
’n Bede om geestelike voeding

Teks: Deuteronomium 8: 1 - 19 & Sondag 50

Teksvers: Deuteronomium 8: 3


1. Inleiding 
Om gebalanseerd te eet is baie belangrik. 
Maar dit is ook moeilik wat om werklik 
gebalanseerd te eet moet sekere duur 
kossoorte aangekoop word. En veral in swaar 
tye laat ’n mens liewer hierdie duur voedsel 
verbygaan. En dit is natuurlik presies waar ons 
Here Jesus Christus homself bevind in 
Mattheus 4. Christus het pas ’n vastyd van 40 
dae voltooi. Dit beteken dat Hy na Sy 
menslike natuur nou baie honger is. En dan 
kom die Satan, die groot versoeker met die 
die versoeking om onmiddelik hierdie 
probleem op te los. Hy sê dat Jesus 
eenvoudig die klippe in brood moet verander.


Christus antwoord dan in die 4de vers van 
Mattheus 4 deur ons teksvers aan te haal: “’n 
Mens leef nie net van brood nie, maar van elke 
woord wat uit die mond van God kom”.  Met 
ander woorde selfs al sou Christus die klippe 
in brood verander, wat Hy in Sy Goddelike 
natuur heeltemal in staat is om te doen, sou 
dit niks help nie. Wat brood alleen is nie 
gebalanseerde genoeg om jou te voed nie. 


Dit bring ons dan vandag by die vierde bede 
van die Onse Vader gebed. In vraag 125 van 
Sondag 50 vra ons wat is die vierde bede. En 
die antwoord is ’n versoek aan die Here vir 
ons daaglikse brood. Maar dit is belangrik dat 
ons werklik weet wat ons versoek van die 
Here. Wat hierdie gebalanseerde versorging 
van die Christelike gelowige is waarvoor gevra 
word in die vierde bede. Met ander woorde 
ons gaan in hierdie preek fokus op die brood 
wat ons van die Here vra. 


2. Sorge van die lewe 
Daar is ’n groot leuen in die wêreld, dat ek my 
geestlike lewe in ’n aparte kompartement 
moet hou. Dit moet afgesonder veilig weg 
wees, waar dit nie die res van my lewe kan 
kontamineer nie. Want my geestelike lewe het 
mos net ’n sê oor my aanbiddings praktyke, 
word verkeerdelik geglo.  Daar word geglo dat 
vir ander sake, veral iets soos finansiële 
advies, is daar mos beter raadgewers. Dit is 
juis hier waar ons teksvers die leuen weerlê 
vandag. 


Jesus openbaar dit baie duidelik aan die 
Satan in Mattheus 4. En ook hier in ons 
teksgedeelte word fisiese versorging en 
geestelike versorg baie na aan mekaar 
gebring. Ons sien in ons teksgedeelte sterk 
verwysings na swaarkry, honger in ons 
teksvers. Ook in vers 4 sien ons verwysings 
na kleredrag, soos skoene en klere. Dinge wat 
die Here bonatuurlik aan die volk in die 
woestyn voorsien het. Ook beskerming van 
gevaar in vers 15. Selfs die eenvoudige water 
voorsien die Here in vers 15 uit die rots. 
Dieselfde rots wat later in 1 Korinthiërs 10:4 ’n 
besondere betekenis kry. 


Later in die Mattheus evangelie koppel 
Christus weer hierdie fisiese en geestelike 
voorsiening wanneer Hy in Mattheus 6: 25 - 
34 uitbrei oor die sorge van die lewe. Ons ken 
ook hierdie teksgedeelte baie goed waar die 
Here vra: “28En wat bekommer julle julle oor 
klere?”  en “Wat moet ons eet of wat moet 
ons drink of wat moet ons aantrek?” Ken ons 
tog nie die uiteinde van die teksgedeelte so 
goed nie: “beywer julle allereers vir die 
koninkryk van God en vir die wil van God, dan 
sal Hy julle ook al hierdie dinge gee”


Die vierde bede uit die onse vader is dus juis 
’n gebed om algehele versorging, beide fisies, 
geestelik en wat ook al anders nodig sal wees 
om te oorleef. Want die gelowige weet dat dit 
nêrens anders as by die Here te vinde is nie. 

 

3. Manna uit die hemel 
In ons teksgedeelte is die brood waarmee die 
Here die volk voed, iets baie spesifiek. 
Duidelik is die herkoms daarvan die hemel 
waar die Here is. Maar daar is ook iets uniek 
fisies daaraan. Iets wat bedoel is om bepaalde 
openbarings van die Here te maak. Die eerste 
saak is dat die heeltemal anders is. Ons 
teksvers sê duidelik dat dit iets is wat nie jy of 
jou voorvaders geken het nie. Die versorging 
van die Here is heeltemal uniek. 


Maar dit word ook nie verniet brood uit die 
hemel genoem nie. Want fisies het manna baie 
eienskappe met fisiese brood gedeel. Dit was 
’n tipe stysel wat jou daaglikse 
voedingsbehoeftes kon bevredig. Die Here 
versorg Israel net soos ons, werklik  met wat 
ons nodig het. En bowendien die beste 
weergawe daarvan. Reeds hier in die Ou 
Testament word hierdie volmaakte versorging 
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van beide geestelik en fisies, saamgevat in die 
manna


Tog sou dit nog soveel meer word. Die 
openbaring van die Here sou soveel grote 
word, jare na ons teksgedeelte. Dit gebeur 
wanneer die Here, mens word en na die aarde 
kom. Wanneer Hy die brood word waarmee al 
ons geestelike honger gestil kan word. Dit 
word vir ons duidelik wanneer Christus ook 
die nagmaal instel met die woorde: Hy het 
brood geneem en gesê: “Dit is my liggaam; dit 
is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.” in 1 
Korinthiërs 11:24. 


Duidelik is die vierde bede, ook ’n bede vir 
geestelike versorging. Want uiteindelik is daar 
in almal die verlange na die ware manna uit 
die hemel. Ja, selfs al sal meeste mense dit 
nooit verklik besef of aanhang nie, het ons die 
ware brood uit die hemel, die liggaam van ons 
Here Jesus Christus nodig. Daarom moet ons 
daagliks bid vir ons daaglikse brood, in die 
woord van die vierde bede. 

 

4. Die regte oortuigings 
Die laaste saak wat die Here aan die volk 
bekend maak in ons teksvers, is die jy soveel 
meer as die fisiese nodig het om te oorleef. 
Maar dan nie net dit nie. Die adres waar 
hierdie meer gevind kan word, word ook aan 
ons gegee. En dit is baie belangrik waar ons 
as mense vandag, in ’n hedendaagse 
samelewing leef. Want ons hoor mos dikwels 
hoe mense roem daarop, dat hulle finansieel 
ryk geword het uit hulle eie harde werk. Dat 
hulle tog maar self hulle oorlewing bewerk. 


Maar die eerlike gelowige weet dat dit nie die 
waarheid is nie. Ons weet dat alles wat ons 
het en ontvang net genade uit die hand van 
die Here is. En hierdie oortuiging is iets wat 
nie maklik weggesteek kan word, as dit leef in 
’n persoon nie. Want so ’n persoon is opreg 
dankbaar oor alles wat hy/sy in die lewe het. 
Daar is nie die voortdurende 
onvergenoegdheid wat so algemee in die 
wêreld is nie. So ’n persoon pak ook sy arbeid 
en loopbaan op ’n heel ander manier aan. Hy 
werk nie vir vergoeding en oorlewing nie. Maar 
sy aarbeid is ’n poging om die Here alleen te 
eer en te verheerlik. Daarom is daar ’n vorm 
van werk etiek teenwoordig, wat net nie erens 
anders gevind kan word nie. 


Dit is uiteindelik ook wat die Here leer aan die 
volk in ons teksvers. Maar reg aan die begin, 
sien ons dat dit swaarkry geverg het om dit te 
leer aan die volk. Daarom kan ons ook vandag 

moet hou in swaar omstandighede. Want 
uiteindelik is dit dikwels swaar omstandighede 
wat die Gelowige se oë na bo dwing. Wat hom 
of haar dwing om ook gereeld die vierde bede, 
van die Onse Vader gebed te bid. 


5. Slot 
Ons kan afsluit deur ’n verdere plek waar die 
vierde bede gereeld gebid word te ondersoek. 
Gelowiges ken dit as die tafelgebed. Voor ek 
en die mense by my fisiese voedsel gebruik, 
dank ek die Here hardop daarvoor in gebed. 
Ons weet Christus het dit ook gereeld gedoen. 
Ook in die 1 Korinthiërs 11 gedeelde wat ons 
nou aangehaal het, staan daar nadat Hy God 
daarvoor gedank het. 


Daarom is die tafelgebed ook vir die 
Christengelowige ’n gebruik wat nooit agter 
gelaat kan word nie. Dit is ’n gereelde 
herinnering dat alles, selfs die fynste 
besonderhede vir my versorging uit die hand 
van die Here alleen kom. Dit is ook nie net ’n 
herinnering nie, maar ’n belydenis wat as lig 
die ongelowige wêreld binne skyn. 


Op hierdie manier gee die vierde bede van die 
onse vader juis aanleiding tot ’n ander gebed 
wat gereeld gebid word. Dit is dus duidelik dat 
die onse vader werklik die perfekte gebed is 
wat die Here aan ons leer. Dit is die manier 
waarop Hy aanbid wil word. 


Ons kan afsluit deur te sê dat die vierde bede 
’n versoek tot versorging van ons hemelse 
vader is. Maar dat ons slegs hierdie versoek 
kan rig omdat ons alreeds met so baie 
geestelike gawes geseënds is. Daarom is daar 
die behoefte uit die oortuiging dat niks anders, 
as waarmee die hemelse Vader ons versorg, 
ons werklik aan die lewe sal kan hou nie. 


Amen 
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