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TEMA 4  
VIERDE BEDE: GEE ONS 
VANDAG ONS DAAGLIKSE 
BROOD 
Skriflesing 
Lk 11:1-13 
Lk 12:29-31 
“Vra is vry’ lui die spreekwoord. 
Maar daar sit in hierdie eerste van 
die bedes in die tweede deel van 
die Onse Vader ‘n veel dieper 
waarheid as wat gewoonlik tot dié 
spreekwoord toegevoeg word. Die 
eerste drie bedes het te doen met 
God, ons hemelse Vader, met die 
eer van God se Naam, die koms 
van sy Koninkryk en die 
deurwerking van sy wil op aarde. In 
die tweede gedeelte bring die 
bidder sy en haar behoeftes, node 
en vrese na die Vader toe en vra 
dat Hy daarop sal antwoord. Maar 
dit is geen lukrake “…en weier 
daarby” bede nie, dis ‘n bede wat 
veranker lê in die belofte “Bid en vir 

julle sal gegee word… want elkeen 
wat bid ontvang…” en ook “julle 
Vader weet wat julle nodig het nog 
voordat julle dit van Hom vra”. 
 
Met hierdie bede bely ons ons 
afhanklikheid van God. Tegelyk 
erken ons ook sy almag en liefde. 
Hy is die God wat weet en omgee, 
wat sy kind innig liefhet, wie se hart 
bloei vir die een wat swaarkry of in 
nood of gevaar verkeer, wat in 
liefde sy hand uitsteek na die een 
wat om hulp roep. Want dit wat ons 
vra is nie in die eerste plek brood, 
of vergifnis, of bevryding nie, nie 
die paar sente of stukkie brood wat 
ons hoop om uit sy hand te 
ontvang nie. Dit wat ons vra is dat 
God sy hand om ons hand sal vou, 
dat ons die krag van sy arms om 
ons sal voel, dat ons sy stem sal 
hoor: “Moenie bang wees nie, Ek is 
by jou, Ek verlos jou, jy is myne. Ek 
hou jou vas, Ek beskerm jou. Jy is 

vir my kosbaar. As jy deur diep 
water moet gaan, is Ek by jou, deur 
riviere, hulle sal jou nie wegspoel 
nie. Ek is die Here” (Jes 42 en 43).   
 
1. Ons daaglikse brood 
Dit is die heel eerste saak 
waarvoor ons geleer word om te 
bid: Ons alledaagse, liggaamlike 
behoeftes en node. Die Here Jesus 
wat mens soos ons was, het goed 
geweet hoe primêr en basies die 
fisiese bestaansbehoeftes van die 
mens is.  En dit is waarvoor ons 
kan en moet bid. Niks is te klein en 
onbenullig nie, en vir niks hoef ons 
te beskroomd te voel om te vra nie.  
Met hierdie bede bely ons ons 
afhanklikheid van God. Daarmee 
erken ons ook dat Hy die Een is 
wat sorg en voorsien.  
 
Maar terselfdertyd bid ons vir dit 
wat ons “vandag”, nodig het. Die 
Here Jesus leer nie sy dissipels om 
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te bid vir ‘n jaar se voorraad vooruit 
nie. Ja, die Vader sal weet dat 
“daagliks” ook by geleentheid kan 
beteken ‘n groot genoeg oes om te 
voorsien in ‘n jaar se daaglikse 
behoeftes. Maar ook as die oes 
misluk en hongersnood staar my in 
die oë, as ek my werk verloor, of 
my kragte en gesondheid gee in, 
ook dan kan ek nog steeds bid en 
vra, en weet dat die Vader weet 
wat – en hoeveel - ek nodig het. 
Tydens die aangrypende drama 
van die 33 Chileense myners, was 
een van die wonderverhale wat 
ontvou het dat, toe hulle onder in 
die donker dieptes toegeval word, 
hulle net genoeg kos en water by 
hulle gehad het vir twee dae. 
Waarvoor het hulle gebid? Het 
hulle ook gebid vir hulle “daaglikse 
brood”? Stellig was dit inbegrepe in 
wat ook al hulle noodroep tot God 
was. Maar wat gebeur toe? Manna 
uit die hemel? Nee. Wat besluit 

hulle om te doen? Hulle besluit om 
daardie kos nie in een slag op te 
eet en dan maar te sterf nie. Hulle 
klou vas aan hoop teen hoop. Hulle 
besluit om hulleself te rantsoeneer: 
Elkeen kry een teelepelvol kos en 
een sluk vloeistof per dag – by 
verre nie naastenby wat “daaglikse 
brood” normaalweg sou beteken 
nie! En vir 17 dae oorleef hulle op 
twee dae se kos. Vir hulle beskik 
die Vader sodanige “daaglikse 
brood” dat dit genoeg sou wees 
totdat die eerste bore sou 
deurbreek en totdat hulle 
uiteindelik gered kon word. Die 
Vader het inderdaad hulle gebede 
beantwoord, ook toe hulle om 
brood geroep het. Hy het geweet 
hoeveel hulle elke dag moes hê 
om te kan bly leef. 
 
2. Maar ook brood vir die 
wat honger ly 

Natuurlik is die bedoeling nie dat 
ons hierdie bede op ‘n 
selfgesentreerde wyse net vir 
onsself sal bid nie. Dit is ook ‘n 
gebed dat God sal omsien na die 
noodlydendes en die armes, na 
hulle wat eindeloos minder as ons 
het. Wanneer ons die Psalms en 
die Profete lees, ontdek ons hoedat 
God telkens intree in belang van 
die armes en verontregtes, vir die 
wat honger is of uitgebuit word. Sy 
besorgdheid vir die ‘vreemdeling, 
die weduwee en die wese’, vir die 
arbeider wat sy loon werd is en vir 
slagoffer van magsmisbruik word 
telkens onderstreep. En e ons hoor 
hoe Jesus in Lk 4 die woorde uit 
Jesaja op Homself van toepassing 
maak, dan verstaan ons waarom 
ons kan bely dat God in ‘n 
besondere sin die God van die 
armes, die noodlydendes en die 
verontregtes is. Wanneer ons dus 
bid “Gee ons ons daaglikse brood” 
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is dit tot hierdie God wat ons bid en 
vir wie ons vra dat Hy in sy genade 
en liefde sal omsien na hulle wat ly. 
 
Mense, en dit sluit baie van ons in, 
wat oorvloed geniet, kan soms 
moeilik begryp wat dit beteken as 
‘n moeder in wanhoop en 
radeloosheid nie meer herwaarts of 
derwaarts weet nie. As sy nie meer 
‘n krieseltjie kos in haar karige 
skuiling het waarmee sy haar 
kindertjies kan voed nie. En ook 
nie ‘n kombers om hulle teen die 
winterkoue mee warm te hou, of ‘n 
ordentlike dak oor hulle koppe wat 
beskerming kan bied teen die 
elemente nie. Met hierdie bede tree 
ons ook vir sulkes in: “Vader, gee 
ook aan hulle hulle ‘daaglikse 
brood’.  En as ons dan daarop 
‘Amen’ sê, sê ons eintlik: “Vader, 
laat dit so wees, beskik in u liefde 
uitkoms ook vir die noodlydendes, 
en waar U dit wil beskik deur die 

helpende hand van ‘n medemens, 
doen dit asseblief so – en gebruik 
ook vir my”. 
 
3. Nie van brood alleen nie 
Toe die Here Jesus deur die duiwel 
versoek is, was een van die 
voorstelle wat die Satan aan Hom 
gemaak het dat Hy van klippe 
brood moes maak. Immers, dit sou 
nie net aan soveel hongeriges 
voedsel voorsien nie, maar kon ‘n 
wonderlike middel wees om mense 
in Hom te laat glo. Dit was toe dat 
Jesus hom geantwoord het met die 
woorde: “‘n Mens leef nie net van 
brood nie, maar van elke woord 
wat uit die mond van God kom” (Mt 
4:4). 
 
Daarom kan ons in hierdie bede 
om ons “daaglikse brood” ook die 
diepere betekenis nie miskyk nie. 
Dit gaan nie net om die fisiese 
bestaansbehoeftes van die mens 

nie, maar ook om sy of haar 
geestelike nood. Dit gaan om die 
diepste behoefte van die mens, 
naamlik om, soos Augustinus gesê 
het, rus in en by God te vind, deur 
Hom gevoed en gesterk te word en 
uit sy lewenskrag te put. En so 
word hierdie bede ook ‘n bede dat 
mense, alle mense, almal wat ly 
omdat hulle honger en dors na God 
se Woord, se honger gestil sal 
word. Dit word ‘n bede dat die Here 
die brood van sy Woord sal laat 
uitdeel - aan ons eie harte en in 
ons gemeentes, maar ook aan 
almal wat bewustelik of 
onbewustelik daarna honger. Dit 
word ‘n gebed vir hulle wat die 
Woord moet bedien. Dit word ‘n 
bede dat die Here sal gee dat die 
Evangelieboodskap alle mense sal 
bereik en dat elkeen sal kan eet 
van die ‘Brood van die lewe’. Met 
hierdie bede vra ons dus eintlik dat 
die Here sy heilswerk op aarde sal 
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volbring, Sy evangelie sal laat 
verkondig en dat mense wat smag 
na God se Woord se honger gestil 
sal word. 
 
4. My liggaam, gebreek vir 
julle 
Ten slotte lei hierdie bede ons nog 
verder. Dit bring ons uiteindelik uit 
by Hom wat gesê het “Ek is die 
brood van die lewe”. En dit neem 
ons verder tot by die kruis en tot by 
sy woorde in die nag waarop Hy 
oorgelewer is toe Hy brood 
geneem het en nadat Hy gedank 
het, dit gebreek het en gesê het 
“Dit is my liggaam, dit is vir julle” (I 
Kor 11:23, 24). 
 
Daarmee bereik hierdie bede sy 
diepgang. Daarmee bely ons dat 
Jesus Christus vir ons aan die 
kruis gesterf het, dat Hy daarmee 
vir ons die heil verwerf het. 
Daarmee bely ons ons behoefte 

aan sy genadetekens en ons 
bevestig dat dit sy lyding was wat 
vir ons genesing gebring het. Met 
hierdie bede bid ons dan nie net 
om daagliks na die liggaam gevoed 
te word nie, maar om ook daagliks 
geestelik gevoed en vernuwe te 
word. Daarmee erken ons dat ons 
sy dood en versoening nodig het. 
Elke dag, wanneer ons Hom dank 
vir die brood op ons tafel word dit 
‘n teken van sy gebroke liggaam. 
Dan vier ons telkens sy lewe en 
sterwe – breek ons die brood tot sy 
gedagtenis. Hierdie “daaglikse 
brood” het ons netso nodig.    
AMEN. 
 
Vir gebed en voorbidding 

• Stil gebed: Elkeen bid by 
name vir iemand wat jy ken 
wat in nood verkeer en vra 
dat daar uitkoms vir daardie 
persoon of gesin sal kom.  

• Dank Hom vir sy voorsiening 
in ons daaglikse behoeftes 

• Bid vir almal in nood: Vir 
honger mense, vir mense 
wat hulle werk verloor het, of 
nie kan werk kry nie, vir 
gesinne wat nie kan oorleef 
nie. 

Bid vir die werk van ons gemeente 
en ons kerk waardeur na diegene 
in nood uitgereik word – vir die 
Bedieninge van Diens en 
Getuienis, vir BADISA, vir inrigtings 
waar oues, verswaktes, 
weeskinders, dwelmverslaafdes 
ongehude moeders en ander 
gehelp en versorg word. 


