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Vraag: Wat is die onderskeid tussen die nagmaal
Antwoord:
Die
nagmaal
betuig aan ons dat ons 1 Matteus 26:28
volkome vergewing van al
ons sondes het, ter wille van
die enige offer van Jesus
Christus wat Hy self eens en
Lukas 22:19-20
vir altyd aan die kruis
volbring het,

1933/53-vertaling

1983/91-vertaling

van die Here en die Roomse mis?

Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe Want dit is my bloed, die bloed waardeur die
testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot
van sondes.
vergewing van sondes.
Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek
Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het,
dit en gee dit vir hulle met die woorde: "Dit is my
breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my
liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my
liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my
gedagtenis." Met die beker na die maaltyd het Hy net
gedagtenis. Net so neem Hy ook die beker ná die
so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe
maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament
verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet
in my bloed wat vir julle uitgestort word.
word.
En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê:
Johannes 19:30 volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees "Dit is volbring!" Toe het Hy sy kop vooroor laat sak
gegee.
en die laaste asem uitgeblaas.
Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat Vir ons was so ‘n hoëpriester nodig, een wat heilig,
heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde
sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat
Hebreërs 7:26wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te
27
eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir dié bring, eers vir sy eie sondes en dan vir dié van die
van die volk nie. Want dit het Hy net een maal volk nie. Hy het immers eens en vir altyd ‘n offer vir
gedoen toe Hy Homself geoffer het.
die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het.
Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en
ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie,
kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom
Hebreërs 9:12
maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die
binnegegaan en ‘n ewige verlossing tot stand
heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring.
gebring.

Hebreërs
28

Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met
hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, maar in
die hemel self om nou voor die aangesig van God vir
ons te verskyn; ook nie om Homself dikwels te offer,
soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan
met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes Hy
9:24- dikwels gely het van die grondlegging van die wêreld
af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van
die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te
doen. En net soos die mense bestem is om een maal
te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook,
nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie
weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde
verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.

Hebreërs 10:10

Hebreërs 10:12
Hebreërs 10:14

Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die
liggaam van Jesus Christus, net een maal.
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes
gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van
God
Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat
geheilig word.

1 Korintiërs 6:17 Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

En dat ons deur die Heilige
Gees in Christus ingelyf 2
1
Korintiërs
word,
10:16-17

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.

Wat nou na sy menslike
natuur in die hemel aan die 3 Johannes 20:17
regterhand van die Vader is

Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het
nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my
broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en
julle Vader, en my God en julle God.

Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom wat deur
mense gemaak is en net ‘n namaaksel van die ware
is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om
nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie
ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos
die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan
met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus
immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die
skepping van die wêreld af. Maar nou het Hy net een
keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy
offer die sonde weg te neem. ‘n Mens is bestem om
net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel. So
is Christus ook net een maal geoffer om die sondes
van baie weg te neem. As Hy die tweede keer
verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar
om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.
Omdat God dit so wou, is ons vir Hom afgesonder
deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring
het, eens en vir altyd.
Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes
gebring en vir altyd aan die regterhand van God
gaan sit.
Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder
word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.
Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een
met Hom.
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.
Jesus sê toe vir haar: "Moet My nie vashou nie, want
Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar
gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na
my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat
ook julle God is.’"

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
Kolossense 3:1
waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van
van God sit.
God sit.
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die
afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
Hebreërs 1:3
woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die
aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
Die hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons
Die hoofsaak van wat gesê is, is dit: ons het ‘n
het so 'n Hoëpriester wat gaan sit het aan die
Hebreërs 8:1
Hoëpriester, Een wat gaan sit het aan die regterkant
regterhand van die troon van die Majesteit in die
van die troon van die Majesteit in die hemel.
hemele,
Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë
Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk
na die hemel gehou en die heerlikheid van God
na die hemel en die heerlikheid van God gesien en
Handelinge 7:55
gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van
Jesus wat aan die regterhand van God staan.
God.
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons
Filippense 3:20
ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.
En daar deur ons aanbid wil
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Aangesien julle saam met Christus uit die dood
As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die
word.
opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo
Kolossense 3:1
dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand
waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van
van God sit.
God sit.
1
en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die En dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek
Tessalonisense
dode opgewek het, Jesus wat ons van die het, uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered
1:10
toekomstige toorn verlos.
word van die oordeel wat kom.
want dan moes Hy dikwels gely het van die Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gely het,
Die
Roomse
mis,
grondlegging van die wêreld af. Maar nou het Hy een reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou
daarenteen, leer dat die 5 Hebreërs 9:26
maal in die voleinding van die eeue verskyn om die het Hy net een keer in die voleinding van die tye
lewendes
en
die
sonde deur sy offer weg te doen.
verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem.
gestorwenes nie deur die
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes
lyding
van
Christus
Hebreërs 10:12 gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van gebring en vir altyd aan die regterhand van God
vergewing van sondes het
God
gaan sit.

nie, tensy Christus nog
daagliks vir hulle deur die
priesters
geoffer
word.
Verder
dat
Christus
liggaamlik in die brood en
wyn
aanwesig
is
en
derhalwe
daarin
aanbid
moet word. Die mis is dus in
wese niks anders nie as 'n
verloëning van die enige
offer en lyding van Jesus
Christus en 'n afgodery wat
vervloek is.

Hebreërs 10:14

Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder
geheilig word.
word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.

