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Vraag: Wat is die vierde bede?
Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op
die regte tyd. U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U
maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie.
Ajin. Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul
Psalm 145:15spys op die regte tyd. Pe. U maak u hand oop en
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versadig alles wat lewe met welbehae.
Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe
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- wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul
liggaam - wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie
meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?
Matteus 6:25-26
Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en
hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure
nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle
nie baie meer werd as hulle nie?
al het Hy Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed
Handelinge
te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye
te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te
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vervul.
sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien
Handelinge
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kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van
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ons nie;
Psalm
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Antwoord: Gee ons vandag
ons daaglikse brood. Dit is:
Versorg ons met alles wat vir
die liggaam nodig is,

sodat ons daardeur erken
dat U die enigste Bron is van
alles wat goed is,

104:27-

Jakobus 1:17

en dat al ons sorge en
arbeid en ook u gawes
Deuteronomium
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8:3
sonder u seën ons nie kan
baat nie.

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af
neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen
verandering of skaduwee van omkering is nie.
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en
jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie
geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die
mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die
mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE
uitgaan.

Hulle is almal van U afhanklik, U gee hulle kos op
hulle tyd. U gee, en hulle eet, U maak u hand oop,
en hulle kry meer as genoeg.
Die oë van almal is op U gerig, en U gee hulle kos op
hulle tyd. U maak u hand oop en skenk u guns in
oorvloed aan al wat leef.
"Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor
julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor
julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die
lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere
nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle
oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie;
julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie
meer werd as hulle nie?
maar tog bekend gemaak dat dit Hy is wat die goeie
dinge gee: Hy het vir julle reën van die hemel af
gegee en gereelde oeste; Hy het julle volop kos
gegee en julle gelukkig gemaak."
God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle
ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van
enigeen van ons af nie,
Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van
Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep
het, maar wat self nie soos hulle verander of
verduister nie.
Hy het jou laat swaarkry, laat honger ly en toe met
manna gevoed, iets waarmee nóg jy nóg jou
voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te
leer dat ‘n mens nie net van brood leef nie, maar dat
hy leef van elke woord wat uit die mond van God
kom.
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Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is;
bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en
verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die
begeertes van jou hart. Gimel. Laat jou weg aan die
HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;
en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig
en jou reg soos die middag.
Tet. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die
rykdom van baie goddelose;
'n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis
nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as
die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak
die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat
opbly, brood van smarte eet - net so goed gee Hy dit
aan sy beminde in die slaap!

Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig,
1
Korintiërs onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die
Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here
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nie tevergeefs is nie.
Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou;
Psalm 55:23
Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop
Psalm 62:11
op rowery nie; as die vermoë aangroei, sit daar die
hart nie op nie!
Gee daarom dat ons ons
Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen
Psalm 146:3
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heil
is nie.
vertroue van alle skepsele
So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens
aftrek, en op U alleen stel.
Jeremia 17:5
vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die
HERE afwyk.
Jeremia 17:7

Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie
se vertroue die HERE is.

Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is,
woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die
Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou
lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal
sorg. 6 Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die
son, jou reg soos die helder lig van die middag.
Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom
van talle goddeloses
‘n Pelgrimslied. Van Salomo. As die Here die huis nie
bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As
die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit
beskerm, tevergeefs. Tevergeefs dat julle vroeg
opstaan en laat gaan slaap om met moeite ‘n
bestaan te maak. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here
dit in hulle slaap.
Daarom,
liewe
broers,
wees
standvastig,
onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die
Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens
van die Here nie tevergeefs is nie.
Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg.
Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie.
Moenie op geweld vertrou nie; roof sal jou niks in die
sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat
dit jou te na aan die hart lê nie.
Moenie op magtiges vertrou nie, nie op ‘n mens nie;
hy kan jou nie red nie.
So sê die Here: Daar rus ‘n vloek op die mens wat sy
vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike
mense en van My af wegdraai;
Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die
Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting
is;

