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Heidelbergse catechismus, 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 li-

chaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige 

bron van alle goeds zijt en dat noch onze zorg en moeite noch uw 

gaven ons ten goede komen zonder uw zegen, en dat wij daarom 

ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op U alleen     

stellen. 

Vragen voor gesprek: 

- Herkent u het dat aardse zorgen de dienst aan God en de naaste in de weg 
kunnen staan?  
- Welke zorgen hebt u op deze biddag voor de Heere neergelegd in het gebed? 
- In hoeverre is het gebed voor u een oefening in vertrouwen en afhankelijk-
heid? Beleeft u de dagelijkse boterham ook als genade?  
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- Waarom bidden we om dagelijks brood? Omdat het Jezus het ons voor 
doet in het ‘Onze Vader’. Maar waarom leert Hij ons dat?  
- Het Onze Vader zoals we dat o.a. vinden in Mat. 6 begint niet met het 
gebed voor aardse noden en  eindigt daar ook niet mee. Het is een gebed 
gericht op God en op Zijn koninkrijk.  
- Als schepsel van God genieten van het leven op deze aarde, maar vooral 
als burger van Gods koninkrijk ontvangen wat nodig is om je roeping te 
kunnen volbrengen. Daar gaat het om in het bidden voor brood.  
- Want om te kunnen leven  voor God als christen, moet je wel leven. En 
om te leven heb je echt bepaalde dingen nodig. Immaterieel, maar ook 
materieel. We vragen wat we nodig hebben om God te kunnen dienen 
op aarde. 
- Dat dit niet uit kan lopen op zelfverrijking blijkt wel uit Mat. 6:19-20: 
‘Verzamel geen schatten voor u op de aarde...’ En ook is veelzeggend het 
meervoud ‘geef ons heden ons dagelijks brood’. We denken bij bidden 
dus ook aan anderen.  
- De catechismus legt ons dit gebed vooral uit als een oefening.            
Dagelijks bidden om brood oefent ons in erkennen, afhankelijkheid en 
vertrouwen.  
- Erkennen of belijden, omdat we in dit gebed uitspreken dat het ten 
diepste God is die ons alle goede dingen geeft (Hij is de Bron van het  
goede).  
- Oefenen in afhankelijkheid omdat dit gebed ons bewust maakt dat we 
ook in de dagelijkse dingen Gods zegen nodig hebben. We leren zien dat 
al het goede wat we krijgen genade is.  
- Oefenen in vertrouwen omdat bidden voor de dagelijkse dingen ook 
betekent dat je die dingen toevertrouwt aan God. Het bepaalt je bij waar 
je diepste houvast in leven en sterven gelegen is.    

(HC znd. 50) 
Mat. 6:7-15 en 19-34   

Gebed voor deze biddag 
 

Heere God,  
geef dat zorgen over het aardse leven, 

mijn toewijding aan U en de naaste niet 
in de weg zullen staan.  

Mag ik ook in de komende tijd genieten 
van dit aardse leven, met het oog     

gericht op Uw Koninkrijk dat komt. 
Geef mij daarvoor een open oog voor 

Uw opdracht voor mij en voor wat    
anderen nodig hebben.  

Amen.   


