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Vraag: Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy
weldade deel het?.
En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat
Antwoord: Christus het my
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy
en alle gelowiges beveel om
dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe
Matteus 26:26neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy
tot sy gedagtenis van hierdie 1
28
dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit is
gebreekte brood te eet en
my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir
van hierdie beker te drink.
baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Markus
24

En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat Hy
gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê:
Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem Hy die
14:22beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle,
en hulle het almal daaruit gedrink. En Hy sê vir hulle:
Dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament,
wat vir baie uitgestort word.

Lukas 22:19-20

Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het,
breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my
liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my
gedagtenis. Net so neem Hy ook die beker ná die
maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament
in my bloed wat vir julle uitgestort word.

die beker van danksegging wat ons met danksegging
seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van
1
Korintiërs Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die
10:16-17
gemeenskap met die liggaam van Christus nie?
Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam,
want ons het almal deel aan die een brood.

En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die
seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy
dissipels gegee met die woorde: "Neem, eet; dit is
my liggaam." Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die
dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en
sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die
bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir
baie vergiet word tot vergewing van sondes.
Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die
seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir hulle
gegee met die woorde: "Neem dit, dit is my
liggaam." Toe neem Hy ‘n beker en nadat Hy die
dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle, en
hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is
my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël
word en wat vir baie mense vergiet word.
Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek
dit en gee dit vir hulle met die woorde: "Dit is my
liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my
gedagtenis." Met die beker na die maaltyd het Hy net
so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe
verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet
word.
Die beker van danksegging, waarvoor ons God dank,
is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus
nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die
gemeenskap met die liggaam van Christus nie?
Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam
een liggaam, want ons het almal deel aan die een
brood.

Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan
julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag
waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy
gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet;
1
Korintiërs
dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit
11:23-25
tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete,
met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament
in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit
drink, tot my gedagtenis.

Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle
oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin
Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God
daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê:
"Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my
gedagtenis." Net so ook het Hy ná die maaltyd die
beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe
verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit,
elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis."
Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een
1
Korintiërs
almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of
liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of
Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees
12:13
vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.
deurdrenk.

Daarby het Hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë
sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en
gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus
se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet.

