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Vraag: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood
eet en uit hierdie beker drink?
En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat
Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy
dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe
Matteus 26:26neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy
28
dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit is
my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir
baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Antwoord: By die instelling
van die nagmaal wat soos 1 Markus
24
volg lui:

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.

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.

"In die nag waarin Hy verraai
is, het die Here Jesus brood
geneem, en nadat Hy gedank
het, het Hy dit gebreek en
gesê: `Neem, eet, dit is my
liggaam wat vir julle gebreek
word; doen dit 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. Want so dikwels as
julle van hierdie brood eet en
hierdie beker drink, verkondig
julle die dood van die Here
totdat Hy kom"
Hierdie belofte word ook
herhaal deur Paulus waar hy
sê: "Die beker van danksegging
wat ons met danksegging seën,
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
almal een liggaam, want ons
het almal deel aan die een
brood"

(1 Kor 11:2326).

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." Elke
keer as julle van hierdie brood eet en uit die
beker drink, verkondig julle die dood van die
Here totdat Hy kom.

(1 Kor 10:16,
17).

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.

