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Vraag: Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus?
Antwoord: Nee,

1 Matteus 26:29

Maar soos die water by die
Efesiërs 5:26
doop nie in die bloed van
Christus verander of die
afwassing van sonde self is 2
Titus 3:5
nie, maar slegs 'n Goddelike
teken
en
versekering
daarvan,

Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van
hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie
dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die
koninkryk van my Vader.
om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die
waterbad deur die woord,

Ek sê vir julle: Van nou af sal Ek nie weer van hierdie
wyn drink nie tot op die dag wanneer Ek saam met
julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal
drink."
Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat
Hy dit met die water en die woord gereinig het,

Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir
nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons
ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy
gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy
eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die
ons gered deur die bad van die wedergeboorte en
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
die vernuwing deur die Heilige Gees
Heilige Gees wat nuwe lewe gee.

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 so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die
1
Korintiërs
beker drink, verkondig julle die dood van die Here beker drink, verkondig julle die dood van die Here
11:26
totdat Hy kom.
totdat Hy kom.
Dit
is
my
verbond
wat
julle
moet
hou
tussen
My
en
Ooreenkomstig die aard en
Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou
julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder
gebruik van die sakramente
Genesis 17:10nageslag: elke lid van die manlike geslag onder julle
julle is, moet besny word - julle moet aan die vlees
word die brood egter die 4 11
moet besny word. Julle moet besny word aan die
van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken
liggaam
van
Christus
voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen My en julle
wees van die verbond tussen My en julle.
genoem.
En só moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord
Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis,
wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in jul
Eksodus 12:11
skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die
hand; baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van
paasfees van die Here.
die HERE is dit.
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
So verander die brood by die
10:16-17
gemeenskap met die liggaam van Christus nie?
3
Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam,
nagmaal nie in die liggaam
want ons het almal deel aan die een brood.
van Christus self nie.

Eksodus 12:13

Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die
huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by
julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag
onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.

Eksodus 13:9

En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en
'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die
HERE in jou mond mag wees; want deur 'n sterke
hand het die HERE jou uit Egipte uitgelei.

en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en
1
Korintiërs almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want
hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg
10:3-4
het, en die rots was Christus.

1 Petrus 3:21

waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie
as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie,
maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete - deur
die opstanding van Jesus Christus

Die bloed aan die huise waarin julle is, sal ‘n teken
wees: waar Ek die bloed sien, sal Ek die huis
oorslaan, en die vernietigende slag waarmee Ek
Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie.
Die fees moet vir julle wees soos ‘n teken op die
hand of ‘n merk op die voorkop sodat julle altyd sal
getuig dat die Here Hom aan julle geopenbaar het,
want dit is met sy groot mag dat Hy julle uit Egipte
bevry het.
Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, en
almal het dieselfde geestelike drank gedrink: hulle
het gedrink uit ‘n geestelike rots wat met hulle
saamgegaan het. Die rots was Christus.
Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered
word. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid
van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n
skoon gewete, en dit red julle op grond van die
opstanding van Jesus Christus.

