Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 50
Elburg, 14 juli 2019
Schriftlezingen: Spreuken 15:13-17 en Filippensen 4:10-20; Mattheüs 6:11
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 erkennen, dat U de enige bron van alle goeds
bent 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.

[Ps.145:15, 104:27; Mt.6:26; Jak.1:17; Hand.14:17, 17:27; 1Kor.15:58; Deut.8:3; Ps.37:16, 127:1,2, 5:23, 62:1, 146:3;
Jer.17:5,7]

Kernpunten bij de preek:
• Net als in een gesprek zit in een gebed iets wederkerigs: zowel wat voor de één
belangrijk is als wat voor de ander belangrijk is, komt aan de orde.
• Wat een tegenstelling tussen de dingen die we voor God vragen, en de dingen die
we voor onszelf vragen! En toch bidden!
• Het Onze Vader is deel van de Bergrede: we leven ook met ons natje en droogje
voor Gods aangezicht.
• Verderop in Mattheus 6 spreekt Jezus over onbezorgd-zijn: Vader zorgt, en weet
al wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt.
• Gebed als uiting van afhankelijkheid en vertrouwen.
• Hoe verhoudt dit gebed zich tot ons leven in overvloed?
• Jezus leert ons in de wij-vorm te bidden…!
• In dit gebed komt het dus ook aan op het verloochenen en kruisigen van onszelf.
• Tot slot: pelgrimsgebed.
Om verder over na te denken
1. Hoe kunnen wij weer echte afhankelijkheid van God leren?
2. Hoe kijk jij aan tegen de voedselproblematiek in de wereld? Of houdt dat
jou niet zo bezig?
3. Op welke manier roept dit gebed jou op tot bekering?
Fijn als je je antwoorden wilt delen: ajmensink@hervormdelburg.nl!

