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Vraag 193: Waar bidden we om in de vierde bede? 

Antwoord: In de vierde bede, ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’1, erkennen wij dat we in Adam en 

vanwege onze eigen zonde, ons recht op alle uiterlijke zegeningen van dit leven hebben verspeeld. Het zou 

ons verdiende loon zijn als God ons die zegeningen geheel zou onthouden en ze tot een vloek zouden 

worden wanneer we daarvan gebruikmaken.2 Tegelijkertijd erkennen wij dat de uiterlijke zegeningen van 

dit leven op zich niet in staat zijn om ons te onderhouden3 en ze ook niet onze eigen verdienste zijn.4 We 

hebben die zegeningen niet door onze eigen vlijt verkregen5, maar zijn geneigd om ze op een onwettige 

manier te begeren6, te verdienen7 en te gebruiken.8 Daarom bidden we voor onszelf en voor anderen dat 

zowel zij als wij, in het gebruik van wettige middelen, dagelijks onze hoop zullen vestigen op de 

voorzienigheid van God. Het is ook ons verlangen dat wij, naar wat volgens Zijn vaderlijke wijsheid het 

beste voor ons is, door Zijn vrijmachtige gave mogen genieten van een genoegzaam deel van het goede 

van dit leven.9 Wij bidden dat dit zal voortduren en aan ons gezegend zal worden wanneer wij heilig en 

dankbaar van deze gaven gebruikmaken10 en daarmee tevreden zijn.11 Tenslotte bidden wij dat we voor 

alles wat ons tijdelijk welzijn en onze welvaart kan tegenwerken, bewaard zullen worden.12 
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