 

Of 
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 het dit ons gesterk om vrugbaar te werk in sy diens met die vaste wete Hy gee 

vrugbaarheid sodat ek hierdie vrugbaarheid kan gebruik, bewerk, versamel, stoor en 

versprei om so binne God se seën te leef? 

 

Gesterk in hierdie wete: die Here wat die magtige daad van reën gee is die magtige 

God wat berge vas laat staan en stormgolwe bedaar. Hy sal die rumoer van hulle 

wat in hulle eie krag roem terwyl hul eintlik staatmaak op sy seëninge, stilmaak. 

 

Hulle krag is geen selfgenoegsame krag en mag nie. Hulle krag is niks ander as sy 

seëninge nie.  

 

15. Kom ons doen ons geloftes aan die Here gestand. 

 

Kom ons gaan staan voor ons handewerk met hierdie geloofsbelydenis: Alles is sy 

werk! Alle vrugbaarheid is uit en deur God. Ons kan dit net gebruik. Dit is Hy wat 

seën en ons wat in sy seën leef. 

 

Kom ons dank Hom dat Hy seën soos net Hy seën.  

 

Kom ons dank Hom dat Hy ons so met sy goedheid en liefde vervul het en dit elke 

keer weer so meedeel in sy erediens, dat ons kan sien wie Hy is en wat Hy vir ons 

doen, wanneer Hy dit laat reën. 

 

Kom ons bid vir hulle wat hul self in sy seëninge bemagtig asof dit hulle eie krag is 

om hul self teen God en mense te laat geld. Kom ons bid dat hulle die evangelie sal 

hoor waardeur hulle sal kan sien wie dit laat reën. 

 

Alles in hierdie Psalm is vandag om ons in Levubu as sy getuies: 

 

 Die leivore van die Here, sy riviere, die Levubu en Lotanyanda is vol water!  

 Sy berg, die Soutpansberg staan vas. 

 Hy het verlede jaar en sal weer hierdie jaar die rumoer van die nasies om ons 

stilmaak, want dit is al wat dit is, ŉ gerumoer.  

 Ons sal dag en nag weer werk in en met die vrugbaarheid wat God in hierdie 

vallei skep. 

 

Daarom kan ons met hierdie eerbied en verwondering ook elke keer voor die werk 

van ons hande gaan staan met hierdie belydenis: “Alles is u werk!” 

 


