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“De prijs van het brood gaat omhoog” vertelde een man op een dag angstig aan George Müller. “Wat 
ga je doen?” “Nou, zei hij bedachtzaam, “Ik denk dat de God die ons kan voorzien in een brood van 4 
cent ons ook kan voorzien in een brood van 8 cent. Dit was de manier waarop George Müller naar 
problemen keek. Hij had nu drie weeshuizen in Wilson straat geopend en had nooit voor geld 
gevraagd om hem daarmee te ondersteunen. Hij vertrouwde op gebed voor alles wat nodig was. De 
helpers mochten niet om geld vragen en mochten niemand vertellen hoeveel geld er in de huishoud 
portemonnee zat. Maar meneer Müller hield altijd een verslag bij van alle gebeden die werden 
beantwoord, zodat anderen voor zichzelf konden zien dat God trouw is. 
 
Er was altijd voedsel om te eten en kleding om te dragen. De kinderen in de huizen wisten nooit dat 
er soms geen geld was om iets te kopen. Alleen de helpers kende de feiten en baden met meneer 
Müller in zijn gebeden vol geloof. Soms was er niets om de rekeningen mee te betalen. Dan maakte 
meneer Müller een lange wandeling om te bidden, en soms stopte er een vreemde, om hem geld te 
geven voor de weeskinderen. Hiermee kon hij de volgende maaltijd betalen, en meneer Müller 
vervolgde vol vreugde zijn weg.  
 
Op een morgen was er geen eten in de keuken en geen geld, maar het was tijd voor het ontbijt. Een 
kind van één van de helpers was in de tuin van het weeshuis aan het spelen. Meneer Müller nam 
haar aan de hand mee naar binnen naar de eetkamer. “Kom,” zei hij, “laten we eens zien wat onze 
Vader zal doen.” De tafels waren gedekt voor het ontbijt met de bekers en schaaltjes netjes op hun 
plaats. Er stond niets anders op de tafel behalve lege schalen. De kinderen waren er allemaal, 
wachtend op hun ontbijt. 
 
Toen begon meneer Müller te bidden. “Dierbare vader, we danken U voor alles wat U ons te eten zal 
geven.” 
 
Toen klopte er iemand op de achterdeur. De bakker stond voor de deur en hij keek erg angstig. 
“Meneer Müller, meneer, ik kon vannacht niet slapen. Ik had het gevoel dat u geen brood had voor 
het ontbijt, de Heer vroeg mij het bij u brengen. Ik ben om twee uur opgestaan en heb dit brood voor 
u gebakken. Meneer Müller bedankte de man en prees de Heer voor zijn onophoudelijke zorg. Nu 
hadden ze een speciale traktatie voor het ontbijt, vers brood. Toen klopte er weer iemand op de 
deur. Deze keer was het de melkboer. Hij was helemaal onthutst omdat zijn melkwagen kapot was 
gegaan net voor de deur van het weeshuis. Was het misschien mogelijk, vroeg hij, of hij de kannen 
met verse melk kon uitladen zodat de kinderen het konden drinken. Hij moest zijn melkwagen zo snel 
mogelijk gaan repareren. Waar er een paar minuten daarvoor geen eten in huis was, was er nu brood 
en melk voor de kinderen om hun maagjes mee te vullen.  
 
Een vrouw die kostbare sieraden bezat besloot deze allemaal aan meneer Müller te geven voor het 
werk van de Heer. Het geld dat werd verdiend van het verkopen van de kettingen en armbanden was 
genoeg om alle rekeningen van die week mee te betalen, en ook het loon voor de helpers. Voordat 
meneer Müller één ring verkocht schreef hij met de diamant in het raam “Jehova Jireh – de Heer zal 
voorzien.” 
 
Wanneer er problemen waren keek hij naar wat hij had geschreven in de ruit en was bemoedigd om 
te blijven vertrouwen op God, die ervan houdt om te voorzien. 
 
Dit herinnert mij aan een verhaal in de Bijbel over de kinderen van Israël die de wildernis overstaken, 
op weg naar een nieuw land dat God hen beloofd had. Ze kregen allemaal zo’n honger en hadden 
niets te eten. Ze klaagden tegen Mozes; en dachten dat ze in de wildernis zouden doodgaan van de 
honger. Maar God zag wat ze nodig hadden en vertelde Mozes dat Hij iedere ochtend vroeg brood 
uit de hemel zou laten regenen (Exodus 16:4). Toen de mensen vroeg in de ochtend opstonden lag er 
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iets op de grond dat eruit zag als witte vlokken. Ze konden ze verzamelen en eten. Er was precies 
genoeg voor één dag. God vertelde hen dat ze niet hebberig moesten zijn en niet teveel konden 
verzamelen anders zou het in de nacht bederven. Hij wilde dat ze elke dag op Zijn voorziening 
zouden vertrouwen. 40 jaar lang  in de wildernis was God trouw om  hen elke dag van voedsel te 
voorzien. 


