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Teksgedeelte: Deuteronomium 8 en Heidelbergse Kategismus Sondag 50 

Teksvers: Deuteronomium 8:3 

Tema: Gee ons vandag ons daaglikse brood, sodat ons sal smag na die 

Brood wat lewe gee! 

Het jy al ooit gewonder hoe groot of hoe baie die Here moes voorsien het vir die volk 

toe hulle in die woestyn was?  As mens die sommetjies gaan maak, lyk dit asof daar 

omtrent 3,5 miljoen Israeliete in die woestyn was.  Vir daardie hoeveelheid mense 

sou daar omtrent 1500 ton kos daagliks nodig wees – en as jy dit vandag sou moes 

gee, sou jy `n trein van ongeveer 6km lank nodig gehad het om die kos te vervoer.  

En as hulle wou water drink, sou ons ongeveer 50 miljoen liter water per dag nodig 

gehad het! 

En in hierdie gedeelte waarna ons geluister het, hoor ons dat die volk eers `n bietjie 

moes swaarkry, sodat hulle iets baie besonders kon leer - `n mens leef nie net van 

brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom! 

Die volk het in die woestyn gehonger na kos en elke keer het die Here vir hulle kos 

gegee om te eet.  Die doel van hierdie kos was nie net om hulle honger te stil nie, 

maar om hulle juis daarop te wys dat jy as mens totaal en al van God afhanklik is vir 

jou bestaan – sonder Hom is daar nie `n manier hoe jy kan lewe nie.  Dit was `n 

proses wat die Israeliete moes leer dat mens alleen op God moet vertrou vir dit wat jy 

nodig het. 

Daarom dat God elke keer kwaad geword het wanneer die volk gekla het as hulle nie 

hulle sin gekry het nie.  God het aan hulle alles gegee wat hulle nodig het om te leer 

om op Hom te vertrou en tog kla die Israeliete met die skotteltjie manna onder die 

arm! 

Elke keer het God hulle honger gestil.  Hierdie honger wat die Here stil, was ook nie 

net hulle fisiese honger na kos nie, maar alles wat hulle nodig gehad het om Hom te 

dien en om op Hom te vertrou. 

Regdeur die Ou Testament hoor ons dan hierdie besonderse storielyn wat loop:  God 

sorg vir Sy kinders ten spyte van hulle ondankbaarheid vir die manier waarop Hy 

versorg.  Ons hoor elke keer hoe God vir hulle in oorvloed gee wat hulle nodig het en 

bykans elke keer hoor ons die volk kla met die spreekwoordelike witbrood onder die 

arm. 

Daarom is dit só besonders dat Johannes sy weergawe van die evangelie op `n baie 

besonderse manier begin.  In die veertiende vers van die eerste hoofstuk hoor ons 

die volgende woorde: 
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“Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, 

die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en 

waarheid.” 

Christus het van die Vader afgekom – Hy is deur die Vader na ons toe gestuur, 

omdat ons Hom nodig het!  Sonder Hom sal ons en kan ons nie werklik lewe nie, 

want buite Hom is daar nie werklik lewe nie!  En dan nog is Hy vol genade en 

waarheid.  God het in oorvloed voorsien in die Ou Testament en wanneer Jesus 

Christus die volle betekenis van die Ou Testament vir ons bring, maak Hy God se 

oorvloedige versorging vir ons baie duidelik! 

Net `n paar hoofstukke later, in Johannes 6:48, leer Jesus ons dat Hy die brood is 

wat lewe gee.  Hy leer die Jode dat hulle voorouers manna in die woestyn geëet het 

en tog gesterwe het, maar dat Hy die brood is wat uit die hemel kom en dat almal wat 

van Hom eet vir ewig sal lewe, maar dat dié wat nie van Hom eet nie (nie in Hom glo 

nie) nie die ewige lewe het nie.  Eenvoudig stel Hy dit:  In Jesus voorsien God 

oorvloedig vir ons verlossing.  As ons egter nie daardie oorvloed in die geloof 

aanneem nie, het ons nie die ewige lewe nie, want ons is totaal en al van God 

afhanklik. 

Christus leer dit vir ons op `n besonderse manier wanneer ons luister na sy 

versoeking deur die duiwel in die woestyn.  Satan kom na Christus toe en sê vir Hom 

dat Hy mos die krag het om klippe in brood te verander.  Waarom doen Hy dit nie as 

Hy dan só honger is nie?  En dan kom Christus se antwoord:  “`n Mens leef nie net 

van brood nie, maar van elke woord wat van die mond van God kom.” 

Elke dag voorsien God vir ons in dit wat ons nodig het.  Hy gee vir ons werk, geld, 

klere, noem dit maar op.  Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om Hom te dien en 

te eer.  Maar só ook gee God elke dag  jou dit wat jy geestelik nodig het om Hom te 

dien, deurdat Hy jou gees versterk wanneer jy Bybel lees, bid, in geloofsgesprekke 

met gelowiges is en wanneer jy net stilword in die teenwoordigheid van God. 

God se doel met alles wat Hy vir jou gee, is nie bloot net om jou aan die lewe te hou 

of om jou gelukkig te hou nie.  Die doel agter alles wat God vir jou gee – wat jy nodig 

het om te lewe – is sodat jy daardeur Hom kan erken as God.  Die doel van alles wat 

jy ontvang, is om Hom te eer en te dien.  Doelgerig – dit is hoe ons alles moet 

gebruik wat God aan jou en my gee.  En daardie doel is dat ons Hom moet eer en vir 

Hom alleen moet lewe. 

Wanneer ons dan bid vir ons daaglikse brood, bid ons vir ons daaglikse kos.  Ons vra 

vir God aan die een kant om vir ons alles te gee wat ons vir ons liggame nodig het en 

dat ons daardeur aan Hom alle eer sal gee en net op Hom sal vertrou vir dit wat ons 

nodig het.   
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Ons vra hom egter ook dat Hy ons gees sal voed met die Brood van die Lewe – dat 

ons sal groei in ons verhouding met Hom deur ons geloof in Jesus Christus sodat 

ons met liggaam en siel Hom alleen sal loof en prys. 

Mag ons hemelse Vader vir ons ons daaglikse brood gee, sodat ons ook kan smag 

na Jesus Christus – die lewende Brood wat lewe in oorvloed gee! 

Amen. 


