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Skriflesing: Markus 14:12-26; Johannes 6:53-59 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 28 

Teks: Johannes 6:54 

Sing- SAMESANG: Ps 27:1  

TYDENS EREDIENS: Ps 104:1,8,9; Ps 107:2,4; Ps 133:1,2 

In Sondag 28, broeder en suster, is Sondag 20 nog steeds deel van die kern van alles. Wat 

glo jy van die Heilige Gees? Die Heilige Gees en ons heiligmaking is waaroor dit alles 

gaan, maar opnuut besef ons dat ons nie in die heiligmaking opsigself glo nie, soos wat 

ek nie as ek van God die Vader en sy skepping praat, ek op die skepping alleen kan 

vertrou of wanneer God die Seun en ons verlossing ter sprake kom ek in die verlossing 

glo nie, maar ek glo in God die Vader wat skep en die Seun wat verlos.  By die instelling 

en viering van die Nagmaal waar die Heilige Gees en ons heiligmaking voorop staan dan 

glo ek ook nie in die Nagmaal en die heiligmaking as sodanig nie, maar in die Nagmaal 

vertrou ons op God die Heilige Gees wat ons heilig.  Die Nagmaal het nie ’n werking as 

sodanig nie, maar ons glo in God wat hier werk.  Ons glo nie in die sakramente nie, maar 

ons glo in God die Heilige Gees wat deur die sakramente werk.   

 

Ons gaan in hierdie Sondag die genademiddel nl. die Nagmaal alleen kan verstaan as ons 

besef dit is God wat hierdie genademiddele gee en ook deur hierdie middele werk.  Die 

Woord en die prediking van God se Woord kan van die Gees nie losgemaak word nie en 

daarom kan die bediening van die Woord ook nie vir ’n oomblik van die sakramente 

losgemaak word nie.  In V/A 69 was die vraag by die eerste sakrament die doop hoe jy in 

die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker kan (word) dat die enige offer 

van Christus aan die kruis jou ten goede kom?  Nou vra V/A 75 ’n soortgelyke vraag 

maar tog met ’n baie interessante verskil hier na die einde toe-  Hoe word jy in die 

heilige Nagmaal daarop gewys en verseker dat jy van die enige offerande van 

Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?...As die doop bedien word dan 

kom dit jou ten goede, maar by die Nagmaal is dit u en ek wat aktief in die weldaad kan 

deel.   

 

By die doop  kom dit na jou toe, dit kom jou ten goede, jy wat geheel nog passief was, 

maar by die Nagmaal gaan dit nou ’n ent verder.  Daar staan jou en my se aktiewe 

deelname in geen passiewe vorm meer nie.  Ons kry gemeenskap aan die liggaam en 
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bloed van Christus deur wat onsself aktief mee besig is en wat ons moet weet wat ons 

doen.  Om in gemeenskap met Christus en sy offer te tree, om daarin te deel, is nie meer 

jy wat na die doopvont gedra moes word en daar is nie ouers wat jou laat doop het nie, 

maar jy moet self jou plek aan die tafel van die Here inneem en jy moet self die brood 

neem en uit die beker drink.  So kry ons deel aan al die skatte, dit wat ons as kerk in 

Sondag 21as gemeenskap van die heiliges bely het en bymekaar gebring het dat almal 

saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy 

skatte en gawes deel het (vgl. V/A55).   Ons kan ook dink aan al die ander skatte en 

gawes, nl. die vergewing van sondes (ook Sondag 21), maar ook die ewige lewe (Sondag 

22). Deur die Nagmaal kry ons nou ook deel aan al daardie skatte en gawes wat nou reeds 

in die belydenis ons uitgedeel is.   

 

Dit maak dat die Nagmaal, soos ons weet dat Christus dit ook Self ingestel het, vir ons 

nog altyd besonder sentrale betekenis moet verkry.  Dit is Christus Self wat in die 

middelpunt staan, Hy het dit ingestel, Hy is die Een wat sy beloftes ons skenk, ons tree in 

gemeenskap met Christus wanneer ons die Nagmaal vier.  Vir geen oomblik is die 

Nagmaal deur mense bedink en ingestel nie. Paulus wat nie eers teenwoordig was die nag 

toe daar vir eerste keer Nagmaal gevier was nie, selfs hy maak dit baie duidelik dat hy nie 

maar by die dissipels van hierdie instelling gehoor het nie, maar sê hy dit reguit- Ek het 

van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het…Christus het vir Paulus ook 

self onderwys, al was Christus toe reeds opgevaar. Christus het Hom aan Paulus 

geopenbaar in dit wat hierdie besondere onderwysing moes wees.  Dit sou vir Paulus 

duidelik gemaak word waar die Nagmaal vandaan kom toe die Here juis in die nag 

waarin Hy verraai is die Nagmaal ingestel het.  Die vyande het rondom Hom gewoed, 

Judas het op die punt gestaan om Hom te verraai, maar juis op daardie stadium het Jesus 

sy werk in die Nagmaal laat saamtrek.   

 

Ons weet Hy was besig om saam met sy dissipels die paasfees te vier wat ook ’n maaltyd 

was.  Daar is die lam wat geslag moes word reeds op die tafel, terwyl Christus geen 

geheim maak van Hy is nou die Lam wat geslag gaan word.  Die offer wat daar gaan 

wees is Hy wat dit moet bring om ons met God te versoen.  Omdat Hy aan dit alles 
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voldoen het, daarom is daar versoening met God.  Ons kan nou op grond van hierdie 

afgehandelde offer in gemeenskap met Christus tree.  Christus gee die teken daarvoor- dit 

waarop ons gewys word- maar weereens gee Hy ook die seël ( dis’n waarborg, ’n 

versekering, ’n belofte) dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis deel kan 

kry, en dat ek nie net in die offer deel nie maar ook aan sy weldade deel kry.   

 

Dit word soos ’n groot skildery wat ons voor ons geestesoog moet sien.  Die Here teken 

self die volle prentjie en wat ek sien is dat wanneer die brood gebreek word en ek sien die 

brood en die breking daarvan dat die Here Homself vir my gebreek het en wanneer die 

wyn in die beker gegiet word dat sy bloed vir my gevloei het. Sy liggaam is aan die kruis 

geoffer en gebreek en sy bloed is vir ons gestort.  Elke keer met die SO SEKER daarby.   

 

Daarom elke keer as ons Nagmaal vier dan gaan dit daaroor dat Christus dit Self beveel 

en ingestel het.  Deur die Nagmaal kry ons deel aan die beloftes van die Here.  Ons kom 

in gemeenskap met Christus Self.  V/A 77 is in hoofsaak met die Nagmaal as instelling 

besig.  Daar is ’n hele aantal Skrifgedeeltes waarin Christus baie duidelik die Nagmaal vir 

ons moontlik gemaak het.  Die Pasga was daar in daardie bo-vertrek gevier, ook toe dit 

spesiaal vir Christus en sy dissipels voorberei was.  Ons weet dat die Pasga het die groot 

gebeurtenis van Israel se verlossing uit Egipte in herinnering gebring. Van die begin af op 

die eerste pasga-tafel is daar ’n lam wat geslag was waarvan geen been gebreek mag 

word nie.   Die bloed van die lam is ook aan die kosyne van die deure gesmeer. In die nag 

daar in Egipte sou al die eersgeborenes sterwe as hulle se huise sonder hierdie bloed 

bevind word.   

 

Dit is eintlik vir ons duidelik dat al hierdie gebeure heenwys na wat sou kom.  Die ware 

Paaslam wat geslag sou word is Christus Self en dit op ’n wyse wat baie groter verlossing 

sal bewerk as die verlossing van Israel uit Egipte.  Al die skaduwees uit die Ou Testament 

word nou harde werklikheid.  Christus laat die Pasga oorgaan in die Nagmaal as Hy Self 

vir sy dissipels tydens die Pasga sê – Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word EN 

DAN OOK- Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed.  As Jesus net die volgende 

dag na Hy hierdie woorde uitgespreek het gekruisig word dan sou dit alles wat vir hulle 
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verduidelik is voor hulle sien gebeur.  Soos wat hulle nooit God se verlossing uit Egipte 

sou kon vergeet nie, so kom daar nou ’n ander Egipte wat nie vergeet kan word.  Om uit 

die slawehuis van die sonde uitgelei te word deur wat Christus se dood vir ons beteken 

kan en mag nooit deur sy kerk vergeet word nie.  Christus beveel dit dan ook by die 

gebruik van die Nagmaal baie duidelik- Gebruik dit (doen dit) tot my gedagtenis (1 Kor. 

11:24).   

 

Hierdie bevel by die Nagmaal in hoe Christus dit beveel hang ten nouste saam met wat 

die betekenis daarvan ook vir ons moet wees.  Dit is nie maar ’n saak wat aan die 

willekeur van mense oorgelaat kan word nie.  Tog moet ons as mense juis besef ’n 

Nagmaalsdiens is nie belangriker as ’n ander erediens nie.  Ons moet wegkom van die 

skynheiligheid wat maak dat as daar Nagmaal gevier word dan is die kerk baie voller as 

by ander geleenthede.  As die bediening van die Woord nie vir iemand prioriteit is en 

absoluut ’n saak van erns is nie, dan kan die bediening van die Nagmaal ook nie vir hom 

erns wees nie. Daar kleef ’n groot stuk bygelowigheid aan wat so iemand onder die 

Nagmaal verstaan. 

 

Dit sluit alles aan by wat Calvyn ook aan ons wou duidelik maak.  Calvyn het gesê dat 

ons hele ryke belydenis rondom die Nagmaal beheer moet word deur die vaste oortuiging 

dat daar geen gemeenskap is met die weldade van Christus sonder gemeenskap met die 

Persoon van Christus nie.  Niemand van ons kan roem in die vergewing van sondes en die 

ewige lewe wat nie met Christus persoonlik verbonde is nie.  Dit laat ons by die bevel om 

Nagmaal te vier dadelik die belofte van God daarmee saamlees.  Die belofte staan eintlik 

in huwelikstaal geskrywe.  Toe Adam Eva ontvang toe verklaar hy dat sy nou eintlik been 

van my gebeente en vlees van my vlees geword het (Gen.2:23).  Hierdie mees intieme 

band tussen Adam en Eva word dan oorgedra as Christus sy verhouding tot sy gemeente 

uitdruk.  Ef.5:32 wys op hierdie geheimenis wat Paulus sê groot is, maar dit gebeur alles 

met die oog op Christus en sy gemeente.  Daardie mees intieme band, daardie noue band 

wat Adam met Eva ontvang, wys ook op dieselfde noue band wat die Heilige Gees in die 

Nagmaal na heenwys as die Gees met Nagmaal die band tussen u Heiland in die hemel 

met ons hier op aarde vasmaak.  Die Heilige Gees werk in die Nagmaal.  In Sondag 25 
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het ons reeds baie duidelik wou bely hoe die Gees deur die sakramente werk.  So naby, 

sou intiem wil die Heilige Gees by die Nagmaal u met Christus verenig dat jy vlees van 

Christus se vlees en been van Sy gebeente kan word.  Ons belydenis voeg hieraan toe dat 

so wil die een Gees in u lewe leef en regeer. Dit word vergelyk met hoe die ledemate van 

die liggaam deur die een siel ewige lewe en regeer word.   

 

Tussen vraag 75 en vraag 76 se antwoord word ons tot nog groter oorgange gebring.  

Waar V/A 75 nog antwoord in die ekv. van hoe dit met jou en my individueel gebeur 

word dit in V/A 76 baie duidelik dat Nagmaal het meer as net hierdie besonder 

persoonlike betekenis want dit gaan ook om die feit dat ONS Nagmaal vier.  Saam as 

gemeente, as deel van die liggaam van Christus word ons tot een liggaam met Christus 

verenig, soos hierdie brood en wyn ook een word met die liggaam, nie meer brood en 

wyn apart, maar saam word dit opgeneem.  Daarom breek ons die ek-gerigte 

individualistiese benadering sommer alreeds van buite af deur gemeenskaplik van een 

brood te eet, gemeenskaplik uit dieselfde beker te drink (nie uit kelkies nie!), want ons 

kry nie een-een deel aan Christus nie, ons kry deur gesamentlike verbondsgemeenskap 

deel aan Christus, soos wat Hy, wat Christus is, hierdie gemeenskap met Hom beveel en 

moontlik maak.  

 

Die Nagmaal sny dus baie diep in ons lewens in!  V/A 76 is eintlik so ryk aan beloftes 

wat in hierdie maaltyd met Christus vir ons oopgemaak word. Wie dit met ’n gelowige 

hart aanneem en so van die brood eet en  van die beker drink word in die lyde en sterwe 

van Christus so met Hom verenig dat sy liggaam en sy bloed in my liggaam en bloed 

opgeneem word.  Dit is sy liggaam en sy bloed wat werklik ons liggame inkom.  Soos 

Paulus dit rondom die huwelik ’n geheimenis noem, om vlees van mekaar te word, so is 

dit niks minder ook hier ’n geheimenis waar dit om die groot beloftes van die Nagmaal 

handel nie.  Ons deel eenvoudig daarin.   

 

Al kan ons eenheid as kerk nie altyd gesien word nie. Nagmaal laat dit sien waar ons hier 

as kinders van God eintlik soos in één groot gesin kan saamkom, elke keer wanneer ons 

Nagmaal vier. Christus wil dit ons uit die planteryk duidelik laat sien.  Wie nie waarlik ’n 
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oog het vir hoe dit buite in die natuur gebeur nie en die betekenis van die plante in die 

skepping nie raaksien nie, sal in die Nagmaal ’n groot gemis ervaar.   Soos uit baie 

graankorrels een meel gemaal en een brood gebak word, so wil die een Gees gelyk die 

lede van die liggaam deur één  siel ewig laat leef en regeer. Vir ’n koringkorrel om meel 

te kon word moes dit breek en weereens gebreek word, dit word gemaal, dit val in die 

grond daar sterf dit, die plant daaruit word die are met die stroper of seker afgesny, weer 

word dit gebreek as dit gemaal word, dit kom in ’n vuurwarm oond as  dit gebak word, 

weer word dit gebreek as die tande daarop byt om dit te eet. Hoe duidelik sien dit alles op 

die pad wat Jesus gebreek en gebreek moes word om vir ons die geregtigheid te verkry.  

Dieselfde met daardie slukkie wyn, daar is ’n druiwetros wat gesny moes, korrels wat 

gebreek word wanneer dit gepars word, en die chemiese afbreek om by wyn te kom is 

nog net ’n fynere afbreek en afbreek.   

 

Al hierdie betekenisse hang ten nouste saam met die nog diepere belofte dat ek uit die 

Nagmaal weer die lewe kan ingaan.  Ons kry die nodige krag om met ons gewoon aardse 

lewe aan te gaan om juis ons godgegewe roeping te vervul.  Dit hou aan en aan, Nagmaal 

word herhaal juis met die oog op die ewige lewe. Ons het so nodig om in die geloof 

versterk te word en op die pad van daaglikse bekering voort te gaan dat die lewe van 

heiligmaking my naby sal wees tot elkeen uiteindelik die ewige lewe kan binnegaan.      

 

Die Nagmaal wat deur die geloof geëet en gedrink word, dit wat eintlik weer die geloof in 

ons wil bevestig, laat ons deur ons gemeenskaplike Nagmaalviering sy liggaam eet en sy 

bloed drink. In hierdie gemeenskap van geloof eet ons sy brood om sy liggaam in te kom, 

sy wyn om sy bloed oor ons te bring.  Dit gaan werklik om die belofte van Jesus Self in 

Joh.6:54 – Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom 

opwek in die laaste dae…Waar ons dikwels onder ons sondes swaar ly en ek sien soos 

Dawid my sonde gedurig voor my vgl. Ps.51:5 waar Dawid sê – My sonde is altyddeur 

voor my…Juis dan is die Nagmaal daar om my as sondaar te verseker al my sondes is 

versoen.  Christus se liggaam is gebreek en sy bloed vergiet tot ’n volkome versoening 

vir al ons sondes (vgl. Ps.103:12). 
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Die Heilige Gees wat ons al hierdie dinge wys en ons van al hierdie dinge verseker is 

dieselfde Gees wat dan met jou en my die verdere lewe ingaan.  Om in die geloof 

versterk te kon word waar God juis die Nagmaal gegee het vanweë die swakheid van ons 

geloof.  Ons wil met elke Nagmaalviering voor die Here erken dat ek so nodig het om in 

die kerk te kom, om te mag deel in die gemeenskap van die geloof, om werklik met die 

liggaam van Christus verenig te word.  Dit kan ek alleen doen, nie as ek nog ’n kind is 

nie.  ’n Kind wat die wonder van die verbond reeds met die doop ontvang het, moet egter 

eers nog gebring word by dit wat Paulus noem dat ons die liggaam van die Here moet kan 

onderskei (vgl. 1 Kor. 11:29).   Mens moet eers werklik kan verstaan waar dit by die 

Nagmaal omgaan voor ek ’n oordeel oor myself gaan eet en drink.  Ons kinders het in 

alle geval as ons die verbond werklik ernstig in ons lewe sien werk reeds in ons viering 

ook Nagmaal gevier, want hulle is tog deel van ons vlees soos ons hier aan tafel deel kry 

aan dit wat Christus se vlees is.  Die verantwoordelikheid om te besluit of ek nie ’n 

oordeel oor myself eet en drink word hulle egter nie toegereken nie, want dit moet hulle 

nog eers in kan opgroei voor hulle dit werklik sal kan onderskei.   

 

Broeder en suster, laat ons so ernstig soos die Kategismus rondom die Nagmaal handel 

dit in ons lewens reg vier.  Laat ons dit ook gereeld vier.  Luk 14:17 lees ons die 

gelykenis van die man wat ’n groot maaltyd gereedmaak. Toe sy slawe uitgaan om die 

mense te nooi toe het almal die een verskoning op die ander.  Die een het ’n nuwe stuk 

grond om te bewerk, die ander het vyf paar osse om te leer, nog ’n derde een staan in ’n 

nuwe huwelik. Die landbou, die handel, die huwelik is alles ernstige dinge, maar die 

uitnodiging tot die maaltyd is vir hierdie mense nie ernstig nie.  Die heer van die maaltyd 

is hierin vertoorn.  So sal die genooides in die gelykenis ook nooit weer die geleentheid 

kry om genooi te word nie. Hulle sal dit nie eers proe nie…die armes, die verminktes, die 

kreupeles, die blindes, hulle sou hierdie heer se tafel volmaak.  Sien u hoe ernstig dit op 

die Nagmaal van toepassing is!  Mense gebruik allerhande verskonings van of hierdie 

rusie, of hierdie besigheid of hierdie kerklike toestand of my vakansie of my wat of 

wat… dat maak dat hulle die maaltyd van die Here versuim.  Hierdie moeilikhede wat u 

so saamdra, dit wat u sê u van die tafel weghou, dit is juis die geleentheid om jou vrag 

voor God neer te lê, pak jou skuld voor God, of daardie rusie wat u met ’n mede-
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gelowige het, of u moeilikheid met die kerklike situasie , sit dit neer by die kruis op 

Golgota , dat al hierdie moeilikhede in die tekens van brood en wyn voorgestel word.  

Laat ons dan nog kyk wat werklik van dit oorbly as jy werklik voor God ernstig daarmee 

wou werk.  Ons het so baie ontvang, ons het eintlik ook so baie in mekaar ontvang, 

daarom as die Nagmaal verby is dan hou ons nog aanmekaar vas omdat die Here ons 

weer so gebind het. In Christus word ons deur sy Gees regeer.  Die tafel van die Here is 

die magtigste wapen wat God in ons bereik plaas om nie net ons moeilikhede by te lê nie, 

dat al kan ons dalk oor baie ander dinge verskillend van mekaar wees, selfs verskillend 

dink, maar wanneer daar na die brood gereik word en die beker word aangegee, dan het 

ons mekaar as broeders en susters in Jesus Christus aangeneem.  Selfs al slaag die duiwel 

om huise teen mekaar in opstand te bring. Mede-gelowiges wat mekaar wil opeet soos 

Paulus in die Galasiërs ook gesien het, maar u wil nie die tafel van die Here as wapen 

teen Satan Self insien nie, dan is daar soveel waarvan u uself in hierdie lewe van beroof. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 28 

1. Het die Nagmaal as sodanig enige uitwerking in ons lewe? 

2. Hoe moet ons die werk van Nagmaal dan verstaan?  

3. Maak ’n vergelyking tussen vraag 69 en vraag 75. Wat is vir jou daarin 

opvallend?  

4. Wat moet ons uit hierdie vergelyking aflei wat iets van die verskil van doop en 

Nagmaal weergee?  

5. Aan watter skatte en gawes gee die Nagmaal ons deel?  

6. Wie moet by die instelling van die Nagmaal vir ons sentraal staan? 

7. Hoe is die Nagmaal ingestel?  

8. Het Paulus van die instelling van die Nagmaal by van die dissipels gehoor?  

9. Op watter stadium en by watter geleentheid is die Nagmaal presies ingestel en wat 

moet ons nou daaruit aflei?  

10. Is ’n Nagmaaldiens belangriker as die ander eredienste? 

11. Wat het Calvyn rondom ons belydenis van die Nagmaal wou duidelik maak? (vgl 

p. 4)? 

12.  In watter opsig kan ons sê dat die beloftes by Nagmaal eintlik in huwelikstaal vir 

ons geskrywe staan? Hoe diep sny die Nagmaal in ons lewens in?  

13. Wat moet ons van die “ek” in V/A 75 aflei in vergelyking met die “ons” in V/A 

76?  

14. Is daar enige moontlike diepere verklaring hoekom dit juis wit brood en rooi wyn 

by die viering van die Nagmaal moet wees?  

15. Kan Nagmaal nie maar net eenmaal ’n jaar gevier word nie?... Sou dit verkeerd 

wees om elke Sondag Nagmaal te vier?.... 
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16. Watter afleidinge kan daar vanuit die gelykenis in Lukas 14 rondom die Nagmaal 

gemaak word? 

17. Kan die Nagmaalstafel ook as wapen in jou lewe dien? Watter wapen? 
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