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Vraag: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink?
En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe;
wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie
in My glo, sal nooit dors kry nie.
En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat
elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die
Johannes 6:40
ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die
laaste dag.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het
Antwoord: Dit beteken nie
die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle
slegs om met 'n gelowige
vaders het die manna in die woestyn geëet en het
hart die hele lyding en
gesterwe. Dít is die brood wat uit die hemel
sterwe van Christus aan te 1
neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie
sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel
neem
en
daardeur
neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal
vergewing van sondes en die
Johannes
6:47hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee,
ewige lewe te verkry nie.
54
is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal
gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê:
Hoe kan Hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê
vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle
nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy
bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy
wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige
lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
Johannes 6:35

Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe
gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry
nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.
Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun
sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê; en Ek sal
hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan."
"Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige
lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers
het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe.
Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat ‘n
mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die
lewende brood wat uit die hemel gekom het. As
iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En
die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit
sodat die wêreld kan lewe." Die Jode het toe onder
mekaar begin stry en gesê: "Hoe kan hy sy liggaam
vir ons gee om te eet?" Maar Jesus sê vir hulle: "Dit
verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die
Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het
julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en
my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op
die laaste dag uit die dood laat opstaan.

Dit beteken boonop om deur
die Heilige Gees, wat tegelyk
Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die
in Christus en in ons woon,
Johannes 6:552
drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink,
56
al hoe meer so met sy
en Ek in hom.
bly in My en Ek in hom.
geseënde liggaam verenig te
word,
Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus
dat ons vlees van sy vlees
3 1 Korintiërs 6:15 nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit nie? Sal ek nou ‘n deel van Christus neem en dit ‘n
en been van sy gebeente is;
lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie!
deel van ‘n ontugtige vrou maak? Beslis nie!

dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy
heerlikheid om met krag versterk te word deur sy
Gees in die innerlike mens,
want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar
hy voed en koester dit, net soos die Here die
Efesiërs 5:29-30
gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy
vlees en van sy bene.
En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in
1 Johannes 3:24 hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die
Gees wat Hy ons gegee het.
Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons,
1 Johannes 4:13
dat Hy ons van sy Gees gegee het.
Efesiërs 3:16

En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl
hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë
weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk
Handelinge 1:9- terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit
11
klere by hulle, wat sê: Galilése manne, waarom staan
julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle
opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle
Hom na die hemel sien wegvaar het.

Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy
heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik
sterk te word,
want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat
nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus
met sy kerk doen omdat dit sy liggaam is, waarvan
ons lede is.
Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in
hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons
sy Gees gegee.
Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons:
Hy het ons sy Gees gegee.
Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle
dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle
Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en
hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee
mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir
hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel
en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel
toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom
na die hemel toe sien opgaan het."

al is Christus nou in die
Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van
4
Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut
die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van
hemel
gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy
Handelinge 3:21
ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige
profete.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie
1
Korintiërs
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
11:26
totdat Hy kom.
Kolossense 3:1

en ons op die aarde. Dit wil
5 Johannes 6:57
se dat ons deur een Gees -

heilige profete gesê.

Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom.
Aangesien julle saam met Christus uit die dood
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die
opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo
dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand
waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van
van God sit.
God sit.
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur
die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My
Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.
lewe.

soos die ledemate van die
liggaam deur een siel - ewig
lewe en geregeer word.

Ek is die ware wynstok, en my Vader is die
landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie,
neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak
Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is
alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek
het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot
geen vrug kan dra van homself as dit nie in die
Johannes 15:1-6
wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly
nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly,
en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan
julle niks doen nie. As iemand in My nie bly nie, word
hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle
maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit
verbrand.
maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in
alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik
Christus, uit wie die hele liggaam - goed saamgevoeg
Efesiërs 4:15-16 en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid
gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in
sy mate - die groei van die liggaam bevorder vir sy
eie opbouing in liefde.

"Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.
Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af;
maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit
nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei
deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. Julle moet
in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie
vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en
so julle ook nie as julle nie in My bly nie. "Ek is die
wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in
hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks
doen nie. As iemand nie in My bly nie, word hy
weggegooi soos ‘n loot en hy verdroog. Die mense
maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en
dit verbrand.
Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in
alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die
hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die
verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm
saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie,
en so bou die liggaam homself op in liefde.

