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Inhoud Hierdie preek wys dat ons liggaamlike menslikheid ons oomblik tot oomblik op God 

se aanhoudende sorg aangewese maak. Christus is die Here wat ons oomblik tot oomblik 

versorg met alles waarvoor ons op hom aangewese is. Daarom kan ons dag tot dag, oomblik 

tot oomblik vir elke behoefte tot Hom bid. Die moderne Christelikheid minag hierdie 

aangewesenheid op God vir hulle eiemagtigheid waarin hulle vir god gee wat god nodig het 

en daarom god se praat-saam vriende word. Daarom vervang die moderne Christelikheid ook 

gebed met meditasie waardeur God ons praatsaam maat word. Die pandemie het hierdie 

eiewaan vernietig en ons oomblik tot oomblik aangewesenheid op Christus weer herbevestig.  

 
Skriflesing Matteus 6: 9 – 15; Lukas 18: 9 - 14 
 
Teks Mateus 6: 11: “Gee ons vandag ons daaglikse brood.” 
 
Tema Die Here versorg ons aanhoudend, oomblik vir oomblik. 
 
1. Ons is op die oomblik binne die derde golf van Covid-19. Dit raak ons nou as 
gemeenskap baie meer as met die tweede golf. Eers was dit net lidmate se geliefdes 
buite Levubu wat of siek of dood is, maar die afgelope twee weke het dit baie nader 
gekom. Mariska Benade het hierdie week na haar siekte uit haar 10 dae isolasie 
gekom, Ronel Beetge, Chris en Fiona Botha, Bennie en Linette van Heerden, Riandi 
Greyling, Neil, Gerhard en Andruette Roos, en Andries Cloete het hierdie week almal 
siek geword.  
 
Met hierdie siekte het die dood nou vir seker die eerste keer na malaria uit ons 
gebied verdryf is, in die vroeg vyftiger jare, vir ons as gemeenskap ŉ daaglikse 
werklikheid geword. Die bewussyn van die dood is nou weer deel van ons 
gemeenskapslewe. 
 
Op hierdie wyse het hierdie siekte vir ons weer in ŉ lewenswyse terug gebring 
waarvan ons al van vervreem geraak het – om van dag tot dag te leef. Ons 
lewensingesteldheid was tot nou toe só dat ons weke, maande en jare vooruit, en 
baie keer tot aan die einde van ons lewe voor beplan, voorsien en voor geleef het.  
 
Nou skielik is ons as gemeenskap weer gefokus om van dag tot dag te leef met die 
werklikheid dat ons enige dag kan siek word, siek word op so wyse dat ons kan dood 
gaan van die siekte. 
 
2. Daarom wil ons vanoggend weer kyk na hierdie besondere bede wat die Here ons 
leer bid in die “Ons Vader”: “Gee ons vandag ons daaglikse brood.”  
 
Ons is só gewoond aan hierdie gebed, dat die uitsonderlike bewoording wat die Here 
ons in hierdie gebed hier gee, al bietjie by ons verby gaan. Dit is ŉ uitdrukking wat 
aanhoudende herhaling beklemtoon: daarom “vandag, daagliks.” In Lukas word die 
beklemtoning van aanhoudende herhaling só gestel: Gee ons elke dag ons 
daaglikse brood. (Luk. 11: 3)  
 
Die gebed om vandag se daaglikse brood mag nooit gesien word as ŉ gebed vir ŉ 
kospakkie vir elke dag nie. Met brood word alle liggaamlike versorging wat ons as 



mense nodig het om as mense liggaamlik te kan leef en werk ingesluit. Dit sluit ons 
liggaamlike lewe self, ons liggaamlike gesondheid, ons liggaamlike krag en elke 
liggaamlike werking en behoefte in. Dit is van asem haal, ons hartklop, ons 
bloedsomloop, ons spysvertering, ons beweeglikheid tot en met ons seksualiteit. 
 
Met die woorde: “elke dag daagliks” bid ons vir God se aanhoudende en herhalende 
liggaamlike versorging, dag vir dag. Daarom is die gebed vir ons liggaamlike sorg 
ook ŉ gebed wat elke dag weer elke keer gebid word.  
 
Ons bid nie een keer ŉ week, maand of jaar of per geleentheid vir God se 
liggaamlike versorging vir die week, maand of jaar nie, maar elke dag, dag vir dag!  
 
Hoekom? 
 
Want ons liggaamlikheid is altyd hier en nou! Hier en nou op hierdie oomblik, op 
hierdie plek en op hierdie tyd. Ons liggaamlikheid  maak dat gister se behoeftes nie 
vandag se behoeftes is nie, net soos more se behoeftes nie vandag se behoeftes is 
nie. Ons kan nooit gister klaar geëet, gesond, geloop, met ons hartklop, asemhaling 
en spysvertering veilig en sterk gewees het nie. Daarom kan ons ook nie eers wag 
vir  more se hartklop, asemhaling, spysvertering en beweging nie.  
 
Ons liggaamlikheid maak ons mense wat dag vir dag leef, aanhoudend en 
herhalend, en dan ook nie net letterlik dag vir dag nie, maar oomblik vir oomblik.  
 
Gister, selfs die vorige uur se gesondheid, versadig wees, veilig wees is nie vandag 
en nóú sin nie. Dit is hier en nou! En so bly dit vir altyd, elke dag, dag vir dag, elke 
oomblik, minuut vir minuut. 
 
En dit het hierdie siekte weer vir ons ŉ werklikheid gemaak – suurstof, voeding en 
liggaamskrag, minuut vir minuut, uur vir uur, dag vir dag, soos ons mens is dag vir 
dag, hier en nou! 
 
3. Dit wat die Here ons hier leer bid, vir “vandag se daaglikse brood” is die nuwe 
manier van bid vir hulle wat tot geloof in Jesus Chrístus as Here gekom het. 
 
Die bede om vandag se daaglikse brood is die evangeliese gebed! Ons bid dit deur 
ons geloof in wie Christus dag vir dag vir ons is. 
 
Dit staan direk teenoor die wyse waarop die geestelikes van hierdie wêreld bid, soos 
die Here vir ons die teenstelling wys in die gelykenis oor die manier waarop 
tollenaars en Fariseërs bid. Ons as gelowiges bid altyd soos tollenaars en die 
geestelikes van hierdie wêreld bid altyd soos die Fariseër. 
 
Wat is die eiesoortigheid van die Fariseër se gebed? 
 
Kom ons hoor weer sy eiesoortige manier van bid: “God, ek dank U dat ek nie soos 
die ander mense is wat roof, onreg doen en egbreuk pleeg nie, en ook nie soos 
hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer per week, en ek gee ŉ tiende van alles wat ek 
verdien.” 
 



Wanneer ons hierdie sogenaamde gebed met die “Ons Vader” vergelyk, staan daar 
dadelik twee verse direk teenoor mekaar:  “Gee ons vandag ons daaglikse brood” 
teenoor “Ek gee ŉ tiende van alles wat ek verdien.” 
 
Wat is die kontras? 
Die kontras gaan oor vra en verklaar!  
 
4. Die gebed om daaglikse brood vandag is ŉ gebed om God se daaglikse sorg, 
terwyl die Fariseër absoluut niks van God vra nie. Hy vra niks nie maar verklaar wat 
hy gee uit alles wat hy verdien het. Wat dan beteken dat hy ŉ tiende gee van alles 
waarvoor hy self gesorg het.  
 
Die opvallende van hierdie verklaring van waarvoor hy sorg, is dat God se sorg nie 
genoem of gevra word nie. Hierdie verklaring word uit ŉ ander geloof gedoen: uit die 
geloof dat hy God versorg. Dit wys dat wat hy gee, is vir God en al die priesters en 
instandhouding van die tempel vir God. Hy sorg met sy verdienste vir die 
instandhouding van God en godsdiens!  
 
Dit beskryf die goddelose hart van alles afgodsdiens! In alle afgodsdienste, ook deur 
die hele geskiedenis van Israel se afgodsdiens in die tempel, is dit mense wat werk, 
verdien en sorg. Hulle werk, verdien en sorg vir alles, ook vir die afgod in die tempel. 
Hulle werk en verdienste hou daarom ook die afgod en sy godsdiens aan die gang. 
 
Daarom is die manier waarop hy met God praat, geen gebed nie. Hy vra niks van 
God nie, maar verklaar hoe hy vir God sorg. Hy versorg God met presies dit wat God 
van hom vra en nodig het, ŉ volle tiende van alles wat hy bewerk het deur dit met sy 
eie ondernemings te verdien.   
 
Hierdie manier van bid is hoe selfgenoegsame en selfgemaakte mense wat vir hulle 
self sorg met God praat. Ons sorg vir alles wat ons nodig het en ook vir wat God 
nodig het, deur ons werke! 
 
5. Op hierdie wyse wys die Fariseër wat hy ten diepste van hierdie tollenaar verag!  
 
Dit verwoord hy met nog ŉ verklaring waarin hy God bedank dat hy nie soos die 
tollenaar is nie. hy verklaar dat hy homself so lief het dat hy die tollenaar verag. 
 
Hy verag die tollenaar met sy gebed tot God! Hy verag gebed vir die afhanklikheid, 
hulpeloosheid en aangewesenheid op God se sorg! Gebed as bedes tot God wat 
moet gee en sorg is vir hierdie Fariseër iets wat veragtelike, patetiese, versukkelde, 
skelm en moreel swak mense doen.   
 
Hoe kan hy dit doen? Hoe kan jy gebed verag as iets vir swakkelinge en veragtelike 
mense? 
 
Hier gaan dit spesifiek oor om reg te wees vir God. Die Fariseër sorg dat hy met sy 
vroomheid en goeie werke homself vir God reg kry en reg hou. Die tollenaar bid tot 
God as iemand wat weet hy kon homself nooit vir God reg kry en reg hou nie. 
Daarom is sy gebed die evangelie gebed dat God ons sal reg maak en reg hou deur 
alles wat Jesus Christus vir ons gedoen het, omdat ons dit self nooit kan verdien nie. 



 
Ons bid as gelowiges dat God ons reg en heilig sal maak vir sy liefde deur die werke 
van Jesus, sy lyding en opstanding. En dit is nie ŉ weeklikse, maandelikse, 
kwartaallikse, jaarlikse of eenmalig behoefte nie. Ons is dag vir dag sondaars en 
daarom in ons sondigheid dag vir dag aangewese op God se genade in Christus 
Daarom bid ons ook dag vir dag, Ons bid dit dag vir dag, daagliks want ons doen 
sonde dag vir dag daagliks, aanhoudend! Ons vra God elke keer, weer en weer om 
regverdigmaking en heiligmaking vir sy liefde, elke dag daagliks te gee want ons kan 
nooit self so wees deur ons eie verdienste nie.  
 
En dit is wat hierdie Fariseër saam met elke geestelike van hierdie wêreld in ons 
minag! Dat ons vir God aanhoudend iets bly vra wat ons self moet doen en self moet 
wees!  
  
Volgens de Fariseër vra jy dit nie so aanhoudend herhalend van God nie. Jy vertel 
vir God wat jy gedoen het om vir Hom te gee wat Hy as God van jou nodig het! 
 
7. Kom ons ontdek in hierdie geestelike verklaring van die Fariseër hoe mense 
gebed tot God vandag minag, en ons wat tot God bid verag, verag vir ons 
selferkende afhanklikheid en aangewesenheid op God se aanhoudende herhalend 
versorging! 
 
Hoe klink hierdie gebede in ŉ tyd van hierdie dreigende siekte en dood waarin ons 
as gelowiges leef?  
 
“Ek gee my lewe en hart vir U, ek gee die beheer van my lewe vir U, ek maak U 
koning en Here!” 
 
Vra jy of verklaar jy? Vra jy vir God se herhalende aanhoudende versorging of 
verklaar jy dat jy Hom versorg met wat Hy van jou nodig het? 
 
 
Hoe doen jy dit in jou siekte of die siekte van jou geliefdes? Hoe gee jy vir God ŉ 
liggaam wat nie die krag het om ŉ arm of been op te te tel nie? Hoe gee jy vir god ŉ 
hart wat uit pas is en nie meer met die suurstof te kort in jou liggaam kan pas hou 
nie? Hoe maak jy die Here koning van ŉ lewe waarin jy nie die krag het om jouself te 
kan versorg nie. 
 
Hoe kan jy onderneem om vir God te gee wat Hy nodig het wanneer hierdie siekte 
jou in ŉ posisie plaas dat jy nie vir jou naaste kan versorg nie maar juis van hulle 
moet vers taan en weg bly? 
 
8. Die kerk is ook besig om gebed so diep te minag dat hulle nie meer wil bid soos 
die Here ons leer om te bid nie, maar lidmate nou wil leer om te mediteer. 
 
Dit word nou die mode dwarsdeur die NG Kerk. Jy bid nie meer nie, jy moet leer om 
te sit en stil bly voor God. Hoe stiller en kalmer jy word en met innerlike gemoedsrus 
vervul word word, hoe meer bewus sal jy word dat jy deel van die goddelike gees 
van Jesus is! Sal jy jou eie innigheid met God se goddelikheid beleef.  
 



Dit is niks anders as verchristelikte Boeddhisme nie!  
 
Hoekom moet ons geleer word om te mediteer en op te hou bid? 
 
Want hierdie geestelikes minag gebed en ons wat vir bid. Hulle minag ons vir ons 
afhanklikheid en ons aangewesenheid vir God wat altyd vir alles aanhoudend moet 
gee! Ons gebede vir god se aanhoudende en herhalende sorg sien hulle as pateties 
en veragtelik! 
 
Daarom moet ons mediteer as selfversorgende en selfgenoegsame mense wat nie 
bid nie maar ons goddelikheid saam met Jesus ervaar. 
 
Hoe doen jy dit met hierdie siekte? 
 
Om in jou eie kalmte en innerlike gemoedsrus stil te word?  
 
Hoe dit ŉ mens dit wanneer jy nie genoeg suurstof inkry nie, en jou hart al haal jy so 
diep en so vinnig asem as wat jy kan? Hoe doen jy dit wanneer jou spysvertering nie 
werk nie en jy jouself nie kan versorg nie? Hoe doen jy dit terwyl jy in angs 
vasgevang is omdat jy liggaamlik die werklikheid van die dood in elke deel van jou 
liggaam die dood aanvoel? 
 
Hoe mediteer jy in die greep van hierdie virus, sonder krag om eers te voel of te dink 
op ŉ bed? 
 
Hoe doen jy dit as geliefde, familie-lid of vriend om magteloos en hulpeloos een kant 
en geïsoleerd te moet staan teenoor hulle wat jy wou versorg en naby wees – om stil 
en kalm met innerlike gemoedsrus jou geestelike eenheid met God se goddelikheid 
te ervaar met meditasie. 
 
9. Die Here Jesus het leer ons elke oomblik dat ons oomblik tot oomblik Hom kan 
aanroep vir sy aanhoudende en herhalende sorg as God vir elke en alle liggaamlike 
behoeftes. 
 
Dit leer Hy ons nie net met woorde nie maar deur ons elke dag, dag, vir dag, vir sy 
liefde reg en heilig te maak omdat ons dag vir dag sondig is en Hom daarom só 
nodig het: maak ons dag vir dag, oomblik vir oomblik weer reg en heilig vir U liefde, 
want ons is dag vir dag sondaars! 
 
Omdat ons dag vir dag tot die Here mag bid: Here wees my sondaar genadig” en Hy 
is dit dag vir dag, nie een keer en klaar nie, kan ons ook met vrymoedigheid dag vir 
dag, oomblik tot oomblik bid, Here gee my dag vir dag, oomblik tot oomblik die 
versorging wat my liggaam nodig het. 
 
Christus is só Here dat ons só kan bid! 
 
Aangewese op Christus se totale liggaamlike sorg, oomblik vir oomblik, kan ons in 
die kragteloosheid van hierdie siekte vasgevang, sommer net oomblik tot oomblik 
vra vir sy sorg.  
 



Magteloos teenoor ons geliefdes wie ons nie regtig kan help nie en baie keer nie 
eers teenwoordig mag wees om te help nie, kan ons oomblik tot oomblik Hom 
aanroep dat Hy as Here sal sorg omdat ons nie kan nie.  
 
Dit kan ons bid in ons angs, ons rusteloosheid, ons onstuimige gemoed, sonder 
enige kalmte of gemoedsrus omdat ons weet wie vir ons sorg! 
 
Gebed tot die Here is nie hoe ons vir onsself sorg of ons self kalm en rustig kry nie. 
Dit is hoe ons God vra om vir ons te sorg soos hy altyd vir ons sorg, dag vir dag, 
oomblik tot oomblik! 
 
10. Is ons skielik pateties en veragtelik wanneer ons so afhanklik en aangewese op 
God se aanhoudende en herhalende sorg Hom bid om vir ons te gee wat ons nie 
self kan bewerk nie? 
 
Die enigste manier hoe ons ons eie aanhoudend en herhalende gebede as pateties 
en veragtelik kan sien of ander ons só kan sien, is wanneer ons met met die 
selfgenoegsaamheid van die Fariseër met God wil praat of voor God wil sit en stil bly 
 
“Ek sorg vir myself en gee vir God sy tiende, dit wat Hy as God van my nodig het!” 
 
En skielik is elke mens wat in sy eie goddeloosheid homself so teenoor God sien – 
hulle wat pateties is! 
 
Hoe sorg jy vir jouself en vir God nou dat jy nie meer vir jouself kan sorg nie, wat nog 
van God? 
 
Hoe skielik begin jy nie nou bid nie vir wat jy nie self voor kan sorg nie? 
 
Hoe pateties is dit om nou met God te wil onderhandel oor wat jy alles vir Hom weer 
sal gee, as Hy net hierdie een keer vir jou sal sorg dat jy nie siek word of dood gaan 
nie? Dat jy vir Hom nou sal gee wat Hy nodig het wanneer Hy vir jou gee wat jy 
nodig het! 
 
Ons as gelowiges ken en vertrou God vir sy dag vir dag se daaglikse sorg: om my 
dag vir dag vir Hom reg en heilig te maak omdat ek dit nie self kan wees en doen 
nie. 
 
Ons ken hierdie manier van bid nie as ons eie veragtelikheid nie, maar as die 
wonder van God se liefdevolle daaglikse sorg, oomblik vir oomblik.  
 
Kom ons hou bid soos ons nog altyd gebid het het in ons geloof in die Here: Here 
wees ons dag vir dag, daagliks die hele dag genade! Here versorg ons en ons 
geliefdes oomblik tot oomblik! 
 
So kan ons bid terwyl ons nie asem kry, ons hart nie in pas is nie en ons 
spysvertering nie werk nie – Here gee ons oomblik vir oomblik wat ons nodig het, 
gee ons vandag ons daaglikse brood.  
 
Want dit is net hoe Christus ons Here God is! 



 


