
Leerdienst – Zondag 50 

 

Vraag 125: Wat is de vierde bede? 
Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood. 

Dat wil zeggen: wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor  
1) erkennen, dat Gij de enige bron van alle goeds zijt en  
2) dat noch onze zorg en moeite noch uw gaven ons ten goede komen zonder uw zegen, en  
3) dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op U alleen stellen. 
 
Lezen en herlezen loont… 
In de voorbereiding op Catechismuspreken valt het mij op, dat het meditatief lezen en 
herlezen van de vragen en antwoorden veel oplevert. Juist door de woorden en zinnen te 
spellen valt op hoe grondig de opstellers hebben nagedacht over de vragen en de 
antwoorden. Zij hebben ons veel te zeggen! 
 
Zo kunnen we ook dit gebed spellen1: 

- Geef We vragen de Vader te geven wat we nodig hebben. 
- Ons We bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. 
- Heden Niet overbezorgd worden als we voor vandaag genoeg hebben. 
- Ons We bidden als kinderen van onze hemelse Vader. Om Jezus’ wil. 
- Dagelijks We kunnen geen dag zonder Gods gaven en zegen. 
- Brood  Een oefening in soberheid is heel gezond. 

 
 
Om over door te praten: 

- Hoe zou jij Vraag en Antwoord 125 in jouw eigen woorden weergeven? 

- Door de toegenomen welvaart is het voor velen geen vraag of er eten op tafel 

staat. We ervaren ons minder afhankelijk van God m.b.t. onze levensbehoeften. 

In hoeverre herken jij dit? Hoe kunnen we onszelf, elkaar en onze kinderen 

bewuster maken van onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. 

- Het is onder ons de gewoonte om vooraf te bidden om een zegen over het eten. 

Waar bidden we dan eigenlijk precies om? Is het eten zelf al niet een teken dat 

God ons zegent. Kunnen we niet beter beginnen met dankzegging?  

- Het is opmerkelijk dat we in de vierde bede tweemaal ‘ons’ lezen als we bidden 

om ons dagelijks brood. Zo komen ook anderen in beeld die lijden onder 

voedselschaarste en hongersnood. Dr. Verboom spoort aan tot soberheid. 

o Wat betekent ‘matigheid’ voor u met betrekking tot eten en drinken? 

o In de grote traditie van de kerk is vasten altijd onderdeel geweest van het  

christelijke leven. Hoe staat u tegenover de praktijk van vasten? 

o Wat kunnen wij doen om iets voor anderen dichtbij of ver weg te 

betekenen, ook al lijkt onze inspanning een druppel op gloeiende plaat?  

 
1 Dr. W. Verboom, Het liefdeslied uit Heidelberg, pag.141 (mooi om met gezin aan tafel te lezen!) 


