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Skriflesing: 2 Korinthiërs 13 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 30 

Teks: 2 Korinthiërs 13:5 

Sing- SAMESANG: Ps 78:1,8 

TYDENS EREDIENS: Ps 84:3; Ps 123:1; Ps 149:1,2 

Die betekenis van die Nagmaal en hoe Christus dit ingestel het, daarna het ons in Sondag 

28 gekyk, broeder en suster.  Sondag 29 het ons moes verneem die stryd wat daar selfs in 

die reformasie rondom die Nagmaal aan die gang is. Luther se beskouing kan ons nie mee 

saamgaan nie, net só is Zwingli ook in Sondag 29 afgewys, dat ons op die einde met 

Johannes Calvyn in ons Nagmaal beskouing die pad kon begin loop.  Sondag 30 kan ons 

beskou as die manier waarop ons glo die Nagmaal reg gevier word.  Ons moet dit doen 

soos ons glo die Here dit ingestel het en dit tot sy gedagtenis gebruik.   

 

Daarom is ’n groot deel van Sondag 30 dit wat dit beteken dat ek en jy ons moet kan 

voorberei om die Nagmaal reg en troosryk te vier.   Hoe belangrik dat een nie ’n oordeel 

oor homself/haarself eet en drink as dit kom by die tafel van die Here nie.  Hierdie 

Sondag is eintlik mooi in drie grepe verdeel.  Ons sien hoe dit nie gevier mag word nie, 

daarna sien ons hoe dit gevier moet word, en in die laaste plek wie is hulle wat nie na die 

tafel van die Here moet kom nie.   

 

Hoe dit nie gevier moet word nie, noem ons die Roomse kerk weer vooraan.  Die geloof 

dat Christus letterlik weer geoffer word, die brood wat in sy liggaam verander, die wyn 

verander volgens Rome in sy bloed…watter groot dwaling is dit nog altyd!  Sou hulle net 

hierin verkeerd handel dan is dit alreeds baie erg, maar ’n dwaling hardloop gewoonlik 

afdraande, dit hardloop al hoe verder van die waarheid af.  Want het Rome die Nagmaal 

nou die mis begin noem.  Hierin het hulle ’n altaar wat dien om te wys hoe Christus 

Homself op bloedlose wyse weer offer.  Sy liggaam en bloed wat hulle dan glo letterlik 

weer by die mis op die altaar kom word dan weer vir ons sondes geoffer.  Hulle is weer 

by die Ou Testament, waar die offers by die tempel agter die gordyn wat die allerheiligste 

geskei het, plaasgevind het.  Vir hulle is dit eintlik so goed asof daardie gordyn nie 

geskeur het nie.  Die offer op Golgota moet herhaal word, Christus moet weer ’n 

slagoffer vir ons sondes gemaak word.   
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Hulle aanbid ook letterlik daardie brood en wyn, want die oomblik as die priester dit aan 

hulle toon, dan glo hulle dit is Christus se liggaam en bloed.  Dan val hulle knielend 

daarvoor neer!  So wil die Roomse kerk glo is dit al manier hoe hulle deel kan kry aan die 

liggaam en bloed van Christus.    

 

Ons beskou inderdaad dit wat Rome doen as gruwelik en ’n afgodery. Dit is ’n verloëning 

van die enige offer en lyding van Jesus Christus.  Op die einde het dit wat Rome in 

hierdie pouslike mis (paapse mis) doen eintlik niks meer te doen met die Nagmaal wat die 

Here ingestel het nie.  Hierdie is maar sommer ’n instelling van die Roomse kerk terwyl 

die Nagmaal wat ons belydenis van praat deur die Here ingestel is.   

 

Dit wat ons by Nagmaal vier kan alleen reg gedoen word as daar werklik selfondersoek 

gedoen word.  2 Korinthiërs 13, ons gelese gedeelte begin by jouself en myself.  Ons 

moet in die lig van die Here se Woord ondersoek instel of ons werklik in die geloof is, 

ook wanneer ons vir die Nagmaal voorberei- Ondersoek julself of julle in die geloof is; 

stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie- 

as julle ten minste nie verwerplik is nie…Agter hierdie baie belangrike saak van 

selfondersoek lê natuurlik altyd die ander baie belangrike waarheid in ons elkeen se lewe.  

Die feit dat ons gedoop is.  Juis kan God nou van my hierdie selfondersoek vereis op 

grond van wat met die doop aan my verseël is.  Wie sy doop verloën se selfondersoek by 

Nagmaal hang beslis ook in die lug.   

 

Hierdie selfondersoek is deel van die goeie wat moet gebeur, voor elke Nagmaal.  Sondag 

33 gaan nog weer na hierdie goeie werke terugkom, maar het ons in Sondag 24 tog wel 

ook al gesien goeie werke is iets wat uit genade gegee word, nie uit verdienste nie.  Dit 

gaan nog verder.  Die beloning op goeie werke is ook uit genade, nie uit verdienste nie 

(v/a 63).  Sondag 33 wat ons nou nie moet vooruitloop nie, is tog al hier belangrik dat 

goeie werke kan alleen uit ’n ware geloof, volgens die wet van God tot sy eer gedoen 

word.  Goeie werke kan nie op ons goeddunke berus of uit die oorgelewerde gebruike van 

mense plaasvind nie.   
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Die goeie van as ek Nagmaal wil vier moet ten volle met ons belydenis in Sondag 33 mee 

rekening hou.  Ons moet onsself van die Roomse onderskei en besef kom weg van 

menslike goeddunke, kom weg van hoe dit maar gebruik geword omdat mense dit so 

oorgelewer het.  Ons moet ons voortdurend van ons eiewilligheid kan bekeer en 

gehoorsaam wil wees aan die wil van God.   

 

Ware selfondersoek by Nagmaal kan alleen vanuit ’n waaragtige geloof plaasvind.  

Dadelik bring dit die gedagtes terug na Sondag 7 in die Kategismus.  Wat is ’n ware 

geloof?  Dit is ’n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in Sy Woord openbaar as 

waar aanvaar.  Dit is ook ’n vaste vertroue dat ek uit loutere genade slegs op grond van 

die verdienste van Christus vergewing van sondes en die ewige geregtigheid en saligheid 

geskenk word.  Hierdie vaste vertroue werk die Heilige Gees deur die evangelie in ons 

harte… 

 

Elke Nagmaal is eintlik weer die gebeurtenis van Sondag 7 in sy volle omvang. Om te 

ken…om te vertrou, dit is alles werkwoorde.  Dit is ook eintlik één handeling. As ek God 

waarlik ken, dan sal ek Hom vertrou, as ek God vertrou, dan sal ek Hom in alles wil ken.  

Daarmee het ons selfondersoek, daardie selfbeproewing mee te doen.   As ons in die 

formulier by Nagmaal lees dat ons nie op onwaardige wyse die brood moet eet en die 

wyn moet drink nie, dan het dit beslis nie te doen, met hoe waardig ons dit kan doen nie. 

Dit is in alles ’n geval van die Nagmaal moet nie ontheilig word nie.  Juis in 1 Kor. 11 

waar Paulus praat van om op onwaardige wyse Nagmaal te vier, dan begin dit met wat al 

vóór die Nagmaalviering gebeur het.  Dit wat genoem was die liefdesmaaltye.     

Nagmaal was dan deel van ’n groter maaltyd waarin onderlinge liefdesbetoon en 

diensbaarheid aan mekaar ook bewys was.  Iets wat ons kan vergelyk met waarom daar 

ook iets so besonders soos ’n ete vir die gemeente  ná Nagmaal kan wees.   

 

In Korinthe het hierdie gemeente-ete heeltemal ontaard.  So ’n ete waar die armes eintlik 

gevoed moes word met juis wat die rykes daar inbring, het die rykes besluit hulle bring 

net hulle beste kos.  Die armes moes maar net sit en toekyk hoe hulle wat ryk is hierdie 

lekkerste kos hier voor hulle verorber.  Daar is eintlik van liefde geen sprake nie. Hulle 
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vergryp hulle aan die kos en vier uit hulle oorvloed eintlik hulle eie fees.  Paulus het nie 

hierdie ete van die Nagmaal kon skei nie.  Dit wat daar gebeur, het vir hom Nagmaal 

implikasies.  As die Nagmaal op so ’n wyse gevier word, al het dit nie direk met die 

Nagmaal te doen nie, dan is dit ’n onwaardige viering.  Dit is ’n ontheiliging van 

Nagmaal self.   

 

Om waardig Nagmaal te vier, beteken nie dat die mens uit homself daartoe dit werd kan 

wees, dat die mens waardig is nie.  Broeder en suster, as dit daarom sou gaan, dan is ons 

werklik almal onwaardig, maar gaan dit oor die wyse van Nagmaalviering.  Die manier 

van hoe dit gevier word, het in Korinthe ’n probleem geword met sulke liefdeloosheid 

wat daar was!   

 

By wat Paulus hier nader aan ons bring, kom ons werklik al nader aan die vraag van deur 

wie moet die Nagmaal gevier word?  Die kategismus praat van – Wie moet na die 

Nagmaalstafel van die Here kom? Dit gaan dan werklik net nog dieper oor wat ons 

reeds mee moes begin het.  Die selfondersoek is aan die orde- Met die klem op die SELF- 

Iemand kan wel ten volle die inhoud van die Nagmaal begryp, maar dit is dan nog nie 

vanselfsprekend dat ek tot die Nagmaal kan kom nie.  Ek moet kom, maar mag ek kom.  

Dit is eintlik die vraag hier.  In die ouer vertalings van die Kategismus kom hierdie aspek 

eintlik beter na vore.  Hier is ’n bevel van Christus- die Nagmaal moet gevier word, ons 

moet na die tafel kom, maar ek mag Christus se vergunning nie miskyk nie.  Dit is wel 

nou ook baie belangrik of ek mag kom.   

 

Wanneer ons sondes so lewensgroot voor ons herrys, dan is dit baie beslis ’n geldige 

vraag of in die lig van hierdie sondes in my lewe, of daar wel ook vir my plek aan die 

tafel van Christus is?  Op grond van wat hier gebeur is die rede waarom jong kinders nog 

van die Nagmaal uitgesluit word, want wat hier moet gebeur kan in die lewe van ’n kind 

nog nie van die kind verwag word nie.  Dit is dinge waarvoor ons nie kinders 

aanspreeklik mag hou nie.    
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Broeder en suster, dit kom net dieper en dieper terug op die saak wat ons reeds vandag 

genoem het. Selfondersoek.  In ons antwoord by vraag 81 sal u agterkom dit gaan nie vir 

’n oomblik daaroor of daar wel sekere kenmerke is, sekere vereistes is wat my by 

Nagmaal uitbring of weghou nie.  Dit is enkel en alleen ’n antwoord wat jou en my 

terugbring in die praktyk van die geloofslewe.   

 

Is daar die werklike moeite wat ek met myself het?!  Die Kategismus stel dit baie skerp.  

Het ek ’n afkeer, ’n afsku van myself.  Dit is nie maar iets oppervlakkig dat ek nou maar 

net ligweg oor my sondes so bietjie wonder nie.  Hier vind niks minder as ’n hartoperasie 

plaas.  Daardie ontsettende vuilheid wat aan my kleef.  Met Nagmaal sien ek myself weer 

in die spieël van God se Wet.  Dit is om saam met Dawid te besef, dat jy vir die Here kan 

sê – Teen U alleen…het ek gesondig.  Ek sondig nie maar net teen mense nie, maar ek 

sondig teenoor U allerhoogste majesteit.  Dit gaan oor die eerste en tweede tafel van die 

Wet. As jy sê  dat jy God liefhet, maar jou broer haat, dan is jy ’n leuenaar.  Hoe kan so 

een God liefhet, wat hy nie gesien het nie. Wie God liefhet, het net één liniaal, en dit is 

broederliefde.  Daarmee word ons by die tafel van die Here gemeet.  Wie in die 

horisontale misluk het in die vertikale by voorbaat misluk!  Watter kant toe ek ook al 

misluk, hierin is ek besig om op God se Vaderhart te trap.   

 

Geliefdes, dit gee sekerlik vir ons die bedoeling van v/a 81 op die tafel neer.  Jou sonde 

kennis kom waarlik op ’n dieptepunt as jyself kom by die voet van die kruis op Golgota.  

Daar by die kruis word dit duidelik hoe erg ons sondes in die oë van God is.  God het dit 

aan sy geliefde Seun gestraf  Daar is niks en niemand vir Wie God se liefde groter kon 

wees, as juis sy liefde vir sy eie Seun.  Dan besef ’n mens om hierdie Seun met die bittere 

en smadelike kruisdood te straf, wat het dit uit die lewe van God van Homself gevra.  Ons 

het daarvoor nie woorde nie, maar dit wys die diepte, die erns van die sonde.  Elke keer 

wanneer hierdie tekens van brood en wyn by die Nagmaal weer so voor ons kom dan 

moet my sonde my laat treur.  Salig is die wat treur…treur oor hulle sondes, want hulle, 

en hulle alleen sal vertroos word (vgl. Matt. 5:4)    
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So vat die Kategismus ons aan die hand en lei ons eintlik al nader na Christus toe.  Ons 

besef dat sondekennis is geweldig belangrik, die diepte daarvan wat mens nie maar 

sommer van ’n kind kan verwag nie, daarom mag hulle nog nie by die Nagmaal wees as 

dit gevier word nie.  Tog is dit maar die één kant wat nodig is, die ander kant is werklik 

ook ’n diepe vertroue, weer ’n hartsaak, dat ten spyte van (of ONDANKS) my sonde, 

DANKSY Christus, kan hierdie sondeskuld uitgedelg word.   

 

Dit is ’n vertroue wat al dieper op jou en my moet inwerk dat God my waarlik kan 

vergewe, en dat Hy my inderdaad ook wil vergewe, en ek by sy tafel dan ook reeds 

vergewe is.  Vertroue dra iets van die betekenis van ek my plaas my gewig daarop, ek 

steun daarop.  Hier plaas ek my volle gewig op Christus, met my hele lewe leun ek op 

Christus.  Ek kyk nie na myself in terme van my selfbeeld en al daardie tipe van 

maniertjies nie, nee die saak is baie ernstiger as dit.  Wanneer iemand werklik onder die 

sondepyn ly, Christus ken die smart wat dit sy kinders laat ly, hoe ondraaglik dit werklik 

is.  Terselfdertyd is ons verseker en daarop kan ons vertrou dat Christus is almagtig, die 

geweldige gewig van al ons sondes is Hy sterk genoeg om dit van ons weg te dra.  Dit 

kan op sy skouers kom, hoe swaar, hoe groot dit ook al mag wees.   Die rede waarom ons 

sondes vergewe is, dit is enkel en alleen om Christus wil.  Daarom dat hierdie ware 

vertroue in jou selfondersoek, in jou selfbeproewing nie mag ontbreek nie.  Op die einde 

is dit Christus en net Hy alleen wat werklik ons kan vergewe.   

 

Die pyl wat die kategismus hier  op die einde van antwoord 81 nog weer diep die hart 

inskiet, is dat huigelaars wat hulle nie wil bekeer nie, daardie mense wat sê – ek weier om 

hier werklik eintlik enige selfondersoek te doen, sulkes eet en drink ’n oordeel oor 

hulleself.  As jou hart nie opreg op Christus gerig is nie, dan huigel jy, dan is die 

beproewing waarvan so een praat nie dit wat die toets sal slaag nie. Daar moet bekering 

wees, ja voor elke Nagmaal moet ek werklik die dinge besef waarvan ek my moet bekeer, 

anders is ek besig om die Nagmaal te ontheilig.  As daar nie bekering is nie, maar ook 

geen rede waarom ek dink ek wel nie die Nagmaal mag vier nie, dan is ek mos met 

huigelary besig.  Dan moet ek my van my huigelary begin bekeer.  Dit is waar dit dan 

moet begin.  Ja, geliefdes die pyle wat ons belydenis in Sondag 30 in ons harte inskiet is 
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vlymskerp.  Dit maak definitief baie seer, maar kry eerder klaar seer, voor die tyd terwyl 

jy nog aankom na die tafel, sodat as ons by die tafel kom, ons weet wat ons doen as ons 

Nagmaal vier.  ’n Mens moet weet wat jy doen wanneer jy Nagmaal vier!    

 

Die laaste vraag van Sondag 30, v/a 82 is spesifiek waar die kerkraad in die oë van God 

die grootste verantwoordelikheid dra.  V/a 81 gaan oor almal, die hele gemeente is hier 

ter sprake.  Maar God verwag in die uitoefening van hulle wat die amp van Christus moet 

bedien, dat  waar Christus die enigste Opsiener is, almal wat as geroepe dienaars Christus 

se amp as Ouderling moet bedien, waar Hy wat Christus is aan niemand sy amp oorgedra 

het nie, dan moet daar opsig by sy tafel wees.  Daar moet duidelik bepaal word waarom 

hierdie en hierdie een nie na die tafel van die Here mag kom nie. Dan moet daar gekyk 

word in hoe Christus kyk.  Dit is sy tafel, dit is sy Nagmaal wat hier gevier word. Dit is 

nie maar iets wat aan ons behoort nie. Watter verantwoordelike taak, die gewig daarvan is 

so ontsaglik groot, maar weë hulle wat hiervan wil afwyk, en maar die oë wil toemaak 

om almal by die Nagmaal toe te laat. Volgende keer Sondag 31 dan raak hierdie aspek net 

nog skerper.  Die sleutels van die koninkryk van die hemele moet hanteer word.  Die 

kerklike tug is in Sondag 31 dan in besonder ter sprake, maar hier begin dit al in Sondag 

30.   

 

Wie God in sy Woord, in sy gebooie, in sy verbond ontheilig, hulle wat in hulle belydenis 

en in hulle lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is (die woorde van die 

Kategismus self), hulle moet baie beslis nie na die tafel van die Here kom nie. Al wil 

hulle dalk ook!   Hulle mag nie hierheen kom nie.  Daarvoor moet die ouderlinge sorg.     

Die Ouderling van alle tye, Jesus Christus, ons is eintlik maar “onderlinge”, waar Hy die 

Ouderling is.  Hy het Judas Iskariot van die eerste Nagmaal op aarde weggestuur. Judas 

mag nie Nagmaal gevier het nie, want het Jesus geweet hier hoort Judas nie.  Wat jy wil 

gaan doen, gaan doen dit gou!  So het Petrus ook vir Ananias en Saffira ontmasker.  Hulle 

het duidelik nie teen mense gesondig nie, maar teen God (Hand 5:4) Die tafel van die 

Here moet heilig gehou word.  In leer en lewe moet daar geloof en godsvrug wees, nie 

ongeloof nie, nie goddeloosheid nie.   
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Die verbond van God mag nie ontheilig word nie.  Wie dit doen wek God se toorn oor die 

hele gemeente op.  Ons sien wat Agan in Josua 7 gedoen het.  Uitdruklik teen die verbod 

van God het hy van die bangoed by Jerigo geneem en dit weggesteek.  So is God in sy 

verbond ontheilig, maar het Agan gemaak dat sy sonde die hele gemeente van Israel tref.  

Die Here straf Israel by die veldslag teen Ai…toe was dit werklik te laat om te sê “ai”!  

 

Die Nagmaal van die Here moet in die Here gevier word.  Laat ons seker wees dat 

Christus in ons is.  Selfondersoek lei tot waar ek voor die Here besef, ek moet Nagmaal 

vier, of ek mag dit nie vier nie.  Die Here skei nie dit wat ons behoefte is en dit wat ware 

gehoorsaamheid is van mekaar nie.  Wie in die geloof hier handel se geloof word net 

sterker.  Dit word gesterk in Hom wat gesê het- Doen dit tot my gedagtenis.  

AMEN 

Vrae uit Sondag 30 

1. Wat is die hoofsaak van Sondag 30? 

2. Wat word die Nagmaal in die Roomse kerk genoem?  

3. Waarom noem die Kategismus die Roomse Nagmaal ’n afgodery wat vervloek is? 

4. Waarom is selfondersoek by die Nagmaal so belangrik? 

5. Op grond waarvan kan God van my hierdie selfondersoek eis? 

6. Motiveer waarom die selfondersoek by Nagmaal alleen vanuit ’n waaragtige 

geloof kan plaasvind? 

7. Wat gebeur met huigelaars en sondaars (onbekeerdes) wat tog Nagmaal gebruik? 

8. Kan ’n mens in jouself waardig genoeg wees om Nagmaal te vier?  Wat bedoel 

die Nagmaalsformulier dat ons nie op onwaardige wyse Nagmaal moet vier nie?  

9. Wat het daar in die gemeente van Korinthe by hulle viering van die Nagmaal 

verkeerd gegaan?  

10. Hoekom mag jong kinders (en klein kindertjies) nog nie Nagmaal vier nie?  

11. Wat moet ons daaronder verstaan dat ek ’n afkeer van myself moet hê?  

12. Watter vertroue moet daar by die Nagmaal by ons teenwoordig wees? 

13. Is dit belangrik dat daar voor elke Nagmaal ook in my lewe bekering moet 

plaasvind? Motiveer.  

14. Wat is die verantwoordelikheid van die ouderlinge by Nagmaal? 

15. Verduidelik waarom ons ’n geslote Nagmaalstafel bely? 

16. Is dit ’n opdrag om Nagmaal te vier of mag ek dit net doen as ek behoefte het 

daaraan? 
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