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Skriflesing: Exodus 12:1-28; Johannes 6:41-59 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 29 

Teks: Johannes 6:51 

Sing- SAMESANG: Ps 53:1,4 

TYDENS EREDIENS: Ps 104:1,8,9; Ps.31:1,7; Ps 119:29   

Die vertroostende herhaling van dit wat dieselfde is.  Broeder en suster, so word ook na 

Sondag 29 verwys omdat hierdie Sondag deel uitmaak van drie Sondae uit die 

Kategismus wat oor die Nagmaal handel.  Sondag 29 dan ook die middelste van die drie, 

wat werklik op van die diepste geheime rondom Nagmaal ons wil saamneem.  Dit gaan 

om diep vrae oor op watter wyse Christus deur hierdie sakrament tot ons kom.  

 

Want dit moet ons onthou in die agtergrond van Sondag 29 is ook die verskille wat daar 

tussen reformatore rondom Nagmaal ontstaan het, ook ingebou.  Dit is jammer dat dit so 

is, maar die Nagmaal is deur Zwingli, deur Luther, en deur Calvyn nie uit een mond bely 

in wat die volle gebeurtenis, omvang en betekenis van die Nagmaal vir ons is nie.  

Hierdie drie manne verskil met mekaar, wat mens tog graag anders sou wou hê, maar in 

hulle verskille staan dit ook nog weer in kontras met die groot verskil teen die Roomse 

kerk. Waar dit eintlik daarop neerkom, dat met die drie reformatore se beskouinge 

bymekaar gevoeg, en nog dit wat die Roomse kerk met die Nagmaal gemaak het daar 

eintlik nie minder nie as vier beskouinge mee gereken moet word.   

 

In alles kom dit maar tog daarop terug wat word bedoel as Jesus by herhaling in Johannes 

dit beklemtoon dat HY DIE BROOD IS…In Johannes 6:41 het ons gelees dat Jesus sê – 

Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het…en dit word nog skerper, nog dieper 

gestel in v.54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal Hom 

opwek in die laaste dag.   As Jesus Homself so direk met die brood vereenselwig en dan 

nog sê  dat sy vlees geëet word, dit bring die werklike vraag wat gebeur as ons Nagmaal 

vier.   

      *** 

Vir die Roomse kerk kom dit daarop neer dat hulle glo die brood en die wyn verander in 

die liggaam en bloed van Christus.  Ons het dan nie maar net met die tekens van die 

liggaam van Christus te doen nie, maar ons het Homself, daar sy liggaam mos dan geëet 

word.  Vir die Roomse gaan dit nog verder omdat beide brood en wyn in die liggaam en 
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bloed van Christus verander daarom wanneer die brood gebreek word en die wyn vergiet 

word dan offer Christus Homself weer aan ons soos wat Hy dit aan die kruis vir ons 

gedoen het.  Elke keer volgens Roomse Nagmaal wat hulle die mis noem herhaal Christus 

sy offer waar Hy Homself vir ons gee soos ’n lam ter slagting.  Christus wat so met sy 

liggaam en bloed uitgedeel en opgeneem kan word is vir die Roomse kerk Christus Self is 

hier teenwoordig en ons aanbid Hom in die brood en die wyn.  Dit is nie maar net ’n 

teken van sy teenwoordigheid, maar sy liggaam sy bloed is dan hier voor hulle.  Hierdie 

leer noem ons die transsubstansiasie-leer soos wat die Roomse glo.   

      *** 

Dit is eintlik so vergesog, dit wat die Roomse glo, want kan ons eintlik maar net dink aan 

die nag wat Jesus Self die Nagmaal ingestel het.  Christus sit daar saam met sy dissipels 

aan die tafel, en Hy neem die brood en Hy sê dan ook dat hierdie brood is my liggaam.  

Sou die dissipels nou werklik kon dink dat die oomblik wanneer Jesus dit sê, dat dit is my 

liggaam dat Hy dan nou met ’n stukkie van sy eie vleis hier in sy hande voor hulle staan.  

Hy wat agter die tafel heel gesond met hulle praat, dit is tog nie letterlik vleis van Hom 

wat Hy vashou nie. Dit is eintlik absurd.  Die dissipels sou weet hoe dikwels het ons 

Meester nie van beeldspraak gebruik gemaak nie.  Hy wat ook gesê het- Ek is die deur vir 

die skape…Nooit sou dit kon beteken dat Christus nou letterlik ’n deur is as Hy sê Ek is 

die deur nie. Dit is tog beeldspraak, ’n ryke simboliek, net so met Ek is die brood, eet so 

my vleis.   

      *** 

Dit staan alles in lyn met wat die Pasga oor jare wou duidelik maak.  Die lam op die tafel 

wat sonder gebrek moes wees, klaar geslag, dit is ook simbool van die offer wat daar 

gebring sal moet word. Die ongesuurde brode lê juis die verband met die sonde wat soos 

’n verderf jou lewe kan deursuur dat daar ’n verlange moet wees na ’n ongesuurde lewe, 

en ook op hoe haastig hulle moes trek, daar was nie tyd om die brood nog te laat uitrys in 

wat suurdeeg doen nie. Die bitter kruie by die Pasga sou wys op hoe bitter die lewe was, 

die swaar daar in Egipte.  Dit is alles  heenwysing, simbool van sulke gelade 

gebeurtenisse in wat God doen, wat in alle geval vir ons so groot is om nie die volle 

omvang daarvan onsself in te dink nie.  
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Elke sakrament kan eintlik maar net ’n prent of skildery genoem word van iets baie groter 

wat daaragter vir ons gegee word.  Die Kategismus maak dadelik die verband tussen doop 

en Nagmaal dat so min soos wat babas letterlik met die bloed van Christus gedoop kan 

word, maar gewoon met water, net so min soos die water in bloed verander so min 

verander die brood en wyn in Christus se vleis en bloed.    

      *** 

Maar nou wil Sondag 29 nie vir ’n enkele oomblik die Nagmaal onderskat nie.  Dit is die 

ander gevaar.  Die Roomse kerk oorskat die betekenis van die Nagmaal geheel en al, 

maar in reaksie op Rome kom iemand soos die kerkhervormer Zwingli en hy onderskat 

eintlik weer alles wat met die Nagmaal gebeur.  Zwingli sê dat daar is geen sprake dat 

Christus by die Nagmaal teenwoordig is nie.  Die Nagmaal is volgens hom net ’n 

herinnering waar ons gewoon net kan terugdink aan dit wat Jesus eenmaal vir ons gedoen 

het en dat ons eintlik maar net in die gedagtes dit lewendig moet hou dit wat Christus se 

lyde en sterwe op Golgota was.  Verder sê Zwingli dat ons dit met mekaar moet sáám 

vier want het ons saam deel aan die belydenis van Christus se offer.  As daar enigiets 

bykom so verklaar Zwingli is dit eenvoudig bygeloof.   

 

Martin Luther, hy stem egter met Zwingli glad nie saam nie.   In 1529, leer die 

kerkgeskiedenis ons, het hulle twee Luther en Zwingli dae lank daar in Marburg met 

mekaar oor hierdie verskil tussen hulle bly praat sonder dat die een die ander kon oortuig. 

Want het Luther geglo nie in die Roomse transsubstansiasie-leer nie, maar dit wat Luther 

ons wil leer word genoem die konsubstansiasie-leer.  Luther stel dit baie duidelik dat die 

Nagmaal is nie maar net ’n terugdink-ete nie.  Ek moet nie maar net onthou en herinner 

word aan wat Christus klaar gedoen het nie, maar Christus is volgens Luther op ’n 

besondere wyse by die Nagmaal teenwoordig.   

 

Hy verklaar dit dat die brood en wyn verander beslis nie in bloed en vleis nie, dit bly 

brood en wyn, maar wil hy glo dat Christus by die viering van die Nagmaal tog wel na sy 

menslike natuur, wat volgens Luther ook alomteenwoordig is, in die brood en die wyn 

indaal.  Volgens die opvatting is Christus in, en met en onder die tekens van brood en 

wyn wel teenwoordig.  Soos ons by die belydenis van die hemelvaart al met Luther die 
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groot verskil rondom die teenwoordigheid van die menslike natuur van Christus verstaan, 

so bou hierdie verskil nou uit. Dat die menslike natuur van Christus nou  net in die hemel 

is, dit gee Luther ons nie gelyk nie.  Hy glo dat die mens Christus nie net in die hemel is 

nie, maar sy menslike natuur is alomteenwoordig, daarom is hierdie menslike 

teenwoordigheid beslis in die tekens van brood en wyn ingebou,  sonder om te wil glo dat 

iets van die brood en wyn in vleis en bloed verander.     

 

Op hierdie kritieke verskille en in die kritieke stadium van die kerkgeskiedenis, broeder 

en suster, glo ons dat die Here het vir ons gegee, iemand soos Johannes Calvyn.  Calvyn 

stem met Luther saam dat die Nagmaal is nie maar net ’n herinnerings maaltyd nie, dit is 

beslis iets meer, maar wil Calvyn met Luther nie saamgaan dat Christus in die brood en 

die wyn indaal wanneer ons die betekenis daarvan vir ons uithaal nie.  Calvyn is 

heeltemal verantwoordelik vir wat die Kategismus ons hier leer.  Vir Calvyn is daar 

werklik ’n band wat ons bind  en hierdie band met Christus daarbo, Hy wat na sy 

mensheid net in die hemel is, daardie band strek tot op die aarde.  

 

WANT  glo Calvyn al is Christus bo in die hemel en ons vier hier op die aarde die 

Nagmaal dat die Heilige Gees tog die binding tussen ons en Christus is.  Die band wat 

ons met Christus daarbo het is so sterk dat Christus ook vir ons vanuit hierdie 

onbreekbare eenheid tussen Hom en ons kan sê, ook wanneer ons die brood breek, dat 

Christus dan sê – dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, en by die wyn wat ons 

uitgiet, dit is my bloed wat vir julle vergiet word, die bloed van my verbond.  Die 

verbond wat die bande vasmaak en vaslê! Deur die geloof en deur die werking van die 

Heilige Gees kry ons waarlik deel aan die liggaam en bloed van Christus, elke keer 

wanneer ons waarlik Nagmaal vier.   

 

Ons Nagmaalsformulier stel dit elke keer baie duidelik, dat ons nie net aan die uiterlike 

tekens van brood en wyn verkleef bly nie, maar dat ons harte opwaarts na Christus gaan, 

ons verhef ons harte tot in die hemel waar Christus ons Voorspraak is.  Ons het nie nodig 

om te twyfel dat Christus waarlik met sy liggaam en bloed ons siele voed en verkwik, so 

seker as wat ek hierdie brood en hierdie beker tot sy gedagtenis ontvang, en dit ons 
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liggame voed en verkwik. Ek ontvang meer as net bietjie wyn, ek ontvang ’n beker uit sy 

hand, die beker die teken van sy verbond.  Hoe mense dan kan uitkom by die gebruik van 

bekertjies (kelkies) is om die verbond van God te wil verklein en nie te besef wat beteken 

sy verbond in sy volle omvang vir ons nie.  Die noue band wat die Heilige Gees tussen 

Christus en ons by die Nagmaal lê staan aan die einde van antwoord 78 so mooi.  Dit is 

alleen die Heilige Gees wat die aard en gebruik van die sakramente so orden dat ons die 

brood die liggaam van Christus kan noem wanneer ons deur die Heilige Gees van God 

Nagmaal vier.   

      *** 

Die instelling van die Paasfees, broeder en suster, dit wat ons in Exodus 12 gelees het, 

was al by Israel baie meer as net ’n onthou-maaltyd, om nou maar net aan Egipteland 

terug te dink nie.  Dit is nie net die verlede wat aan hulle voorgehou word nie, maar in die 

Pasgamaaltyd met die Paasfees kon hulle die onveranderlike liefde van God beleef.  

Hulle kon sien en proe dat die Here vir ons goed is.  Hy is dit ook nou vir ons, wanneer 

ons nou Nagmaal vier.     Christus wat gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde 

is, geliefdes weet by elke Nagmaal dat hierdie brood en wyn tekens van God se 

onveranderlike liefde is.  Die beker van die Nuwe Testament in Christus se bloed, wat 

ons dan ook noem die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dit is ’n 

beker wat ons saam uit drink, soos ons dit met sy dissipels sou wou saamdrink, want doen 

ons dit tot sy gedagtenis, rondom wat sy liefde werklik nou nog vir ons beteken, soos wat 

dit vir sy dissipels dieselfde betekenis gehad het.      

 

V/A 79 wil juis dit alles vir ons wys.  Waar ons nou weet wat die brood en die wyn nie is 

nie- V/A 78- is V/A 79 gefokus op wat dit wel is! Dit laat ons besef wat wel die 

gewigtige redes is, hoekom Christus die brood sy liggaam en die wyn sy bloed noem.  

Nou mag dit klink die Kategismus herhaal eintlik net wat reeds gesê is, maar so werk dit 

by God ook.  As God wil dat ons iets goed moet verstaan, dan is dit dinge wat in sy 

Woord herhaal sal word.  Ons wat baie keer so “slim” is deur voor te gee dat ons, ons 

teen herhaling wil verset, selfs wanneer daar in ’n preek sekere dinge herhaal word. Laat 

ons maar weer dink!    Die Kategismus vra weer eintlik die vraag waarom plaas Christus 

’n IS GELYK AAN tussen die brood en sy liggaam, en tussen die beker en sy bloed, of 
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dat die beker die IS GELYK AAN is aan die Nuwe Testament in sy bloed.  Selfs wil die 

Kategismus dit nog dieper úit worstel- Waarom noem Paulus die Nagmaal die 

gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus.  Ons moet dit baie beslis 

sakramenteel verstaan.  As ek ’n honderd-rand tjek uitskryf dan is daardie tjek werklik 

niks meer as dat dit R100-00 wil verteenwoordig, maar die papier van die tjek is gewoon 

gewone papier.  Dit verander nie skielik omdat dit nou die waarde van geld kry dat die 

papier in rand-note verander nie.  So moet ons dit ook verstaan.  Die tjek bly papier, die 

brood en wyn, bly gewoon brood en wyn, maar daar word ’n teken aan die brood en wyn 

geheg, daar word as’t ware ’n waarde daarop geskryf dat in hierdie tekens kom die 

waarde van my liggaam en bloed op die tafel.  Dit is waarom Christus kan sê – Dit is my 

liggaam, dit is my bloed.  Die Kategismus wys in V/A 79 dat Christus ons veral wil leer 

maar Christus wil ons ook verseker. Dit bly heeltyd ’n lering en ’n versekering, ’n teken 

en ’n seël- Brood en wyn is bekend in ons tydelike lewe, dat ons lewe daardeur onderhou 

word.  Nou wys Christus dat sy liggaam en bloed ons tot in die ewige lewe wil voed.  As 

ek die brood eet , die wyn word gedrink, dan maak Christus juis daarin bekend dat so 

seker soos jy hier die tekens van my liggaam en bloed eet, so seker is ek die brood vir wat 

die ewige lewe is.     

 

Die Israeliete het in die woestyn die manna geëet, tog het hulle gesterwe.  Nou maak 

Christus deur die Nagmaal bekend dat Ek is die brood wat uit die hemel neerdaal en wie 

van die brood sal die lewe in ewigheid smaak.  Die brood wat Christus gee dit is my vlees 

vir julle vlees vir wie ek die lewe skenk.  Die ewige lewe wat nooit kan vergaan nie.  ’n 

Lewe wat ’n mens dwarsdeur die liggaamlike dood dra en jou eintlik bring in die 

heerlikheid van God. Wie die brood van die Nagmaal in die hand neem en eet ontvang op 

die wyse vir Christus met al die skatte van sy verlossingswerk.  As ek die beker neem en 

ek drink daaruit dan is dit die teken van sy bloed tot vergewing van al my sondes. Die 

tekens van brood en wyn bring ons eintlik op Golgota daar aan die voet van die kruis 

waar sy bloed vir ons gedrup het en Christus juis so sy bloed vergiet het vir u en my 

skuld, ja vir ons ongeregtigheid het Hy daar gehang en so die dood oorwin en die duiwel 

verslaan. So het Hy ons reeds op die pad van die ewige lewe geneem… Al hierdie dinge 

is vasgeteken in die neem van ’n stukkie brood en die drink van ’n slukkie wyn!   
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Dit alles staan in wat Christus ons van wil LEER, dit is waarlik só , maar deur dit alles 

wil Christus ons ook VERSEKER  V/A 79 is leer en verseker- en dan is die tweede deel 

van antwoord 79 veral teen Zwingli se beskouing van die Nagmaal gerig.  Zwingli was te 

veel aan die kant van dit wat die mens doen as die mens Nagmaal vier.  Van hoe ons, ons 

al hierdie dinge herinner, so asof die Nagmaal eintlik ’n aksie van die mens is. Soos die 

Kategismus dit bely is dit nie ons wat sentraal staan nie, maar Christus kom in die 

sentrum in wat Christus doen wanneer ons Nagmaal vier. Dit is ’n groot verskil.  Hoe 

Christus my deur die werking van die Heilige Gees kan verseker dat ek deel kry aan sy 

liggaam en bloed, wat dan beslis die gedagtenismaal van Zwingli insluit, maar dat dit nie 

net by die gedagtes bly nie, want die Heilige Gees is aan die werk by dit wat die Nagmaal 

werk. Die einde van antwoord 79 lê selfs ’n verband tussen die regverdigmaking deur die 

geloof alleen en dit wat die Nagmaal nou beteken.  Die skuld vir ons sondes is so betaal 

asof onsself in eie persoon alles gely en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal 

het.   

 

Die Vader, die Seun en die Heilige Gees kom deur die Nagmaal na ons toe.  Die Vader 

wat Skepper is, die koring en die wingerd het Hy gemaak wat die Nagmaal vir ons 

moontlik maak.  Hy het sy Seun vir ons gegee, die Lam wat ons sonde op Hom moes 

neem en ons sonde moes wegdra, toe Hy sonde vir ons gemaak is.  Die Vader wat juis 

ons voed in die voeding van Nagmaal, maar die Seun gee sy liggaam vir ons.  Deur die 

geloof kom ons in gemeenskap met Hom, waar Hy die wynstok is en ons die lote.  Hy 

wat in alle eenvoud dit saamtrek, dat hierdie is My liggaam, hierdie is My bloed.  Die 

Heilige Gees werk terwyl die Vader en die Seun werk. Dit gebeur in die verborge waar 

ons deur die Gees die lewe by Nagmaal kan aanskou en ons deur die Heilige Gees ons 

harte kan ophef na daar waar Christus is.  Deur die Gees kan ons die vergewing van 

sondes proe.  Ons word versterk waar die Gees die moedelose krag gee en die sterkte 

vermenigvuldig word vir hulle wat geen krag het nie.  Broeder en suster, so het Sondag 

29 ons wou inlei tot Sondag 30.  Ons moet nie die Nagmaal oorskat nie, maar ook nie 

onderskat nie.  Laat ons dit werklik na waarde skat en met krag steeds verder gaan, selfs 

hulle kan weet, sou dit vir jou voel dat jou pad vir jou te swaar geword het. Hier is die 

krag!                                                                                                                      AMEN 
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Vrae uit Sondag 29- 

1. Hoeveel Sondae van die Kategismus handel oor die Nagmaal? 

2. Wie was Zwingli, Luther en Calvyn? Was hulle instemmend wanneer hulle 

Nagmaal gevier het?  

3. Beskryf die beskouing van elk waar dit oor die Nagmaal handel? 

4. Wat is die Roomse beskouing oor die Nagmaal? (Vgl. reeds Sondag 30) 

5. Wat noem ons die Roomse leer oor die Nagmaal? 

6. Wat noem ons die Lutherse leer oor die Nagmaal? 

7. Waar is Christus se menslike natuur op hierdie oomblik? 

8. Is daar enige verband tussen die Pasga en die Nagmaal. Noem van die simbole 

wat by die Pasga ter sprake kom.  

9. Verduidelik wat jy daaronder verstaan dat as Christus die brood neem Hy dan sê 

dat hierdie IS MY LIGGAAM? 

10. Hoe is Christus wel by die Nagmaal teenwoordig?  

11. Waarvan is die beker ’n simbool? 

12. Hoekom is ons teen die gebruik van klein bekertjies (kelkies) gekant? 

13. Wat sal jy sê is dit wat werklik by die viering van die Nagmaal beleef kan word?  

14. Sou dit verkeerd wees as mense Nagmaal met gestel bessiesap en mieliepap vier 

want hulle kultuur ken nie eintlik brood en wyn soos dit vir ons bekend is nie?  

15. Is daar enigiets wat ons ontvang wanneer ons Nagmaal vier of is dit maar net 

belangrik dat ek dit vier en dat ek eintlik niks ontvang nie?  

16. Wat leer ons by die Nagmaal, waarvan word ons verseker? Soek na hierdie 

woorde in antwoord 79.  

17. Hoe kan ons in die Nagmaal die Drie-Eenheid van God raaksien? 
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