
 1 

Vraag 44: Wat bid jy met die laaste drie bedes? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar van ‘n geleentheid waar God jou behoefte aan óf brood, óf vergifnis, óf 
beskerming in versoeking bevredig het. Watter rol het jou gebede gespeel? 

RUS 

Gebruik weereens die Ons Vader vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde), 
maar fokus net op die laaste drie bedes: “Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. En 
vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook óns skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan 
verleiding sal toegee nie; maar bevry ons van die greep van die Bose.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat bid jy met die laaste drie bedes in die Ons Vader – Matteus 6:11-13? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Dat U alles gee wat nodig is. Dat U vir ons voorsien, ook deur my gawes. Dat U 
vergewe soos ons ander vergewe. Dat U vergifnis skenk, soos ons ons naaste van 
harte vergewe. Dat U ons versterk deur die krag van die Heilige Gees. Dat U ons 
versterk teen die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur totdat ons uiteindelik 
oorwin. 

3. Ons fokus net op die sesde bede oor beskerming in versoeking. Lees 1 Korintiërs 10:1-13. Wat tref 
jou? 

4. Paulus is besig om die Korintiërs aan te moedig om die Christelike wedloop só te hardloop dat 
hulle die wenpaal kan behaal. Hy spoor hulle aan met die voorbeeld van die volk van Moses wat ten 
spyte van al die voorregte wat God hulle in die woestyn gegee het tog nie die wenpaal, die intog in 
die beloofde land, bereik het nie. Dit moenie van hulle waar wees nie. Hulle moet spesifiek nee sê vir 
die vyf versoekings van gulsigheid, onsedelikheid, afgodediens, ondankbaarheid en verset teen God 
se gesag. Hoe lyk dié versoekings vandag? 

5. Daarmee saam skets Paulus die pad uit die versoekings. Sy belofte is dat God nie sal toelaat dat ’n 
mens versoekings kry wat jy nie in staat is om te weerstaan nie. Hy sal saam met die versoekings ook 
die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan. Hoe werk dit? Kan julle voorbeelde vir mekaar noem? 

6. Dink na oor hierdie tipe versoekings in jou lewe. Waar en wanneer was dit vir jou moeilik om 
daarvoor nee te sê? Was daar ‘n uitkoms ... maar jy het eerder vir die versoeking geval? Wat leer jy 
daaruit? 

7. Dink ná oor die kere wat jy in versoeking gekom het ... dat die Here ‘n uitkoms gegee het ... en jy 
God-sy-dank die uitkoms aangegryp het. Wat leer jy daaruit? 

8. Lees die Heidelbergse Kategismus 127 se antwoord op die sesde bede sowel as die 
Skrifverwysings. Hoe help dit jou om die sesde bede beter te verstaan? 

Wat is die sesde bede? 

Antwoord: En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Dit is: Ons is in onsself so 
swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie (Joh 15:5; Ps 103:14). Daarby hou ons 
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doodsvyande, die duiwel (1 Pet 5:8; Ef 6:12), die wêreld (Joh 15:19) en ons eie sondige natuur (Rom 
7:23; Gal 5:17), nie op om ons aan te val nie. Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande 
hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelik stryd nie 
beswyk (Matt 26:41; Mark 13:33) nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal (1 Tess 
3:13; 5:23). 

LEEF 

Laat iemand afsluit deur die hele Ons Vader te bid in sy of haar eie woorde. 

Vir Dieper Delwers 

1. Lees Heidelbergse Kategismus 125 en 123 en dink na oor die vierde en vyfde bedes van die Ons 
Vader. 

125 Vraag: Wat is die vierde bede? 

Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met alles wat vir die liggaam 
nodig is (a), sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is (b), en dat al 
ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie (c). Gee daarom dat ons ons 
vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel (d). 

(a) Ps 145:15; 104:27; Matt 6:26. (b) Jak 1:17; Hand 14:17; 17:27. (c) 1 Kor 15:58; Deut 8:3; Ps 37:16; 
127:1, 2. (d) Ps 55:23; 62:11; 146:3; Jer 17:5, 7. 

126 Vraag: Wat is die vyfde bede? 

Antwoord: Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: Reken ons, arme 
sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van 
Christus, nie toe nie (a). Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind: dat 
ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe (b). 

(a) Ps 51:3; 143:2; 1 Joh 2:1; Rom 8:1. (b) Matt 6:14 

 


