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Teks

1933/53-vertaling

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.

Markus
24

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.

Ons glo en bely dat ons
Verlosser, Jesus Christus, die
sakrament van die heilige 1
nagmaal beveel en ingestel
Lukas 22:19-20
het

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.

Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan
julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag
waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy
gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet;
dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit
1
Korintiërs
tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete,
11:23-26
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
hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig
julle die dood van die Here totdat Hy kom.

1983/91 vertaling
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.
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.

om hulle te voed en te
onderhou wat Hy reeds
Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou,
wederbaar
en
in
sy
as iemand nie gebore word uit water en Gees nie,
huisgesin, die kerk, ingelyf 2 Johannes 3:5-6 kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat
uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees
het. Nou het dié wat
gebore is, is gees.
wedergebore is, tweërlei
lewe in hulle:
die een liggaamlik en tydelik,
wat hulle van hulle eerste
geboorte saamgebring het
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur,
en wat alle mense besit; die
en dit is nou, wanneer die dode die stem van die
ander geestelik en hemels, 3 Johannes 5:25
Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal
wat aan hulle gegee word in
lewe.
die tweede geboorte, wat
deur die woord van die
evangelie
in die gemeenskap van die
liggaam
van
Christus
plaasvind. Almal deel nie in
hierdie lewe nie, maar slegs
die uitverkorenes van God.
So
het
God
tot
Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die
instandhouding
van
die
manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dít is
liggaamlike en aardse lewe
die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand
vir ons aardse en gewone
Johannes 6:48- daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende
brood voorsien; dit dien die 4
brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand
51
lewe en behoort, soos die
van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En
lewe self, aan almal. Maar
die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die
om
die
geestelike
en
lewe van die wêreld sal gee.
hemelse lewe wat die
gelowiges besit, in stand te
hou het Hy vir hulle 'n
lewende brood gestuur wat
uit die hemel neergedaal
het, naamlik Jesus Christus;

Jesus het geantwoord: "Dit verseker Ek jou: As
iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan
hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die
mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore
is, is gees.

Ek verseker julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou,
wanneer die dooies die stem van die Seun van God
sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal 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."

Johannes 6:63

Hy voed en onderhou die
geestelike lewe van die 5
gelowiges
Johannes 10:10

wanneer Hy geëet, dit wil sê
Johannes 6:40
deur die geloof toegeëien en 6
ontvang word.
Johannes 6:47

Om hierdie geestelike brood
Johannes 6:55
vir ons af te beeld het
Christus aardse en sigbare
7
1
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brood as 'n teken van sy
10:16
liggaam en wyn as teken
van sy bloed in te stel.
Hy gee ons daarmee dit te
kenne: so waarlik as wat ons
die sakrament ontvang en in
ons hande hou en dit met
ons mond eet en drink en dit 8 Efesiërs 3:17
daarna in die lewe hou, net
so waarlik ontvang ons vir
ons geestelike lewe in ons
siele deur die geloof -

Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van
geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is
gees en is lewe.
Die dief kom net om te steel en te slag en te
verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed
kan hê.
En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat
elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die
ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die
laaste dag.
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het
die ewige lewe.
Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik
drank.

Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens
self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het,
kom van die Gees en gee lewe.
‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het
gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in
oorvloed.

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?

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?

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

dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en
sodat Christus deur die geloof in julle harte kan
dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal
woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is
wees.

die ware liggaam en die
ware bloed van Christus, ons
enigste Verlosser.
Dit staan dus bo alle twyfel
vas dat Jesus Christus nie
tevergeefs sy sakramente vir
ons voorgeskryf het nie; Hy
doen immers in ons alles wat
9 Johannes 3:8
Hy vir ons in hierdie heilige
tekens voor oë stel, al gaan
dit ons verstand te bowe en
is dit vir ons onbegryplik hoe
dit gebeur, net soos die
werk van die Heilige Gees
ondeurgrondelik
en
onbegryplik is.
Tog dwaal ons nie as ons sê
Markus 16:19
dat wat deur ons geëet en
gedrink word, die eie en
natuurlike liggaam en die eie
bloed van Christus is nie;
maar die manier waarop ons 1
dit nuttig, is nie met die 0
Handelinge 3:21
mond nie maar met die Gees
deur die geloof. Daarom, al
bly Christus altyd aan die
regterhand van sy Vader in
die hemel sit,
hou Hy tog nie op om ons
1
deur die geloof aan Homself 1 Romeine 8:32
deel te laat hê nie.

Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy
Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar
weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen
jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan
gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees
nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.
gebore is."

Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is Hy in
opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die die hemel opgeneem en het Hy aan die regterhand
regterhand van God.
van God gaan sit.

Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van
Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut
die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van
gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy
ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige
heilige profete gesê.
profete.

Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar
oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie
Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam
al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk
met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
nie?

Hierdie feesmaal is 'n
geestelike maaltyd waar
Christus Homself met al sy
1
Korintiërs
weldade aan ons meedeel en
10:2-4
waar Hy ons Homself en die
verdienste van sy lyding en
sterwe laat geniet.
Hy
voed,
versterk
en
vertroos
ons
arme
troostelose siel as ons sy
liggaam eet en Hy verkwik
en herstel dit as ons sy
bloed drink.
1
1 Korintiërs 2:14
Verder,
hoewel
die 2
sakramente én die sake
waarvan hulle tekens is,
bymekaar hoort, word nie
beide deur alle mense
ontvang nie.

en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see
en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en
almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want
hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg
het, en die rots was Christus.

Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle
almal in die wolk en in die see gedoop. 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.

Maar die natuurlike mens neem die dinge van die
Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom
dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit
geestelik beoordeel word.

Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar
nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is
dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit
geestelik beoordeel moet word.

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
Die goddelose ontvang wel
gedagtenis. Net so neem Hy ook die beker ná die
die
sakrament
tot
sy
maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament
Lukas 22:19-22
verdoemenis,
maar
hy
in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk,
ontvang nie die waarheid
die hand van hom wat My verraai, is by My aan tafel.
Die Seun van die mens gaan wel heen volgens wat
van die sakrament nie. So 1
bepaal is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai
het Judas en Simon die 3
word!
towenaar albei wel die
En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy
sakrament ontvang maar nie
gedoop was, gedurig by Filippus gebly; en hy was
Christus,
wat
daardeur
Handelinge 8:13
verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien
voorgestel word nie;
gebeur.
Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou
Handelinge 8:21
hart is nie reg voor God nie.

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. "Maar kyk, die hand van die man wat My
verraai, is saam met Myne hier op die tafel. Met die
Seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik
is, maar wee die man deur wie Hy verraai word!"
Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het
Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot
tekens en kragte wat hy sien gebeur het.
In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want
jou gesindheid teenoor God is nie reg nie.

Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy
wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien
4
nie, maar die toorn van God bly op hom.
En hulle het volhard in die leer van die apostels en in
Ten slotte, ons ontvang
Handelinge 2:42 die gemeenskap en in die breking van die brood en
hierdie
sakrament
in
in die gebede.
1
nederigheid en met eerbied
En op die eerste dag van die week, toe die dissipels
5
vergader het om brood te breek, het Paulus hulle
in die samekoms van die
Handelinge 20:7
toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek
volk van God,
en hy het sy rede gerek tot middernag toe.
En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die
tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle
Handelinge 2:46
voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart
waar ons met danksegging
geniet,
'n heilige gedagtenis aan die

Hý word slegs
gelowiges gegee.

aan

die 1

Johannes 3:36

dood van Christus ons
1
Verlosser
onderhou
en
6
belydenis van ons geloof en
1
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van die Christelike godsdiens
11:26-28
doen.

Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie
brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig
wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar
die mens moet homself beproef en só van die brood
eet en uit die beker drink.

Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter
aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien
nie, maar die straf van God bly op hom."
Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die
apostels en die onderlinge verbondenheid, die
gemeenskaplike maaltyd en die gebede.
Ons het die Sondag bymekaargekom vir die
gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges
toegespreek, en aangesien hy die volgende dag sou
vertrek, het hy tot middernag aangehou.
Hulle het almal elke dag getrou by die tempel
bymekaargekom,
van
huis
tot
huis
die
gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met
blydskap en in alle eenvoud geëet,
Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die
beker drink, verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom. Elkeen wat op ‘n ongepaste wyse van
die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal
skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die
bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself
ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker
drink,

Daarom behoort niemand
daarheen te gaan as hy
homself nie eers deeglik
Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit
ondersoek het nie, sodat hy 1 1
Korintiërs
drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam die liggaam van die Here is, bring daardeur ‘n
nie tot sy eie oordeel drink 7 11:29
van die Here nie onderskei nie.
oordeel oor homself.
as hy van hierdie brood eet
en van hierdie beker drink
nie
Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste beweeg. Daarom verwerp ons alle
brousels en verwerplike versindsels wat mense by die sakrament bygevoeg en daarmee vermeng het, as onheiligings daarvan. Ons verklaar dat ons
tevrede moet wees met die verordening wat Christus en sy apostels ons geleer het en ons sê dieselfde as wat hulle daarvan gesê het.

