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Vraag: Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed of die nuwe Testament in sy bloed en waarom noem Jesus dit die
gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus?
Antwoord: Daar is gewigtige
Johannes 6:51
redes waarom Christus so
sê: Hy wil ons daarmee leer
dat, soos brood en wyn die
tydelike lewe onderhou, so 1
voed sy gekruisigde liggaam
Johannes 6:53en gestorte bloed, as die
55
egte voedsel en drank, ons
siele vir die ewige lewe.

Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal
het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot
in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees
wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
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. Want my vlees is waarlik spys, en my
bloed is waarlik drank.

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."
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. My liggaam is die ware voedsel,
en my bloed is die ware drank.

Verder wil Hy ons deur
hierdie sigbare tekens en
Die beker van danksegging, waarvoor ons God dank,
waarborge veral verseker
die beker van danksegging wat ons met danksegging
is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus
dat ons net so seker deur
seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van
nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die
die werking van die Heilige
1
Korintiërs Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die
2
gemeenskap met die liggaam van Christus nie?
gemeenskap met die liggaam van Christus nie?
10:16-17
Gees aan sy ware liggaam
Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam
Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam,
en bloed deel kry as wat ons
een liggaam, want ons het almal deel aan die een
want ons het almal deel aan die een brood.
hierdie heilige tekens met
brood.
die liggaamlike mond tot sy
gedagtenis ontvang.
Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is asof ons self in eie persoon alles gely en die skuld vir ons sondes aan
God ten volle betaal het.

