Wie is aan die tafel van die Here welkom?
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1. Inleiding
Die doel van die dokument is om verantwoordelik in proses enkele tersaaklike
kwessies aan te spreek en Bybels te begrond. Hierdie verkorte studie, het van die
praktiese teoloog, Richard Osmer (2008:4-9), se vierpunt navorsingsmodel as basis
gebruik maak.
Die vier punte bestaan uit:


Die deskriptiewe taak – wil deur ŉ deskriptiewe studie die huidige situasie
rakende die vraag: ‘wie is aan die tafel van die Here welkom’ beskryf (Osmer,
2008:4). Die vraag wat Osmer aan die orde stel is: ‘wat is besig om te gebeur?’



Die interpreterende taak – wil met behulp van ŉ literatuurstudie aantoon watter
perspektiewe aangaande die vraagstuk ondersoek word, en toepaslike
perspektiewe in terme van die vraagstuk (Osmer, 2008:6-8) aanwend. Die
vraag wat Osmer aan die orde stel is: ‘waarom gebeur dit?’



Die normatiewe taak – wil Skriftuurlike perspektiewe met betrekking tot die
vraagstuk ondersoek (Osmer, 2008:8-10). Die vraag wat Osmer aan die orde
stel is: ‘wat behoort te gebeur?’



Die pragmatiese taak – wil versamelde kennisinsette gebruik om ŉ
aanwendbare praktykteorie te formuleer (Osmer, 2008:10-11). Die vraag wat
Osmer aan die orde stel is: ‘wat behoort te verander?’

Die studie sal poog om ŉ voorgestelde model te artikuleer ten opsigte van die saak
bespreek wat Reformatories, Skrifgetrou en etiese begrond is. Die studie sal ook van
aanverwante ter saaklike kwalitatiewe literêre kennisinsette, in terme van die saak wat
bespreek gaan word, gebruikmaak.
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Die hipotese van die werkstuk is dat die nagmaal as bedieningspraktyk op
Reformatories verantwoordelike wyse ŉ meer inklusiewe benadering tot die bediening
van die nagmaal kan huldig.
Die nagmaal getuig van die inklusiewe reddende genade en liefde van God. Die
genade en vergifnis van God is vir alle mense as genadegawe van God. Tans bestaan
daar ŉ gaping tussen die doop en nagmaal en dat almal nie aan die tafel van die Here
welkom is nie. Daar sal in die navorsing beredeneer word dat daardie gaping op
verantwoordelike wyse wel verklein kan word.
In die mens se soeke na verstaan, begrip, stabiliteit, bemoediging en leiding, kan die
mens nie anders as om van die bronteks (God se Woord) kennis te neem nie, asook
van die Bron (God Drie-enig) aan wie die teks behoort nie. Daarom sal die studie
Reformatories Skrifgetrou verantwoordelik die saak ondersoek: ‘wie is aan die tafel
van die Here welkom?’, op soek na ŉ diep geestelike verstaan van die vraag.

2. Wat is aan die gebeur?
Tans, huldig die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) die standpunt dat
alle mense nie sondermeer aan die nagmaal kan deelneem nie. Slegs belydende
lidmate, met dieselfde belydenis as die NHKA, en wat nie onder die tug staan nie, kan
aan die nagmaal deelneem. Kinders onderhewig aan kategese is ook nie welkom aan
die tafel van die Here nie.
2.1. Wisselformulier vir die bediening van die nagmaal
- Die wisselformulier vir die nagmaal (NHKA, 2019:Formuliere, Nagmaal):
‘Die wisselformulier vir die nagmaal fokus op die nagmaal as herinneringsmaal
(verlede), versorgingsmaal (hede) en ŉ feesmaal wat op die toekoms gerig is. Hierdie
betekenis van die nagmaal is in ooreenstemming met die NGB (Nederlandse
Geloofsbelydenis) (artikel 35) en die HK (antwoord 76).’
‘Geliefdes in ons Here Jesus Christus!
Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy dissipels brood en wyn geneem en
gesê dat hulle dit tot sy gedagtenis moet gebruik. Daarom vier ons die nagmaal.
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Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof.
Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons
gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om
God te verheerlik.
Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons
die brood en wyn ontvang herinner dit ons dat ons deur die dood en opstanding van
Jesus Christus verlos is. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met Hom gesterf
en staan ons saam met Hom tot ŉ nuwe lewe op.
Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie
maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die
gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus
is die Een wat was, wat is en wat kom – die Here van die toekoms.
Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal
deel aan hiérdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk bind ons aan mekaar.
Voor ons by die tafel aansit moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is
om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk.
Ons is van ons eie sonde bewus en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons
vergewe mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut
van sy genade verseker.
Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd van sy
versoening, sorg en liefde te getuig. God versorg ons met hemelse en aardse brood.
Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook só.’
- Uitnodiging aan persone buite die gemeente:
‘Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit aan die tafel
van die Here! Belydende lidmate van gemeentes van ons Kerk en van ander kerke
met dieselfde belydenis is welkom, mits u in u eie gemeente ook die voorreg geniet.’
- Oproep tot gelowige deelname:
‘Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes op die uiterlike tekens van brood en wyn
rig nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons
Here.’
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2.2. Die Reformatoriese grondteorie aangaande die nagmaal as
bedieningspraktyk
Van Wyk (vgl. 2016:4), dui aan dat belydenis van geloof in die vroeë kerk ŉ
sakramentele funksie gehad het. Gelowiges is gedoop, daarna is hulle tot die nagmaal
toegelaat, nadat hulle in die openbaar hulle geloof bely het. Belydenis van geloof was
as deel van die nagmaal beskou, en is na die afloop van die nagmaal gehandhaaf.
Nadat lidmate aan die tafel die goedheid en genade van die Here beleef het, kon hulle
nie anders as om hulle geloof te bely nie.
Binne die Reformatoriese tradisie is dit die gebruik binne die NHKA dat slegs belydende lidmate of lidmate van ander denominasies wat op dieselfde grondslag glo, wat
aan die nagmaal mag deelneem. Dit is die gebruik in die NHKA dat die pad na
belydenis en verantwoordelike deelname aan die nagmaal, deur begronde
Skriftuurlike onderrig (kategese of mentorskap) geskied. Die pad is eie aan die
Reformatoriese tradisie – doop, onderrig, belydenis van geloof en dan nagmaal (Pont,
2001:797).

2.3. Probleemstelling
Die vraag is: is die benadering dienend in lyn met God se Woord, Sy Gees (karakter)
en kerkwees as die dienende liggaam van Christus?
As daar aan die woord Reformatories gedink word, kan mens nie anders as om aan
die rede te dink waarom die Reformasie plaasgevind het nie? Wanneer mens gevolglik
kennis neem waarom die Reformasie plaasgevind het, moet daar ook van Jesus
Christus se koms na die wêreld en Sy bedieningsmotief kennis geneem word.
Wanneer daar kennis geneem word van Jesus se bedieningsmotief, die uitleg van die
Skrif en Sy verstaan van kerk as liggaam van Christus, moet daar vervolgens die
volgende tersaaklike vrae gevra word:
-

Waarom het Jesus na die wêreld gekom?

-

Wat was die kern van Sy prediking?

-

In Sy bediening, wie het Jesus as die belangrikste in Sy koninkryk beskou?

-

Met wie spandeer Jesus tyd?

-

Waarom die nagmaal en die doop?
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Die nagmaal in beginsel staan nie los van ander belangrike tersaaklike Bybelse
geloofskwessies soos die doop, God se reddende genade, Sy wederkoms, Sy Woord,
Sy sorg, Sy liefde, geloof in God, liefde vir God, diensbaarheid, kerk en kerkwees, en
die ewige lewe nie – om enkele kwessies op te noem. Wanneer mens gevolglik kennis
van die kwessie neem, onstaan die volgende vrae:
-

Is die ewige lewe vir almal wat in Jesus Christus, God ons Vader en God Heilige
Gees glo en God van harte bely?

-

Geld God se verbond ook in terme van ŉ kind, geestelike gestremde en vir
sondaars?

-

Wie en wat sluit God se reddende genade in?

-

Is die ewige lewe vir almal bedoel? Wie is die ‘julle’ wat Jesus na in Johannes
14:1-5 verwys?

-

Hoe verstaan mens ŉ teks soos Handelinge 2:39? Wie is die ‘almal’ waarvan
Petrus praat?

3. Waarom gebeur dit?
1 Korintiërs 11:17-34 wat as Skriftuurlike basis gebruik word om die deelname aan die
nagmaal te verwoord, is deur Paulus onder die leiding van God Heilige Gees
saamgestel. Wanneer die gedeelte gelees word, is dit gou duidelik dat Paulus sekere
begronde bekommernisse aangaande die deelname aan die nagmaal gehad het.
Daarom het Paulus dit nodig geag om bepaalde kwellinge te huldig as bykomende
waarde ten opsigte van die aanvanklike instellingswoorde waarmee Jesus die
nagmaal ingestel het, soos wat dit in Markus 14:22-25, Matteus 26:26-30, en Lukas
22:14-23 gevind kan word.
Die rede is gevolglik min of meer in ooreenkoms aan waarom Luther en Calvyn dit
nodig geag het om kategese onderrig as belangrike kwessie te beskou en dit was om
van godsdienstige toksiese onsuiwerhede ontslae te raak. ŉ Gebruik wat deel van die
gelowige se lewe is en so oud is as wat die Bybel en die wêreld is. Mens kan net deur
die profete van die Ou Testament lees om hierdie waarheid te bespeur (Duet 6:4-10;
Eks 18:20; Mat 28:20; Mark 4:2 ens.).
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Wanneer mens die NHKA se Reformatoriese teologie bybring, verstaan mens waarom
daar vanuit ŉ sekerehoek na die deelname aan die nagmaal gekyk word. Dit is
begrypbaar waarom die huidige tradisionele proses van doop, kategese, belydenis, en
dan deelname aan die nagmaal gehuldig is. Die vraag is: is die hedendaagse
benaderings getrou aan wat aanvanklik bedoel was? Saam met die vraag kan die
vraag gevra word: wat is verantwoordelike deelname? Wanneer word iemand se
belydenis as waardig en geldig beskou en wie bepaal die feit? ŉ Ander belangrike
vraag is: wie en wat wil die nagmaal beklemtoon?
Die grondteorie na my mening gaan oor ŉ verantwoordelike, suiwere deelname aan
die nagmaal. Verantwoordelik word deur gesonde kennisinsette bepaal wat Bybelsbegrond is en word deur die erediens, gesonde Bybelstudie, ouerleiding en kategese
onderrig bekom onder die leiding en wakende oog van God (Trinitaries).
Beukes (2008:4) verwoord die doel van kategese as die kerk se begeleidingstyl om
volwassenes en kinders tot geloofsvolwassenheid te bring. Van Wyk (vgl. 2019:168)
en Beukes (vgl. 2008:5) stel die ideaal van die mondige mens as uitgangspunt, ‘al
staan dit in skrille kontras teenoor geloof as volkome (kinderlike) afhanklikheid van
God’. Die benadering verander die sentrale vraag van ‘wat glo ek?’, na ‘wat dit vir my
persoonlik beteken dat ek glo’.
3.1. Belydenisse, kerkwees en sakramente
3.1.1. Belydenisse
Geloofbelydenis bind die gelowige in eenheid saam en is daarom uiters belangrik,
maar die stelling is nie so eenvoudig as wat dit wil voorkom nie (Van Wyk, 2016:4).
Van Wyk (2016:1-7; 2019:154) belig die feit dat individuele en gemeenskaplike
geloofsbelydenis tydruimtelik is en tydens verskeie geleenthede plaasvind.
Belydenisse vind tydens erediensvierings, tydens bediening van die doop en nagmaal,
tydens die bevestiging van ŉ huwelik, tydens roudienste en begrafnisse, die
bevestiging van kerkraad en kategese mentors en so meer plaas. Spontane belydenis
vind ook in die aanbied van simboliese merkers soos kruise, lampe, die Bybel en
kerklike kuns en so meer plaas (Van Wyk 2016:1-7; Van Wyk, 2019:154).
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Hermeneutiek speel ‘n belangrike rol in die interpretasie van ŉ geloofsbelydenis (vgl.
Van Wyk 2016:153). Die belydenis binne die oorspronklike kerklike en historiese
ontstaansbodem moet in ag geneem word. ŉ Geloofsbelydenis gee uitdrukking aan
die mens se diepste eksistensiële oortuiginge. Die histories gesitueerde teks, tyd en
ruimte, die mens en die belydenis staan nie los van mekaar nie, en verteenwoordig ŉ
verstaan (Van Wyk, 2016:3).
Wat belangrik is om te verstaan, is volgens Van Wyk (2016:5) die volgende:
‘Ons glo nie die belydenis nie, maar in God en Sy genade. Die belydenis is
geen leerwet nie, maar is ŉ uitnodiging om saam met die hele kerk te glo.
Die belydenis is iets tussen dwang en willekeur, met die bedoeling om saam
met die kerk iets bindends te kan sê. Die belydenis is die geestelik-bindende
konsensus van die kerk.’
’n Belydenis probeer iets in woorde saamvat wat in geloof bely wil word. ŉ Belydenis
verwys na die een wat vereer word – Jesus Christus, God Vader en God Heilige Gees.
‘Geloof is nie net ŉ vae gevoel dat daar ŉ ‘Goddelike wese’ bestaan nie (Van Wyk,
2016:5). ŉ Belydenis gaan oor die Een wat bely word, terwyl die woorde daarvan altyd
tydelik en onderhewig aan God se Woord en Sy Gesag is.
Wie aan die Nagmaal deelneem, bely daarmee die versoenende sterwe van Christus
en ook Sy verwagte wederkoms (Van Wyk, 1970:8-9).
3.1.2. Kerkwees en die sakramente
Bykomend tot die belangrike saak kan daar uitgelig word dat kerkwees as geloofshandelinge verteenwoordigend is van wat bely word (1 Joh 3:18; Jak 2:18-26; 1 Sam
2:5). Van Wyk (vgl. 2016:5) maak die stelling, dat belydenis van geloof met feitlik elke
ander aspek van kerkwees verbandhou.
Wanneer die formulier van die nagmaal1 en doop2 in ag geneem word en in
samewerking met stelling pas gemaak word, neem belydenisse/belydenis en die
1

‘Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd van sy versoening, sorg en liefde
te getuig. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook
só’ (NHKA, 2019:Formuliere, Nagmaal).
2
Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop
sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders
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sakramente ŉ funksionele geloofshandeling aan. Belydenis van geloof en deelname
aan die sakramente wat onder die leiding van God Heilige Gees geskied, is dus nie ŉ
passiewe handeling nie3 (Mark 8:6, 35; Joh 14:11; 21 Kor 6:14; 2 Kor 4:14; Mat 6:25).
God (Drie-Enig) inkarneer die mens van binne, vorm die mens nuut, beklee die mens
met ŉ nuwe kleed, wat die mens moet aanneem (Ef 4:23-24, Rom 12:1-3), om as
verteenwoordigers van God te mobiliseer (Gen 1:25-27; Ef 2:19-22; Ef 4:23-24).
Nog ŉ belangrike aspek van die Christelike geloof is die ekumeniese aard daarvan.
Die ekumeniese aard van geloof lê in die geloofseenheid wat bely word en op grond
van gemeenskaplike geloofsoortuigings binne dieselfde kontoere uitgelê word 4 (Rom
10:9-10; Heb 11:6) (vgl. Van Wyk, 2016:3 en 6; Van Wyk, 2019:64-65):
-

Woord, alleen (sola Scriptura).

-

Geloof, alleen (sola fidei),

-

Genade, alleen (sola gratia)

-

Christus, alleen (solus Christus),

-

Eer aan God, alleen (Laus Deo)

Kerkwees en belydenis van geloof staan nie los van mekaar nie. ’n Sentrale metafoor
wat ŉ verstaanbare uitdrukking aan die NHKA se verstaan van kerkwees en
Christenwees gee, te wete Kerkwees, word in die tema simboliek, ‘in die voetspore
van Christus’ gevind (1 Pet 2:21) (vgl. Dreyer: 2017:1-5; vgl. Dingemans, 2000:296).
Dreyer (2017:2-5) maak vyf belangrike Skriftuurlike punte aangaande kerkwees vanuit
Efesiërs 4 en 5:
-

‘Mense wat Jesus volg, leef eensgesind. Die roeping en opdrag wat die kerk
van God ontvang het, is om die eenheid wat God deur sy Gees tussen ons en
al ons medegelowiges oor die wêreld gesmee het, sigbaar uit te leef’ (vgl.
Dreyer, 2017:3).

behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort
(NHKA, 2019:Formuliere, Doop).
3 Moenie begin om ’n beskrywing van God te gee nie, maar laat die begrip uit die handelinge van God
voortvloei. God word uit sy werke verstaan (Van Selms, 1950:9; vgl. Van Wyk 2019:84).
4 ‘Eenheid van belydenis en geloof moet kerklik gestalte kry. Ons kan by Martin Luther ŉ belangrike les
leer. Luther het die Apostolicum in sy Groot Kategismus uitgelê, maar nie volgens die legendariese
tradisie van die Middeleeue nie, maar wel volgens die sisteem van die vroeë dooppraktyk, om naamlik
op die drie persone van die Godheid te konsentreer’ (vgl. Van Wyk, 2016:2).
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-

‘Mense wat Jesus volg, leef heilig. Volgelinge van Christus kyk op ’n nuwe
manier na die wêreld, dink op ’n nuwe manier en doen op ’n nuwe manier. Die
aard van ons denke is anders, die inhoud van ons denke is anders... denke
word deur die evangelie van Jesus Christus bepaal. Om met integriteit kerk te
wees, vra dat die kerk erns met ’n lewe van coram Deo, coram hominibus sal
maak. Hoe leef die kerk voor die aangesig van God én voor die aangesig van
mense’ (vgl. Dreyer, 2017:3-4)?

-

‘Mense wat Jesus volg leef in liefde. Jesus het ons geleer om God en ons
medemens lief te hê. Dit is die Groot Gebod. Jesus het sy boodskap bevestig
deur mense in hulle nood aan te raak en te versorg. Jesus se volgelinge het
ook by die nood van mense in hulle gemeenskap betrokke geraak’ (vgl. Dreyer,
2017:4).

-

‘Mense wat Jesus volg, lewe in die lig. Die kerk word aangemoedig om
noukeurig te onderskei wat vir God goed, aanneemlik en reg is. Die gawe van
onderskeiding is een van die besondere gawes wat die Heilige Gees aan die
kerk gee. In ons gesprekke en besluitneming het ons net een verantwoordelikheid, dit is om te onderskei waarop dit aankom, om te onderskei wat God se wil
is, om te onderskei wat die waarheid is. Hier gaan dit nie om my en jou idee van
die waarheid nie. Hier gaan dit om een vraag: Wat verwag God van ons?’ (vgl.
Dreyer, 2017:4)?

-

‘Mense wat Jesus volg, leef met wysheid. Moenie onverstandig wees nie,
probeer eerder verstaan wat die wil van die Here is. Om in Jesus se voetspore
te volg, beteken om met wysheid te leef. In die Bergrede (Matt 5-7) het Jesus
ons geleer wat dit beteken om met wysheid te leef. Hy sluit die Bergrede af met
die bekende woorde: Elkeen dan wat na My woorde luister en daarvolgens leef,
kan vergelyk word met ’n wyse man wat sy huis op rots gebou het... Wysheid
is om na Jesus se stem te luister, om te luister na wat die Gees vir die gemeente
sê, om vreugde in die Woord van God te vind (Psalm 1). Jesus Christus se
volgelinge luister en leer by Hom, sodat hulle met wysheid kan leef en praat en
doen’ (vgl. Dreyer, 2017:4-5).
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Van Wyk (2019:154) lewer aanvullend ŉ belangrike kennisinset dat dit wat bely word
dikwels individue se diepste oortuiginge uitdruk, hoewel die feit nie noodwendig is nie.
Hierdie oortuiginge vind sosiaal neerslag as identiteitsmerkers van ŉ bepaalde
karakter of geestelike verstaan. Wanneer die belydenis in karakter deur ŉ individu of
gemeenskap uitgeleef word, kommunikeer dit eenheid en solidariteit, eenheid met God
se Gees. Hierdie eenheid kan ŉ kragtige dienende en funksionele werktuig in die
Koninkryk van God word. ŉ Belydenis behoort verteenwoordigend te wees van wat ŉ
individu glo maar behoort ook verteenwoordigend van God se Gees en karakter as
aktiewe handeling te wees, begrond deur Sy Gees en Sy Woord.
Hierdie begrip stel ’n ecclesia5 voor as koinonia6 wat een is met wat bely word; deur
die kragveld van God Heilige Gees geïnspireer. In die verstaan word die Evangelie nie
slegs gehoor en belydenisse nie geuiter nie, maar van harte ook uitgeleef as gelowige
lewende boustene waarin God se Gees (karakter) heers (Ef 2:20-22; 1 Pet 2:4-5)
(Dingemans, 1987: 117). So kry ’n belydenis, insluitende die sakramente en die
Skrifwoord van God, gestalte in en deur die mens wie Christus as Here bely.
Hierdie waarde lei tot ŉ hartsverandering, en ŉ ekklesiologie wat transformerend
inwerk op kerkwees, vanuit dit wat geglo en bely word, onder die leiding van God
Heilige Gees. Wat bely word staan in diens van die Evangelie en korreleer
verteenwoordigend met Jesus se leer en lewe tot eer van God die Vader (vgl. Dreyer,
2011:130; 134; 177; 201):
‘Missionale bedieningspraktyk het sy vertrekpunt in ŉ gemeente se
gehoorsame luister na Christus se groot opdrag – ŉ missionale leefwyse in
die lig van die Woord en deur die Heilige Gees geïnspireer.’
As die NHKA haarself as ’n belydenis kerk voorstel, kan die kerk nie anders as om te
leef wat die kerk bely nie. Daarom is Barth van mening dat ŉ kerk wat na die Hoof van
die kerk luister ook outomaties na die wil van God sal soek. Verkondiging word hier ŉ

5

Die Afrikaanse vertalers vertaal die Griekse woord ekklésia deurgaans met gemeente en nie met kerk
nie. Die rede is om die leser nie aan ŉ algemene kerk, maar aan ŉ plaaslike kerk te laat dink nie. Die
woord ekklésia verwys dikwels na ŉ plaaslike gemeentes soos byvoorbeeld in Galasiërs 1:2, tog bedoel
die oorspronklike bedoeling kerk soos in Efesiërs 1:22 gebruik (Bybelse ensiklopedie, 1977:
elektroniese weergawe; Zodhiates, 2000:elektroniese weergawe).
6 Hoewel daar nie in die Bybel eksplisiet gesê word dat die kerk die gemeenskap van die gelowiges is
nie, is die hele gedagte van die gemeenskap (Grieks: koinonia) grondliggend in die verstaan en die
beskrywing van die kerk as gemeenskap van gelowiges (Möller, 1991:elektroniese weergawe)
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dienende kerugmatiese gebeurtenis, wat deur geloof in Christus van die hoop wat in
Christus lewe in die wêreld wil getuig en mense daarvan deelmaak. Hierdie verstaan
is nie ’n passiewe handeling nie (Barth, 2002:73; 98; 99; vgl. Dingemans, 2000:547553).
Die kerk as gestuurde liggaam van Christus behoort uiting aan ’n ekklesiologie te gee
wat organies spontaan een met die liggaam van Jesus Christus as hoof en Heer van
die kerk is (Barth, 2003:83; 84; 93). Die kerk as liggaam is as’t ware in diens van wat
die kerk, tot opbou van God se koninkryk, bely (Rom 12:7; Joh 12:26; Joh 13:15)
(Hirsch, 2011:165-167).
Wat bely word verteenwoordig iets van God se karakter in Gees en waarheid en is nie
langer meer lippetaal alleen nie (1 Joh 3:18). Dreyer (vgl. 2017:3) aangaande kerkwees
en die sakramente stel dit soos volg:
‘In Calvyn se denke het die “in Christus wees” ’n groot rol gespeel. Calvyn
het sy persoonlike lewe en geloof op die beginsel gebou dat ons deur die
krag van God “in Christus” ingelyf is. Daarom kan ons as verloste mense
leef; daarom kan ons in gehoorsaamheid aan God leef; daarom kan ons die
liggaam van Christus wees. Die eenwees met Christus, volgens Calvyn,
gebeur deur die vernuwende werk van die Heilige Gees in ons. Dit word ook
sigbaar in die sakramente, by die doop en nagmaal, uitgebeeld. Die doop
verkondig dat ons in Christus ingelyf word; dat ons met Christus een in sy
dood en opstanding is; die nagmaal gee deur die brood en wyn aan ons
sigbaar die versekering dat ons deel het aan en deel is van Christus se
liggaam.’
Van wyk (vgl. 2019:9) beklemtoon dat die sekerheid van vergewing nie in die
sakrament van die nagmaal gevind word nie, maar in die belofte van Christus en dit
moet geglo word (Luther [1518] 2006b:26-32). Die sakramente getuig inherent van die
reddende genade van God. Dit is nie die sakrament wat na redding lei nie, maar geloof
in die Een (God) aan wie die sakramente behoort wat red. Daar moet egter teen die
feit gewaak word dat die sakramente nie en as van min of geen waarde afgebreek
word nie. Die sakramente onder die leiding van God Heilige Gees se krag is ŉ
funksionele werktuig in diens van God Almagtig (vgl. Van Wyk, 2019:140; vgl. De
Bruyn, 1997:Sondag 28).
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Dreyer (2017:3) meen dat die mense se eenwees met Christus, deur die vernuwende
werk van God Heilige Gees die mens tot gehoorsaamheid noop en om liggaam van
Christus te wees. Die sakramente herinner die mens daaraan dat hulle deel het aan
en deel is van die liggaam van Christus:
‘Die doop verkondig dat ons in Christus ingelyf word; dat ons met Christus
een in sy dood en opstanding is; die nagmaal gee deur die brood en wyn
aan ons sigbaar die versekering dat ons deel het aan en deel is van
Christus se liggaam.’
Die sakramente en kerkwees kan nie los van mekaar gesien word nie omdat die
sakramente juis Jesus se liggaam verteenwoordig. Die eienskappe van ŉ liggaam
is verteenwoordigend van die stigter daarvan. Omdat die mens deel van die
liggaam van Christus vorm behoort die liggaam in eenheid met Christus, as
deelgenote van Christus se liggaam, te lewe. As herinneringsmaal word die lewe
van Christus, Sy persoon en werk in herinnering geroep (vgl. Brits, 2007:44).
Dit is belangrik om te verstaan dat die sakrale funksie nie die kerkwees is nie,
maar nie anders kan as om kerkwees onder die leiding van God Heilige Gees en
ook as herinneringsmaal te bevorder nie.
3.2. Die nagmaal as verkondiger en die Heidelbergse Kategismus
‘Die sentrale gedagte is dat: deur die nagmaal leer en verseker Christus ons dat ons
deel aan die vergewing van sondes en die ewige lewe het wat hy aan die kruis vir ons
verwerf het’ (De Bruyn, 1997:Sondag 28.1). ‘Brood en wyn verander by die nagmaal
nie in die werklike liggaam en bloed van Christus nie maar is tekens en versekerings
dat ons deel aan die verlossing van sonde en die ewige lewe het wat Christus vir ons
bewerk het toe sy liggaam aan die kruis gebreek is en sy bloed vergiet is’ (vgl. De
Bruyn, 1197:Sondag 29.1).
Deur die nagmaal wys en verseker Christus die gelowige en ongelowige “dat Sy
liggaam aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir die mens gestort is … dat
Hy self die mens se siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed vir die ewige
lewe voed en verkwik …” (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28:2).
‘Om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink,
beteken om met ŉ gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem.
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Christus het voor sy kruisiging die nagmaal met brood en wyn ingestel’ (vgl. De Bruyn,
1997:Sondag 28:2).

3.2.1. Sondag 28 en die nagmaal
Drie sake word aan die orde gestel:
-

Die instelling van die nagmaal (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.4.1).

-

Die bevel en belofte van die nagmaal (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.4.2).

-

Die betekenis van die nagmaal (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.4.3).

‘Soos die Pasga gereeld gevier moes word sodat Israel God se verlossing uit Egipte
nooit kon vergeet nie, so wil God ook dat ons verlossing uit die Egipte van sonde en
dood deur Christus (Op 11:8), nooit deur sy kerk vergeet moet word nie. Daarom het
Christus ook beveel: “Gebruik dit tot my gedagtenis” (1Kor 11:24). Dit beteken: gebruik
dit sodat julle kan onthou’ (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.5).
Antwoord 75 wys daarop dat die gebruik van die nagmaal ŉ opdrag van Christus is
(Mark 14:22-25, Mat 26:26-30, en Luk 22:14-23). Dit is nie ŉ menslike instelling en die
opdrag vir deelname aan die nagmaal kom nie van die mens nie. Die gelowige moet
daaraan deelneem en elke keer wanneer hulle daaraan deelneem, aan die Here Jesus
dink totdat Hy weer kom en Christus as Verlosser van sondes verkondig. Die gevaar
bestaan dat gelowiges die betekenis van die nagmaal of kan oorskat of kan onderskat
(vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.6).
Die nagmaal is nie net vir “heiliges” bedoel nie en dat hulle wat te “sondig” is, nie aan
die nagmaal mag of kan deelneem nie. ‘Hierdie siening is uit die verkeerde siening
gebore’ (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.6).
Wat egter beklemtoon behoort te word, is dat die nagmaal as vieringsgeleentheid ŉ
opdrag van Christus Jesus is wat nie geminag kan en mag word nie. Dit is belangrik
om van twee sake kennis te neem (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.6):
-

Die nagmaal is nie vir heiliges ingestel nie maar vir sondaars.

-

Die nagmaal is vir bekeerde sondaars, en volgelinge van Christus ingestel.

Die gevaar bestaan egter dat die betekenis van die nagmaal onderskat kan word. Dat
gelowiges die viering van die nagmaal as van minder belang kan beskou. Die viering
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van die nagmaal as opdrag van Christus moet duidelik voor oë gestel word as
herinneringsmaal aan die Een wat die nagmaal ingestel het (vgl. De Bruyn,
1997:Sondag 28.6).
Die nagmaal as seël wys die breek van die brood en die wyn wat uitgegiet word as
teken na die liggaam van Christus wat gebreek is en Sy bloed wat vergiet is tot
volkome versoening vir al ons sondes (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.6).
Deur van die brood te eet en van die wyn te drink word die deelnemer aan die nagmaal
deur Christus gevoed en versterk, sodat daar met die nodige krag met die aardse lewe
en die gelowige se Godgegewe roeping aangegaan kan word. In die proses voed God
Heilige Gees die deelnemer met die liggaam en bloed van Christus vir die taak op
hande op pad na die ewige lewe (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.6).
Deur God Heilige Gees word die deelnemer aan die nagmaal daaraan herinner dat
God deur geloof in God, die mens op hierdie aardse pad sal bemoedig, versterk en lei,
totdat Hy weer kom. Die nagmaal herinner die mens daaraan dat God self sal sorg dat
niks die mens van God se liefde, wat Hy in Christus aan die mens bewys het, sal skei
nie (Rom 8:37-39) en dat die wat in Hom glo die ewige lewe en volle saligheid sal erf
(1 Pet 1:3-5) (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.6).
In die proses erken die ware gelowige hulle eie sondige bestaan. Dit bring die besef
dat die mens op hul eie verlore is. In Christus deur deelname aan die nagmaal, vind
die bekeerde sondaarmens die versekering dat Christus Sy liggaam gebreek en Sy
bloed laat giet het tot volkome versoening vir al die mens se sondes (vgl. Ps. 103:12)
(vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.7).
Die nagmaal onder die leiding van God Heilige Gees versterk die gelowige se band
met Christus op ŉ besondere wyse. Hierdie band het ŉ innerlike maar ook fisiese
betekenis onder die leiding van God Heilige Gees wat die mens in geloof aan Christus
bind. Wanneer die nagmaal opreg gevier word, sal hierdie verhouding tussen die
gelowige en Christus voortdurend deur geloof in Christus Jesus en die werking van
God Heilige Gees versterk word (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.7).
Deelname aan die nagmaal onder die leiding van God Heilige Gees, wat die mens van
die wel en wee van Jesus Christus bewus maak, noop die gelowige om daaglikse die
betekenis van die nagmaal te gaan uitleef en ander ook te versterk soos wat hulle
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versterk is (2 Kor 1:3-12). Hierdie taak het ŉ missionêre taak aan en stuur God Sy
dissipels om in die gang van die lewe – by die huis, kantoor, fabriek, universiteit, skool
of waar ook al, met die oog op Christus gerig die hart van Christus as deelgenote aan
die liggaam uit te lewe (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 28.7).
Die innige verbintenis tussen Christus en die gelowige deur die werking en regering
van God Heilige Gees dring die mens van binne en bring hulle tot die geloofsdaad –
nie omdat hulle gered wil word nie, maar gered is. Deur die werking van God Heilige
Gees word die mens deur God en deelname aan die nagmaal so ontroer om as kind
van God, met Christus as hoeksteen van hulle lewe, op te tree (vgl. De Bruyn,
1997:Sondag 28.7).
3.2.2. Sondag 29 en die nagmaal
Sondag 29 van die Heidelbergse Kategismus toon aan dat daar baie voorbeelde in die
Bybel is waar die woord nie altyd ŉ letterlike betekenis het nie. In Genesis 17:10, 11
sê God: “Dit is my verbond …” en dan praat Hy van die besnydenis. ‘Daaruit is dit
duidelik dat Sy verbond nie die besnydenis self is nie, maar dat die besnydenis slegs
die verbondsteken is’ (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 29.4).
Hieruit is dit duidelik dat die instelling van die nagmaal nie letterlik bedoel is nie, en dat
dit nie die nagmaal is wat red nie maar inderdaad die genade van God deur Jesus
Christus. Die nagmaal dien as herinneringsteken en verwys egter na ŉ werklike
gebeurtenis (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 29.6).
Deur die werking van God Heilige Gees wil die Here die gelowige wat aan die nagmaal
deelneem die sekerheid gee dat, so seker as wat hulle die brood eet en van wyn drink,
so seker het die gelowige deelnemer deel aan die liggaam van Christus Jesus en die
versoening van sondes (vgl. De Bruyn, 1997:Sondag 29.6).
3.2.3. Die nagmaal as verkondiging
In 1 Korintiërs 11:26 skryf Paulus: ‘Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie
beker drink verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom’. Die nagmaal herinner
die mens aan die versoeningswerk van Christus. Almal wat aan die nagmaal deelneem
en vir hulle wat dit aanskou, is die boodskap baie duidelik: Christus het vir “ons”
versoening gedoen. Hierdie verkondiging, geskied elke keer wanneer die nagmaal
bedien word.
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Die nagmaal getuig verder ŉ toekomsgerigte boodskap wat die hede bevat en dit is
dat (Mat 28:20; Mat 18:20; Joh 14:18-23) (Möller, 1991:elektroniese weergawe;
Heyns, 1978:351):
-

Christus Jesus nimmereindigende teenwoordigheid is.

-

Dat God die mens nie wees agter gelaat het nie.

-

Dat Jesus weer kom soos Hy belowe het.

Hierdie werklikheid strek egter dieper wanneer Luther (1520)7 se verstaan aangaande
die sakramente in ag geneem word. God se genade en liefde is ŉ nalatenskap wat vir
die benoemdes in Sy testament bestem is (McGrath, 2007:430).
Luther (1520:513-514) skryf dat ŉ testament ŉ dokument is wat woordeliks ŉ belofte
van nalatingskap (erflating) bevat. ŉ Testament bevat dus eerstens die gegewens van
die erflater. Tweedens bevat die testament die belofte van ŉ erflating en derdens bevat
ŉ testament die identifisering van die erfgename.
Christus getuig testamenter aangaande Sy dood as Hy sê: ‘Dit is My liggaam wat vir
julle gegee word. Gebruik dit tot My gedagtenis.’ ‘Hierdie beker is die nuwe verbond,
beseël deur My bloed, wat vir julle vergiet word’, Lukas 22:19-22. In die testament
benoem die Erflater die erflating as Hy sê: ‘tot vergewing van sondes’, Matteus 26:28.
Laastens bevat die testament die geïdentifiseerde erfgename as die Erflater sê: ‘vir
julle’, Lukas 22:19-20 en 1 Korintiërs 11:24 en ‘vir baie’, Matteus 26:28 en Markus
14:24 – vir diegene wat die belofte van die Erflater aanvaar en glo. Die nagmaal as
verkondigingsmoment maak drie belangrike punte (vgl. McGrath, 2007:430):
-

Dit bevestig die belofte van ŉ erflating en die inhoud betreffende die erflating.

-

Dit identifiseer erfgename.

-

Dit verklaar die lewende wil van die Erflater wat die beloftes gemaak het.

-

Dit bevestig wie die Erflater is.

-

Laastens dat die erflating aktief is om deur erfgename verkry te word.

In die testament staan daar geskryf dat God die sonde van alle belydende of bekeerde
sondaars vergewe en dat die belofte deur die lewe, die liggaam, die bloed, die dood,
die opstanding uit die dood, die hemelvaart en wederkoms van Christus Jesus die
Seun van God Vader bekragtig word. Deur geloof in Hom asook ŉ lewe in Hom vloei
7
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die erflating van genade en vergifnis oor na die laaste deel van die erflating, die ewige
lewe. Die nagmaal getuig dus dat die testament gelees is, dat die erflating aktief vir
die erfgename is, en kan dit opgeëis word deur die wat onvoorwaarlik in die Erflater
glo. Hierdie erflating strek verby die grense van die dood, en staan vir ewig vir almal
vas (vgl. McGrath, 2007:430-431; Luther, 1520:513-514).
Die nagmaal noop die individu om vanaf die kruis as sekerheid terug te kyk, tot in die
begin van die skepping en die Skepper wat, Vader Seun en Heilige Gees insluit, te
erken, te leer ken en te bely. Die testament van God bevat alle beloftes van die begin
van die skepping en bekragtig deur die laaste nuwe inskrywing in die testament,
naamlik die koms, die lewe, die dood en die opstanding van Christus Jesus asook Sy
wederkoms, die ewige lewe (vgl. McGrath, 2007:430-432; Luther, 1520:513-514).
Die nagmaal herinner egter die gelowige, belydende sondaar nie net aan God se
beloftes, dade en liefdeshandelinge vanuit die verlede nie. Dit herinner die gelowige,
belydende sondaar ook aan God se toekomstige reddende erflating, wat nog moet
gebeur vir die wat lewe en in Hom glo8 (vgl. McGrath, 2007:432).
ŉ Belangrike bydraende element as verkondigingstaak van die nagmaal is die feit dat
Christus wat opgevaar het en aan die regterhand van God sit, ter gelyk ook
teenwoordig is. Die simbole van die nagmaal in wyn, brood, die tafel, die kruis, die
Woord, die geloofsbelydenis, lei die deelnemer deur die krag van God Heilige Gees
na ŉ lewe wat in Christus Jesus gebeur het. Dit rig die mens ook op die toekomstige
belofte wat nog moet gebeur of gaan gebeur. Die verkondiging wys dus nie net na die
lewe en dood van Jesus heen nie maar ook na die leë graf, die opstanding, die
hemelvaart, die wederkoms en die ewige lewe. Hierdie werklikhede rig die deelnemer
aan die nagmaal maar versterk, bemoedig en begelei die deelnemer geestelik maar
ook fisies deur geloof en God Heilige Gees (McGrath, 2007:432-435).
Hierdie geestelike ervaring lei na ŉ eenheid met God vanuit dankbaarheid en die besef
dat die mens, mens is. Hierdie verstaan lei nie net na ŉ belydenis dat Hy bestaan nie,
maar dat Hy persoonlik betrokke is in die lewe en bestaan van die mens. Die eenheid
maak die mens van God se persoon (Gees/karakter) bewus, en help die mens om in
eenheid met Hom te beweeg (Joh 14:6; Joh 11:23-25; 3 Joh 1:3-4). Belangrike sake
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soos geloof, redding, genade en liefde vir God word hier ŉ diep geestelike saak en
waarheid, en word deur die verhouding, en lewe in Christus Jesus versterk (Heyns,
1982:90).
Gerrish (1982:107-117) meen dat die Woord nou nie meer gesproke en gehoor word
nie, maar sigbaar uitdrukking kry – verbum visibile. Woord en sakrament as
verkondigingsmiddele getuig en kommunikeer iets van God Almagtig in Sy DrieEenheid maar ook in en deur ŉ geesvervulde lewe in Hom. ‘Waar die teken is, daar is
die werklikheid ook – en omdat Christus self die werklikheid is, die saak of die inhoud
van die sakramente, is die tekens niks minder nie as beloftes van Christus se ware
teenwoordigheid.’ Die teken verteenwoordig ŉ werklikheid (Van Wyk 2019:140).
Volgens Smit (vgl. 2014:330) is dit teen die agtergrond wat Calvyn die komplekse
begrip van Christus se teenwoordigheid probeer beskryf – geestelik, sakramenteel,
eucharisties, ekklesiologies, kerugmaties lewend.
-

‘Die evangelie vir Calvyn gaan oor die lewende en persoonlike aanwesigheid
van Jesus Christus. Gelowiges is met Christus verenig, hulle het gemeenskap
met Christus, hulle is in Christus geïnkorporeer.’

-

‘Tweedens is die aard van sy teenwoordigheid geestelik – dit gebeur deur die
Woord en Gees en deur geloof.’

-

‘Derdens, word die onafskeidbaar van hierdie geestelike teenwoordigheid in
Christus se sakramentele aanwesigheid bekragtig.’

-

‘Vierdens, onafskeidbaar van die sakramentele teenwoordigheid is ook Christus
se eucharistiese teenwoordigheid en die gelowiges se ware deelname aan die
egte substansie van sy liggaam en bloed.’

-

‘Laastens loop dit uit in ’n ekklesiologiese teenwoordigheid van Christus in die
kerk as sy liggaam en in die dankbare en liefdevolle lewe deur hulle wat nie aan
hulleself behoort nie, maar aan Christus.’

Brits (vgl. 2007:43-45) beskryf die nagmaal as ŉ verbondsmaal, gemeenskapsmaal,
verkondigingsmaal, versoeningsmaal, herinneringsmaal, voedingsmaal en toekomsgerigte maaltyd. Brits verduidelik die terme soos volg, sonder om die een term
belangriker as die ander te beskou, en sonder om die nagmaal as herinneringsmaal
te vervang:
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-

Verbondsmaal – Die bloed van Jesus is die verseëling van die verbond (Mat
26:28). Die dood van Jesus is die offer wat Hy vir baie betaal. Hierdie verbond
word nie net gesien en gehoor nie, maar van harte geglo, ervaar en beleef (Jer
31:339).

-

Verkondigingsmaal – Deur middel van die nagmaal gee die gemeente dankbaar
uiting aan hul geloof in die betekenis (Mark 10:45). Die verkondiging van die
nagmaal word nie net gehoor nie, maar ook gesien en beleef en dat die
versoening vir elkeen is (Open 19:5; Ps 115:13; Rom 10:12; Jes 57:19; Sag
7:9-10; Hand 17:30).

-

Versoeningsmaal – Die nagmaal is nie ’n simboliese offermaal nie maar getuig
van ŉ werklike gebeure en wil die deelnemer deur die simbole van die nagmaal
aan die werklikheid herinner. Die klem val nie hier net op die lyding van Christus
alleen nie, maar op die toekoms in en deur Christus. Die nagmaal wil die
deelnemer ook aan die lewe van Jesus herinner – van die begin af was sy lewe
soos brood. Hy het immers self gesê dat Hy die Brood van die lewe is.

-

Gemeenskapsmaal – Die nagmaal as gemeenskapsmaal bring die intiemste
gemeenskap. Deur die maaltyd en herinnering aan wat die brood en wyn is, kry
die gelowige wat die brood eet, deel aan die liggaam van Christus; en wie die
wyn drink, kry deel aan die bloed van Christus (1 Kor 10:16). In Johannes 6:56
sê Jesus Christus self: “Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek
in hom.” 1 Korintiërs 10:17 wys daarop: “... ons is almal een liggaam, want ons
het almal deel aan die een brood”. Juis daarom behoort eienskappe van ’n
liggaam, wat deelgenote van Christus se liggaam geword het, as liggaam die
liggaam van Christus te eerbiedig en in ŉ geesvervulde lewe te vergestalt (Brits,
2007:44).

-

Herinneringsmaal (gedagtenismaal) – ‘Die nagmaal skep die geleentheid vir die
gemeente om as ’n gemeenskap van gelowiges nie net die gebeure na die kruis
in herinnering te roep nie, maar ook dit wat voor die kruis gebeur het in
herinnering te roep.’ Die gebruik van die nagmaal herinner die gelowige aan

‘Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle
harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. ’n Man sal
nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien,
klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie’
(Jer 31:33).
9
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Jesus. Deur die brood en die wyn stig Christus die gedagtes van deelnemer en
herinner hulle aan die werklikheid self, die heilsdaad aan die kruis, asook die
wedergebore toekomsverwagting, maar ook wat ŉ lewe in Christus beteken
(Burger et al., 1982:40). Deur God Heilige Gees bly hierdie dade lewend en vol
krag en so sorg die Here dat sy magtige dade nie vergeet word nie maar
bemagtig en mobiliseer ook die gelowige (Mat 28:19).
-

Toekomsgerigte maal – By die instelling van die nagmaal noem Jesus dat die
dag sal aanbreek wanneer Hy saam met sy dissipels die nuwe wyn binne die
koninkryk van Sy Vader sal drink (Matt 26:29). Nagmaal in herinnering getuig
nie net van ŉ toekomsverwagting en geloof nie, maar dat God se getrouheid en
ŉ vervullingswerklikheid is wat gebeur het en as erflating vasstaan (Joh 14:1-5;
Joh 17; Hand 1:11).

Die nagmaal verkondig God, wat soos ŉ moeder nie net vir haar kind sê dat sy
hom/haar liefhet nie, maar dit ook met ŉ soen bevestig. God getuig van sy kant nie net
in sy Woord van Sy grenselose liefde nie, maar bevestig dit ook met ŉ “liefdeskus”
deur die sakramente. Die nagmaal laat val die lig op die feit dat ŉ moeder en vader nie
net sê dat hulle hom/haar liefhet nie, maar dit in daad bevestig sodat haar kind nie aan
die egtheid van haar liefde hoef te twyfel nie – hierdie “liefdeskus” getuig in Woord en
daad duidelik en konkreet God se liefde. ‘Die Woord verklaar die nagmaal, en die
nagmaal as’t ware die Woord illustreer’ (Van der Walt, 2016:240, 251, 253).
Eenwees met Christus, gebeur deur geestelike vernuwing onder die leiding van God
Heilige Gees en is ŉ saak wat van in die mens gebeur en na buite manifesteer. ‘Dit
word ook sigbaar in die sakramente uitgebeeld’ (Dreyer, 2017:3).
3.3. Wie mag aan die tafel van die Here sit?
‘Die nagmaal is deur God geskenk ten einde gemeenskap met Christus deur
bemiddeling van God Heilige Gees te bewerk. Met hierdie geestelike maaltyd word die
geloof deur die liggaam en bloed van Christus gevoed en versterk’ (Buitendag,
2001:353).
Hiermee saam behoort die kerk die gemeenskaplike eenheid tussen die nagmaal en
die doop te erken en dat die twee sakramente nie los van mekaar staan nie. Die doop
en nagmaal is ŉ geskenk van God aan die mens, waar die een nie los van die ander
staan nie (Buitendag, 2001:353; Otto, 2000:778). (Of daar ŉ kronologiese volgorde is,
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kan beredeneer word maar dit is nie nou tersaaklik nie omdat die een na die ander
vloei maar ook in wisselwerking met mekaar staan.)
Alhoewel die nagmaal aan die suigeling binne hierdie verstaanshorisonne problematies blyk te wees, is dit duidelik dat sake soos ouderdom vir toelating en openbare
geloofsbelydenis (aannemingspraktyk of bevestiging), nie van prinsipiële aard is nie.
Geloof en geloof alleen is die grondslag. Daar is net een nagmaal en so is daar net
een doop, die doop van Jesus Christus – in die Naam van God Vader, Jesus en God
Heilige Gees tot eer van Vader (Buitendag, 2001:353).
Buitendag (vgl. 2000:19) dui aan dat dit vreemd voorkom dat die kerk so lank aan
ouderdom as voorwaarde tot nagmaaldeelname en belydenisaflegging vasgehou het.
‘Die Bybel ken eintlik maar net die geloof as vereiste vir nagmaal en die “besef dat dit
die liggaam van die Here is” wat gevier word (1 Kor 11:29).
Die vraag behoort dus nie volgens Buitendag (vgl. 2000:19) op die ouderdom van die
deelnemers te berus nie, maar op die geloof van die nagmaalganger. Buitendag is van
mening dat min mense sal verskil dat ook jong verbondskinders hulle geloof bely en
deel van God se liggaam vorm. (Wat suigelinge en die wat nie kognitief vermoënd is
nie betref, neem die ouers en liggaam verantwoordelikheid vanuit die doopbelofte.)
Pont (vgl. 2001:797) is gevolglik van mening dat dit ŉ oop vraag is of ŉ kind, derhalwe
iemand wat die verstand het van ŉ sesjarige, aan die nagmaal mag deelneem al dan
nie. ‘Die vereiste dat die nagmaal op ŉ aardige wyse gebruik moet word en dat elkeen
wat dit ontvang homself moet beproef is deur die eeue deur die kerk gehandhaaf en
op ŉ bepaalde manier verstaan. Daarby kom dat die kerk deur die eeue op ŉ
besondere manier ems met die feit gemaak het dat die nagmaal vir die gelowiges
alleen bedoel is.’
Pont (vgl. 2001:797) sê gevolglik dat die toelating van ŉ sesjarige kind tot die nagmaal
ŉ dwaling is. ‘As op die minimum geloofskennis gelet word wat van die nagmaalganger
vereis word sodat almal soos die kerk en saam met die kerk glo en dat almal kan
begryp wat die verkondiging van die nagmaal is, dan is dit duidelik dat die toelating
van sesjarige kinders tot die nagmaal ŉ misvatting is.’
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Buitendag (2001:552-553) meen dat die kind geensins van die nagmaalstafel verbied
word deur die belydenisskrifte nie, maar word ook nie vanuit die belydenisskrifte
veronderstel nie.
Wanneer daar na die Kategismus asook die formulier vir die nagmaal gekyk word, is
dit duidelik dat 1 Korintiërs 11 die basis vir die hantering van die nagmaal vorm. Dit is
egter duidelik dat Paulus se bedoeling eerder inklusief as eksklusief is wanneer hy na
die nagmaal verwys. Vir Paulus is dit ewe belangrik dat daar op verantwoordelike wyse
aan die nagmaal deelgeneem moet word. ‘Die Bybel bedoel tog nie dat ons vir die
nagmaal moet “kwalifiseer” nie!’ (Buitendag, 2001:552-553). Die enigste kwalifikasie
is geloof in God alleen en op grond van Sy genade alleen, wat vir almal is (Van Wyk,
2019:140; McGrath, 2007:430-431; Luther, 1520:513-514).
Buitendag (2001:552-553) is van mening dat die objektiewe geloof en toerusting nooit
die waardigheid van deelname aan die nagmaal kan begrond nie. Kennisinsette vorm
wel deel van ŉ persoonlike belydenis: ‘ek glo in Jesus Christus’; tog vind die individu
hulle verlossing buite hulleself deur geloof in die Een wat verlossing bring.
Gevolglik is openbare geloofsbelydenis ŉ saak van die hart en is onderrig baie
belangrik (Joh 18:20; Kol 3:16; Duet 6:4-10), maar tog dien beide nie as vereiste tot
deelname aan die liggaam van Christus nie. Ouderdom, konatiewe funksioneringsvermoë, of onderrig kan nooit as vereiste dien nie. Verantwoordelike deelname word
deur geloof in God bepaal – onderrig is nie ŉ weg tot legitimasie en deelname aan die
nagmaal nie (Buitendag, 2001:544).
Wanneer die doopformulier hier bygebring word, dat ‘God het ons lief en ons is sy
kinders lank voordat ons van God bewus raak’, waarom sou dit by die nagmaal
andersom wees? ‘ ŉ Kind word immers nie op grond van ŉ potensiële bekering gedoop
nie, maar op grond van God se genade’ (Buitendag, 2001:544).
‘Dopelinge is deur hulle doop reeds gelowiges en daarom kan daar volgens
Pannenberg (1989:292) geen beswaar teen deelname deur gelowige dopelinge wees
nie’ (Otto, 2000:790).
Die argument wat Otto en ander egter voer gaan oor verantwoordelike deelname aan
die nagmaal en dat die kerk die opdrag het om te bepaal wie verantwoordelik kan
deelneem.
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Dit is egter by almal deurgaans duidelik dat deelname aan die nagmaal ŉ geloofsaak
is en dat die deelnemer die Drie-Enige God as werklike ewige God moet bely en dat
die sakramentbediening verstaan moet word. Sou so persoon verstaan kan hulle aan
die nagmaal deelneem – dit kan tog nie.
Paulus se weergee van die onderrigstaak en verstaan van 1 Korintiërs 11 is duidelik
en so ook die van Calvyn en Luther en waarom die klem op verantwoordelike
deelname gelê word. As iemand wat nie kognitief ryp is nie of gestremd is – is so
persoon nie welkom nie al bely hulle God? Herhaaldelik is dit duidelik, en juis met die
instelling van die nagmaal deur Jesus, dat dié om die tafel glad nie verstaan het nie al
is hulle vir ŉ lang tydperk deur Jesus self onderrig. Benewens die feit het al twaalf aan
die tafel Jesus op een of ander manier verraai en verloën. Steeds nooi Jesus hulle om
saam aan die maaltyd deel te neem. Hy bedien hulle met liefde (vgl. Van der Walt,
2016:250).
Dit is egter belangrik om te onthou wie die sentrale Figuur en wie die Insteller van die
nagmaal is. Christus het sy dissipels, ten spyte van al hulle gebreke, innig lief gehad.
Hy sien in ŉ mate daarna uit om saam met hulle te wees en neem die inisiatief daarvoor
en stel die nagmaal as versekering van die nuwe verbond in (Van der Walt, 2016:250).
Vanuit die gebeure en die opdrag kan daar afgelei word dat die nagmaal nie ŉ
verbygaande, onbelangrike, godsdienstige ritueel is nie. Dit is eerstens ŉ opdrag van
Christus self. Tweedens verteenwoordig die nagmaal ŉ liefdevolle uitnodiging om deel
aan die besondere herinneringsmaaltyd te hê – tegelyk met hartseer en besef maar
ook met vreugde en liefde gevul (Van der Walt, 2016:250.)
As daar aan Paulus en die gebeure in Handeling 16:16-40 gedink word, kan die vraag
gevra word: wie is die hele huisgesin wat Paulus daardie nag bedien het? Met die
storm op die see in Handelinge 27, vind mens iets van die nagmaal, as Paulus bid en
God dank, daarna brood breek, en hulle saam op ŉ waardige wyse eet, en hoe hulle
versterk word. Die vraag is: wie is die bemanning en wie neem deel?
In die bediening van die nagmaal gaan dit oor die Een wat sonde vergewe en nie oor
die vergifnis van sonde nie – sonder om die genade daad te verminder. By die nagmaal
gaan dit oor die Een wat die ewige lewe gee en nie oor die ewige lewe nie. In geloof
en deelname aan die nagmaal gaan dit oor die Een wat die nagmaal en die doop
ingestel het en oor die Een wie se lewe, genade en liefde herdenk word. In die
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belydenis gaan dit oor die Een wat bely en geglo word en nie oor die belydenis nie.
Die eenheid van die kerk gaan heel eerste oor geloof in God, Vader, Jesus en Heilige
Gees en eenwees met Sy liggaam as liggaam en verteenwoordiger (Van der Walt,
2016:252; Van Wyk, 2016:5).
Die doop en genade van God asook die liggaam van God sluit niemand uit nie waarom sou die nagmaal wat die verbond van God in herinnering roep mense uitsluit?
4. Wat behoort te gebeur?
4.1. Die woord van God, die leser en geloof
Dreyer (2017:1) noem dat Luther (1537) eens die feit belig het dat die mens God moet
dank dat selfs ŉ kind van sewe jaar die evangelie kan verstaan en dat ŉ kind deel van
die kerk van Christus kan wees. Die evangelie volgens Dreyer (2017:1) ‘is vir die
eenvoudigste mens verstaanbaar omdat God se Woord in menslike woorde na ons
toe kom en deur alledaagse woorde en beelde God se wonderdade verkondig’ (vgl.
Dreyer 1995:800).
Geloof volgens Melanchthon (1521) (vgl. Van Wyk, 2017:157-158) is: ‘om in te stem
met die ganse Woord van God (naamlik wet en evangelie) – iets wat net kan gebeur
wanneer die Heilige Gees harte vernuwe en verlig’. Vrees vir verwerping en die laaste
oordeel speel egter ŉ groot rol in baie gelowiges se oortuigings. So speel die gedagte
aan die ewige lewe en redding van die dood ook ŉ groot rol. ‘Vrees vir verdoemenis
kan nie geregtigheid by God vind nie. ’n Mens vind geregtigheid by God deur die
beloftes van God te glo.’
Geloof gaan dus daarom om God te glo, Hom te vertrou. Die vertroue spruit uit wat
God deur Sy Woord aan die individu vanuit die verlede bekend maak, waarvan die
lewe van Christus Jesus ŉ groot deel uitmaak. God is die mens genadig, barmhartig
en het hulle innig lief (Ps 103; Joh 3:16-18; Joh 13:1). Hierdie werklikheid word deur
die doop en nagmaal bevestig maar ook deur God se Woord (Ef 2:19; Ps 51:18-19;
Ps 103; Ps 139) maar bly in God gesetel wat die genade gee. Die byhou van God se
wet (wil) raak dan ŉ spontane reaksie, waar met blydskap gelewe word, met geen
bybedoelings nie (vgl. Van Wyk, 2017:158):
‘Geloof kom daarop neer om die hele Woord van God wat aan ons gegee
is met sekerheid as waar te aanvaar en om daarom ook die beloftes van
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genade te aanvaar. Verder behels dit om ’n hartlike vertroue in die Heiland
Christus te hê, wat veronderstel dat God, ter wille van sy Seun, genadig ons
sonde vergewe ons aanneem en ons erfgename van die ewige saligheid
maak. Met verwysing na Romeine 4, stel Melanchthon (1553), dit duidelik
dat hulle wat glo die beloftes van God sal aanneem.’
4.2. Sakramente, die Woord van God, en die Evangelie
Geloof en diensbaarheid as gestalte en verteenwoordigende werklikheid volgens
Luther (1520) in Van Wyk (vgl. 2017:27) belig die feit dat die ‘goeie werke’ nie gedoen
moet word om ‘geregtigheid te ontvang nie, maar om God te behaag.’ Die rede
hoekom die werke niks moet verwag nie, is omdat die geloof alles ontvang waarop
gehoop kan word.
Gelowiges wat die Woord van God, begryp en verstaan, behoort spontaan vanuit dit
wat in hulle gebeur die Evangelie van Christus Jesus uit te gaan leef. Diensbaarheid,
barmhartigheid, kerkwees, is ŉ saak van die hart en gebeur vanuit die liefde wat God
in die mens wek en God wat dit versterk. Die gelowige se liefde vir God, dring die liefde
vir God se saak en liggaam. As verteenwoordigers bevorder die gelowige God se
Evangelie geestelik en fisies, as ŉ loflied, tot eer van God en dit is geen bakhand
transaksie nie (vgl. Van Wyk 2017:27).
Die gelowige onder die leiding van God Heilige Gees wil hier nie langer slegs die
Evangelie hoor nie, maar wil ook die Evangelie in die krake van die lewe saam met
Jesus en ander as strome lewende water gaan uitleef en ŉ boodskap van hoop gee
(Jes 58:1-14; Ps 50:14; Ps 51:18-19). Hier word lidmaatskap bepaal deur deelname in
‘n wêreld waar God steeds werk. So staan die sakramente as deelnemende aksie nie
los van die missionale aksie van die belydenisskrifte nie (vgl. Kärkkäinen, 2002:50;
Gulley, 2011:2-11; Bosch, 1991:373, 390).
God is die oorsprong van alles, ook van genade. Die klimaks van die genade is
Christus. As geroepe en gestuurde liggaam van Christus leef die gelowige deur gebed
met Christus as hoeksteen van hulle lewe, getrou in eenheid met Christus, deur
Christus gevorm. Die verhouding en eenheid lei na ’n gemeenskap van gelowiges. Die
kerk as samekoms van gelowiges simboliseer die eenheid volgens die eucharistie (vgl.
Kärkkäinen, 2002:54).
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Die liggaam van Christus behoort uiting aan die Skrifwoord onder die leiding van God
Heilige Gees te gee. Gebed, die gepredikte Woord van God, en tyd met die Woord
van God is nie ŉ passiewe aksie nie. Onder leiding van God Heilige Gees raak die
mens van Jesus Christus se aksies bewus, en neem die liggaam onder leiding van
God Heilige Gees verantwoordelikheid vir die gestuurde opdrag en gaan leef dit
sigbaar en opreg uit (Mark 6:7-12; Ef 2:20-21; Ef 3:14-21). Dit is profeties dienend,
Evangelies-verkondigend en eerbiedig God as liggaam. Wat bely word kom ooreen
met wat in karakter vertoon word (Mark 10:9) (Beveridge, 1989:279-281).
Dit beteken dat die gelowiges in hulle kerkwees ’n kerkbegrip verklaar wat uiting aan
die Een gee wat geglo en bely word. Augustinus beskryf dit as ‘De Symboli
Expositione’ – ŉ bydraende daad vir ŉ gemeenskaplike maaltyd (vgl. Beveridge,
1989:279-281). Die liggaam behoort dus as vrug van God Heilige Gees, die leer, lewe,
dood en opstanding van Christus tot eer van God te lewe. Die liggaam se outoriteit lê
dus in geloof, belydenis en vergestalting met God as inisieerder van die aksie.
Geloofwaardigheid en gesag berus op die eenheid waarmee God se Gees deur die
liggaam geproklameer word. Die outoriteit is God (Beveridge, 1989:279-281).
Die sakramente en kerkwees soos deur Jesus ingestel, behoort volgens Sy leer te
handel. Daarom behoort die sakramente en die liggaam (kerkwees), as vrug van God
se Gees ŉ voortsetting of voortvloeiing van God se karakter en seën te wees in
liggaam, belydenis en karakter (Sizoo, 1956:18). Die sakramente beskryf die
inklusiewe genade en liefde van God en so ook Sy Woord. Die Evangelie van God
word deur Sy Woord, Gees en sakramente in herinnering geroep.
4.3. Die Woord Van God en inklusiwiteit
Die gemeenskap van gelowiges is ŉ universele gedagte wat die totaal van die
mensdom insluit. Die samesyn berus op die feit dat die gemeenskap een in karakter
en Gees met Jesus Christus tot vervulling van God se genade en liefde is (Ef 3:1422). Die liggaam staan in diens van die genade van God en handel inklusief daarmee
as gestuurde gemeenskap, getrou aan die Woord van God, onder die leiding van God
Heilige Gees. Die Woord van God en geloof in God is nie passief nie maar funksioneel
soos uit die woorde en dade van Jesus gesien kan word (1 Joh 3:18; Mark 6:7-12).
Die belydenisskrifte is dienend onderdanig aan die Woord van God, en daarom kan
dit nie anders dat dit wat in dissipelskap as vrug van God se Gees bely word, uiting in
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die gelowige se lewe behoort te kry nie. Geloof in God lei na ŉ lewe in God as ŉ
geroepe en gestuurde liggaam wat spontaan op die stem van die Roepende reageer
(Barth, 1979:141; Barth, 2002:98-99; Bosch, 1991:373; Dingemans, 1991:191).
Die liggaam (kerk/geloofsgemeenskap/individu) leef in reaksie afhanklik van God se
genade en is ŉ soteriologiese10 inklusiewe voorsetting van God se genade tot eer van
God (Bosch, 1991:373). Die liggaam behoort verteenwoordigend van God se genade
en die hoop, in diens van God en Sy Woord te wees. Die Evangelie van God is, nie ŉ
vertoonvenster nie, maar ŉ lewende Evangelie van God se genade en hoop (vgl.
Kärkkäinen, 2002:57-58).
Die liggaam van Christus is met die taak gevul om as ambassadeurs op te tree tot eer
van God en die hoop wat in God lewe. Die weg is Christus en nie die kerk nie. Die kerk
as liggaam het wel die geleentheid om die genade van God te verteenwoordig en te
verkondig. Die sakramente is deel van die verteenwoordigende verkondigingstaak wat
na die hoop heenwys wat in Christus Jesus lewe en is nie ŉ Evangelie op sy eie nie
maar is een met God se Gees (karakter) (Barth, 1979:145-148).
In lewe getuig die liggaam dat dit op die stem van die Roepende ag slaan waar die
liggaam as gestuurdes onder die leiding van God Heilige Gees gestalte vind. Hierdie
gestalte is in liefde troostend, bemoedigend, lerend, vermanend, inklusief verdraagsaam en bring hoop deur elke herinneringsdeel na God as inisieerder en skepper van
genade, liefde, redding en hoop te laat heenwys (Dingemans, 1991:191).
Hierdie verantwoordelikheid moet deur die krag van God aangeneem en beklee word
(Ef 4 en 5) (Dreyer, 2017:3-5).
4.4. Die woord van God, sakramente en genade
4.4.1. Handeling 2:39
“39Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir
almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep” (Hand 2:39).

‘Insig in die aard van sy werk en oorsig oor die verskeidenheid aspekte daarvan, kan goedskiks
verkry word deur by sy verhouding tot die Vader en die Seun aan te knoop. Sy uitgang uit en dus ook
voortsetting van die werk van die Vader, bied ons die eerste aspek van die werk van die Heilige Gees,
naamlik die kosmologiese, terwyl sy uitgang uit en voortsetting van die werk van die Seun, die
soteriologiese aspek van sy werk genoem kan word’ (vgl. 1978:296)
10
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Petrus lê in die gedeelte klem daarop dat die belofte van God, dat ‘elkeen wat die
Naam van die Here aanroep, sal gered word’, Joël 2:32, ŉ universele omvang
beklemtoon. Die belofte van redding is: ‘vir julle en vir julle kinders en vir almal wat
daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep’ (Hand 2:39). Die
belofte is nie net vir die groep volwassenes wat op Pinkster teenwoordig was nie, maar
ook vir toekomstige kinders en opkomende geslagte (vgl. Ps 103:17-19). ‘Almal’ sluit
almal in, selfs die wat nog moet bekeer of gebore word (Polhill, 1992:117).
Hierdie belofte kom van God Vader, God Heilige Gees, deur die opgestane Verlosser,
Jesus Christus, en dien as seën van die nuwe verbond wat vir almal is (Ef 2:17)
(Jamieson, Fausset & Brown, 1997:176).
Die belofte (ἡ ἐπαγγελια) deur Jesus aan die Jode en nie-Jode gemaak, is vir hulle
en hulle nageslag, seuns en dogters (Hand 2:17). Vir almal wat ver is (πασιν τοις εἰς

μακραν) (Ef 2:13, 18-19). Die groot waarheid wat Petrus verkondig sien Petrus onder
die impuls van die Heilige Gees, dit was ŉ groot oomblik vir Petrus (vgl. Robertson,
1933:Acts 2:39).
Die gawe, belofte, is groter as die erfgename se sonde. Die genade van die belofte
kom van God ‘en is vir almal wat ver is’. Die onbegrensde belofte vanuit die liefde van
God (Joh 13:1) is selfs groter as dit en ‘vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal
roep’ (Chrysostomus, 1889:45).
Hierdie Messiaanse seën, verduidelik Petrus, is nie net aan leiers soos profete,
priesters en konings geskenk nie, maar aan almal wat hulle sou bekeer, en ook aan
hulle nageslag en selfs aan diegene buite die familie van Israel, en almal wat God tot
redding moet roep. Die gawe en belofte is die gawe van God Heilige Gees self, en so
ook die belofte van vergifnis wat vir almal is (Pfeiffer & Harrison, 1962:Acts 2:37-38).
4.4.2. Markus 10:13-16 (Matt 19:13-15; Luk 18:15-17)
‘13Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy
dissipels het met die mense daaroor geraas.

14Maar

toe Jesus dit sien, was Hy

verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet
hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.

15Dit

verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar
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nooit ingaan nie.” 16Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en
hulle geseën’ (Mark 10:13-16).
Die hoofsaak van die teks is egter nie kinders as sodanig nie, maar gaan oor die geheel
van wie die koninkryk van God kan binnegaan. Diegene wat naderkom, kan verseker
wees van aanvaarding deur Jesus (Brooks, 1991:160).
Wanneer Markus 9:36-37 by die gedeelte ingereken word (Mark 10:13-16),
verteenwoordig die kind egter elke hulpelose persoon, maar ook die nederige
soekende. Die kinders verteenwoordig verder eienskappe wat dissipels moet besit
(Brooks, 1991:160; Malina & Rohrbaugh, 2003:190).
Die woord wat met ‘kinders’ vertaal word (παιδίον)11, kan na enige ouderdom tussen
baba en twaalf verwys. Dit is ook nie geslagsgebonde nie (vgl. Mark 5:39, 42 waar
dieselfde woord na 'n twaalfjarige meisie verwys). Vers 16 dui egter daarop dat hierdie
kinders klein was, maar verwys ook na die ouers as kinders (Brooks, 1991:160).
Die woord wat met ‘belemmer’ of verhinder’12 vertaal word, word in Handelinge 8:36
asook in Markus 10:47 en 11:17 (ook Mat 3:14) gebruik. Dit hou egter met die doop
verband, en gevolglik het sommige kommentators beweer dat Jesus bedoel het dat
kinders nie verhinder moes word om gedoop te word nie. Om sonder meer die doop
en nagmaal hier in te lees kan nie aanvaar word nie (Brooks, 1991:160), maar kan nie
Jesus se inklusiewe benadering teenoor kinders ontken nie wat deel van Sy genade,
liefde en koninkryk vorm. Dit sluit God se beloftes in en God nooi ouers en hulle kinders
uit om deel van Sy genadeverbond as verbondskinders13 te wees (Robertson,
1933:Mark 10:14; Spence-Jones, 1909c:6114).

‘παιδίον paidíon; gen. paidíou, neut. noun, a diminutive of país (3816), child. A little child, either
male or female; pl. tá paidía, the little children’ (Zodhiates, 2000: παιδίον).
11

‘The verb is ingressive aorist, speaking of entrance into a new state. Jesus became indignant.
“Suffer” is aphiēmi (ἀφιημι) “to permit, allow.” “Forbid” is kōluō (κωλυω) “to forbid, hinder, prevent.”
The construction is present imperative in a prohibition, “stop hindering.” That is exactly what the
disciples were doing. Jesus forbids the continuance of the action’ (Wuest, 1997:199-200).
13 ‘Surely it ought to be a joy to parents to bring their children to Jesus, certainly to allow them to
come, but to hinder their coming is a crime. There are parents who will have to give answer to God for
keeping their children away from Jesus’ (Robertson, 1933:Mark 10:14).
14 ‘We know for certain that little children who have been brought to Christ in Holy Baptism, if they die
before they are old enough for moral accountableness, are undoubtedly saved. They pass at once
into a nearer position to the throne. They are without fault before the throne of God’ (Spence-Jones,
1909c:61).
12
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Brooks (1991:160) beklemtoon die swakheid, hulpeloosheid en afhanklikheid, wat
deur die kinders vergestalt word. In die antieke tye was swakkes en siekes nie as deel
van die koninkryk van God gesien nie. Jesus keer die waarde om en bied aan almal
geleentheid om deel van die koninkryk van God en Sy verbond te wees. Die
uiteindelike fokus van die gedeelte is die gesindheid waarmee ŉ mens tot Jesus nader
(Brooks, 1991:160).
In die gedeelte ontvang Jesus mense onveroordelend, ongeag hulle ouderdom en
konatiewe funksie en so behoort die mens God en Sy genade kinderlik vol vertroue te
ontvang. So kom die wat die kinders bring in geloof na God. Hulle vertrou Hom en
weet Hy sal hulle geen leed aandoen nie (Brooks, 1991:160).
In die gedeelte toon Jesus visueel aan dat die seëninge van die koninkryk vir diegene
beskikbaar is wat na Jesus toe sal kom. Hy bewys dit deur die kinders van mense wat
Hy waarskynlik glad nie geken het nie, in Sy arms te neem. Hy lê Sy hande op almal
en seën almal as bewys dat Hy almal aanneem (Brooks, 1991:160).
Jesus sit nie net Sy arms om hulle nie. Hy lê hulle ook die hande op en seën hulle
(κατευλόγει, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπʼ αὐτά) en gee op hierdie wyse uiting aan die erns
waarmee Christus die bedoeling van die belofte en seën opneem 15 (Vincent,
1887:212; Grassmick, 1985:150).
Grassmick (1985:150) bring Markus 3:38 in berekening wanneer hy oor die erflating
en koninkryk van God praat en dat God geen ouderdomsbeperking het nie – of iemand
120 jaar oud is of 1 minuut oud is, dit is vir almal. God se koninkryk word nie deur
menslike prestasie of verdienste verkry nie; dit is 'n gawe van God aan die mens
gegee.
Markus 9:36 illustreer dat Jesus se liefdevolle optrede en seën vryelik gegee word.
Die intensiewe saamgestelde werkwoord geseënd (‘kateulogei’ – imperfectum wat
slegs hier in die NT voorkom) beklemtoon Jesus se hartstogtelike ywer waarmee Hy
elke kind wat na Hom toe kom aanneem, seën en wil red (Grassmick, 1985:150).

‘Jesus welcomed the children because the kingdom of God, God’s present spiritual rule in people’s
lives (cf. comments on 1:14–15), belongs as a possession to such as these. All, including children, who
come to Jesus in childlike trust and dependence, are given free access to Jesus’ (Grassmick, 1985:150).
15
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‘Die Here dink aan ons: Hy seën, Hy seën die huis van Israel, Hy seën die huis van
Aäron, Hy seën dié wat Hom dien, klein en groot’ (Ps 115:12-13).
4.4.3. 1 Korintiërs 11:27
‘27Elkeen 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’ (1 Kor
11:27).
Onwaardigheid in die persoon (sonde) is nie die waarde wat behoort uit te sluit nie,
want wie sou dan waardig wees? Dit gaan oor ŉ persoon se geestelike ingesteldheid
en om hierdie ingesteldheid van Jesus Christus te kommunikeer. Hoe meer afhanklik,
hoe groter is die besef van onverdiende genade (Jamieson, Fausset, & Brown,
1997:286). Aan die anderkant wys Jesus vanuit Markus 10:13-16 hoe groot Sy genade
vir die is wat totaal weerloos en afhanklik is – selfs al kan hulle nie praat en bely nie
seën Hy hulle en is Sy koninkryk vir hulle.
Spence-Jones (1909a:365) is gevolglik van mening dat almal “onwaardig” is.
Onwaardigheid grens aan skulderkenning. Daarom sou mens kon sê dat hoe ouer
mens word en kognitief wys word, hoe meer die besef dat die mens sondig is. As dit
oor belydenis gaan en dat wat bely word gestalte in die gelowige se lewe behoort te
kry, is daar nie een wat totaal waardig kan wees nie. Sou mens die dissipels, wat met
die instelling van die nagmaal aan die tafel was in ag sou neem, is daar nie een wat
op ŉ waardige wyse kon aansit nie – en hulle was deur Jesus self onderrig. Na die
nagmaal daardie aand was daar nie een wat Jesus nie verraai en verloën het nie.
'n Onwaardige wyse verwys na die misbruik van die nagmaal deur gelowiges in die tyd
van Paulus (1 Kor 11:18). Hulle het die punt waaroor die maaltyd gaan misverstaan.
Hulle het ŉ oninklusiewe praktyk bygehou, verhoudings met ander gelowiges
belemmer en sodoende die verspreiding van die evangelie belemmer (veral onder die
armes, weduwees en wese). Hulle het medegelowiges van byeenkomste weggejaag,
terwyl Jesus Sy lewe vir almal, sonder die kwalifikasie van rykdom of status, aangebied
het. Mense wat op hierdie manier sondig, is soos diegene wat die Here Jesus
oorspronklik gekruisig het (vgl. Barry et al., 2016:1 Cor 11:27).
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Onwaardigheid verwys nie na die persoon as deelnemer nie, maar na die manier
waarop die persoon deelneem. Almal is onwaardig en skuldig aan die liggaam en
bloed van die Here. Skuldig aan sonde teen die liggaam en bloed.
Pfeiffer en Harrison (1962:1 Cor 11:27-28) stel selfoordeel en voorbereiding tot
deelname voor. Voorbereiding behels baie meer as net belydenis van sonde, die
belydenisskrifte, kognitiewe vermoë, onderrig, ouderdom en verstaan. Dit handel oor
ŉ geestelike ingesteldheid wat op God gerig is aan wie die genade behoort; en dat Hy
die mens rein verklaar en as waardig beskou ongeag herkoms en ouderdom.
Daar is geen een wat waardig en onwaardigheid beter verstaan as Saulus/Paulus nie.
‘Ons onwaardigheid is juis ons waardigheid. 1 Korintiërs 11 se inklusiwiteit wil juis ook
hierdie onwaardiges van die samelewing insluit’ (vgl. Buitendag, 2001:555).
Verantwoordelike deelname gaan dus oor voorbereiding en erkenning aan die Hom
wie die verbond ingestel het. Dit wil ook mense aanmoedig om Jesus aan te neem en
deel van die vrugsap van mak olyf as wilde olyf te vorm (Rom 11:16-19).
4.4.4. 1 Korintiërs 11:23-24
‘23Ek 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

24en,

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’ (1 Kor. 11:23-34).
Paulus beklemtoon met die instellingswoorde die waardigheid van die heilige nagmaal
en dat die nagmaal deur Jesus Christus self ingestel is. Dit is nie ŉ Paulus instelling
nie en dat die heiligheid van die nagmaal nie die nagmaal is nie, maar dat heiligheid
aan God behoort en daarom uit respek vir God moet respek vir die nagmaal betoon
word (vgl. Gal 1:12; Hand 22:17, 18; 2 Kor 12:1-4) (Jamieson et al., 1997:285).
Die ooreenkoms tussen Paulus en die instellingswoorde volgens Matteus, Markus en
Lukas, bevorder die veronderstelling dat eersgenoemde sy inligting van die apostels
ontvang het – vernaamlik vanaf Lukas van wie Paulus ŉ reisgenoot was. Dit
veronderstel ook dat Paulus seersekerlik saam met van die dissipels die nagmaal,
tydens besoeke aan hulle, sou vier – onder andere Petrus (Jamieson et al., 1997:285).
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Dit moes vir Paulus baie moeilik gewees het om aan die verraaier Judas en Petrus die
verloënaar te dink wanneer hy nagmaal gebruik het. Paulus wat eens as Saulus
bekend was, het Jesus en die liggaam van Christus asook God se kinders vervolg
(Hand 9). Te midde van die verraaier aan die tafel, en Petrus en die res wat Jesus sou
verloën, met die marteling en dood voor Jesus se oë, het Hy hierdie verordening as sy
laaste geskenk aan die mens oorgelaat. Alhoewel hy op die punt was om op die
wreedste manier verwerp te word, het Hy hierdie pand van sy wonderlike liefde en
genade as herinneringsteken aan die mens gegee (Jamieson et al., 1997:285).
‘Hy het brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem,
eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek is.’ Chrysostomus (1889:161) sê gevolglik
dat aangesien Christus van Sy kant af vir almal gelyk gegee het, is God se genade
inderdaad vir almal en het Hy Sy liggaam vir almal gebreek en Sy bloed vir almal
gestort.
Buitendag (vgl. 2001:558) stel dit soos volg:
‘Nagmaal word in die erediens binne die "wolk van getuies" bedien (Heb
12:1) of in die "geur van geloof' (2 Kor 2:15) gevier. Wat bo alles uitstaan,
is altyd die triomf van God se genade. Die Heilige Gees maak van die
nagmaal 'n eskatologiese feesmaal wat die deelnemers tyd en ruimte laat
transendeer en een in Christus laat word. Nagmaal is by uitstek die konkrete
uitdrukking van die communio sanctorum in die inklusiewe sin van die
woord. En daarom kan (moet) dooplidmate werklik maar na die
nagmaalstafel genooi word.’
4.4.5. Handelinge 16:30-34
‘30Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek doen om gered te
word?”

31Hulle

antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou

huisgesin.” 32Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy
huis verkondig.

33Op

daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en

hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. 34Toe bring hy hulle na
sy huis toe en sit vir hulle ’n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat
hulle nou in God geglo het’ (Han 16:30-34).
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Paulus en Silas bevind hulle in die tronk. Hulle sing lofliedere. Meteens gaan die sel
waarin hulle is se deure oop en die boeie aan hulle hande en voete gaan los. Die
bewaarder wil sy eie lewe neem toe hy dink hulle het ontsnap. Paulus stop hom en
gryp die geleentheid aan om die Evangelie van Christus te bedien.
Paulus en Silas bedien nie net die bewaarder nie, maar ook sy hele gesin. Handelinge
maak dit implisiet duidelik dat die hele huisgesin het die evangelie gehoor. Daar was
geen 'volmag' geloof nie. Die hele gesin het tot geloof in God gekom (vers 34). Hulle
nuutgevonde geloof het ŉ dubbele dimensie gehad – geloof in Jesus as Verlosser en
geloof in God die enigste ware God (Polhill, 1992:355-356; Jamieson et al., 1997:200;
Dunn, 2006:449-455)
In die gedeelte kom die bekering van die bewaarder duidelik na vore dat hy deel van
die liggaam van Christus vorm. Na sy bekering vloei die tronkbewaarder se bekering
oor na sorg en liefde wanneer hy die wonde van die apostels was en hulle versorg het.
Hierna is die tronkbewaarder en sy hele familie gedoop, waarna die bewaarder, sy
gesin, Paulus en Silas in die bewaarder se huis ingegaan het en hulle aan sy eie tafel
gaan sit en saam ŉ gemeenskaplike maaltyd gedeel het. Hulle was nie meer
gevangenes in sy oë nie; hulle was broers in Christus (Polhill, 1992:355-356; Jamieson
et al., 1997:200). Die geloof en vreugde was vir beide die tronkbewaarder en sy huis
(Spence-Jones, 1909c:31-32).
In verse 30 en 31 staan daar: ‘Wat moet ek doen om gered te word?’ Paulus antwoord:
‘Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huis’, net dit. Hierna het
Paulus die Evangelie met hulle gedeel, en die man en sy hele huis is gedoop en hulle
het almal saam geëet as bewys dat God se genadeverbond ook vir hulle is
(Chrysostom, 1889:225). Blydskap dien as die bewys van die oorwinnende Evangelie
wat by ŉ gemeenskaplike maaltyd en vreugde eindig (Toussaint, 1985:400).
Die Evangelie wat Paulus hier deel kon nie anders as die goeie nuus van Jesus die
Seun van God gewees het nie. Dat Hy vir mens se sondes gesterf het en dat Hy die
wat in Hom glo en Hom bely red en hulle sondes vergewe.
Die woord wat met “eenstemmig” of “gemeenskaplike” vertaal word, is homothymadon
en dit word in Handelinge gebruik om eenheid en gemeenskaplike doel mee uit te druk
– met “een hart en verstand” (Hand 4:32) met oë gerig op God alleen wie die genade
skenk (vgl. Hand 1:14; 2: 1; 4:24; 5:12; 15:25) (Polhill, 1992:121).
34

Daagliks is daar van huis tot huis brood gebreek en wyn is in privaatheid gedrink, in
teenstelling met hul tempelaanbidding. Hierdie geleenthede het op ŉ bepaalde tyd op
ŉ geskikte ontmoetingsplek plaasgevind. God is geloof, in gemeenskaplikheid, met ŉ
vrolike hart tot eer van God (Pred 9:716) (vgl. Jamieson et al., 1997:176). Die vreugde
en dankbaarheid was teenoor God vir Sy genade. Die kos is met blydskap en in alle
eenvoud geëet, en God is geprys. Hierdie maaltye het van huis tot huis geskied en het
as gemeenskaplike maaltye bekend gestaan (Hand 2:46-47) (De Villiers, 1983:Hand
16:34).
‘En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg’ as ook die
vorm en gebruik van Prediker 9:7.
4.4.6. 1 Johannes 5:6-8
‘6Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom
het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed.
Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. 7Daar is dus drie wat
getuig 8die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen’ (1
Joh 5:6-8).
Johannes beskryf die inhoud van die Christelike geloof as geloof in Jesus Seun van
God (1 Joh 5:1-5). Hierdie waarheid en belydenis begin by die een wat deur water en
bloed gekom het – verwysend na Johannes. Hy was self nie die Christus nie maar het
gekom om van die Lam te getuig (Joh 1:1-34) (Smalley, 1984:277).
1 Johannes 5:6-8 verwys gevolglik na Jesus wat gekom het, en dat hierdie Jesus die
“Christus” is. Wat bedoel Johannes deur te sê dat Jesus Christus deur water en bloed
gekom het? Daar is drie belangrike benaderings tot die verduideliking van hierdie
gedeelte (Smalley, 1984:277-278):
-

Die 'water en bloed' verwys na die twee sakramente van die doop (water) en
die nagmaal (bloed) (vgl. Cullmann, 1978:110; Westcott, 1892:182). Die tweede
vermelde woorde, "water en bloed", wys daarop dat dit in eenheid met mekaar

16 ‘7Eet

dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met ’n bly gemoed; God het lankal reeds goedgekeur
wat jy doen.’
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beweeg (Malatesta, 1978:312). Haas (vgl. 1972: 119; Smalley, 1984:277) lys ŉ
aantal belangrike aspekte om van kennis te neem:
(i) Johannes is hier oor die historiese teenwoordigheid en vleesgeworde lewe
van Jesus op aarde bekommerd, nie oor sy voortdurende manifestasie in die
sakramentelewe van die Kerk nie.
(ii) Hierdie feit word deur Johannes se gebruik van die aoristus vorm van ὁ

ἐλθών (wat letterlik “die een wat gekom het” beteken) onderstreep, en dat Jesus
Seun van God Vader, werklik mens geword het en dat dit oor geloof in Hom
gaan, nie die sakramente nie, sonder om die opdrag te versuim en afbreek aan
die sakrament te maak. Haas (1972) beklemtoon Christus as fokus en nie die
sakrament nie (1 Joh 4:217).
(iii) Die tweede stelling, “nie net in water nie”, maak dit duidelik dat die twee
sakramente van die doop en die nagmaal mekaar duidelik aanvul.
ŉ Tweede eksegeselyn, wat na Augustinus teruggaan, in terme van die “water en
bloed” vind sy ontstaan in Johannes 19:34-35 (die spies by die kruisiging van Jesus,
wat tot ŉ “vloei van bloed en water” gelei het) (Williams, 1965:55-57). Brooke
(1912:133) is gevolglik van mening dat die interpretasie nie direk met die nagmaal en
doop as sakramente asook met die beriggewing in 1 Johannes 5:6-8 verbind kan word
nie. Die insident in die Johannes-evangelie gee hoofsaaklik uiting aan die historiese
waarheid dat Jesus werklik gesterf het (vgl. Barrett, 1982:556; Smalley, 1971:276292).
Wanneer die doel van die woordgebruik in 1 Johannes 5 in ag geneem word, is dit wel
moontlik om die twee gedeeltes en sakramente in verband met mekaar te bring.
Aangesien die onderwerp hier ook oor die werklikheid en waarheid aangaande die
menswording van Jesus gaan, kan egter nie sondermeer aanvaar word dat die
gebeure in Johannes 19 heenwys na wat in 1 Johannes 5 staan nie (vgl. Smalley,
1984:277-278; Akin 2001:195-197).

17 ‘2Hiéraan

ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens
geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. 3En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie
die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor
het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.’
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Akin (vgl. 2001:195-197) voeg by dat die “water en bloed” na die eindpunte in Jesus
se aardse bediening verwys: sy doop (water) en sy kruisiging (bloed). Dit is die beste
interpretasie en word deur die meeste geleerdes gevolg.
Ter ondersteuning voeg Akin (vgl. 2001:197-198) by dat die getuienis van die Gees
van God nodig is omdat God Heilige Gees vertrou kan word, aangesien Hy God se
waarheid spreek (Johannes 14:17; 16:13). Die Gees spreek deur die Woord en oortuig
die hart van die individu. Jesus maak 'n soortgelyke verklaring in Johannes se
Evangelie aangaande die rol van die Gees (Joh 15:26).
Johannes praat van drievoudige getuienis van “die Gees, die water en die bloed”.
Hierdie drie getuig van die waarheid van die persoon van Jesus as die Christus.
“Water” en “bloed” word verpersoonlik omdat die Gees as persoonlik beskou word. Die
Gees kry voorrang omdat dit die Gees is wat deur die water en die bloed getuig. Hierdie
drie getuies is dit eens dat Jesus Seun van God is. Die eenheid en waarheid word deur
God se Trinitariese eenheid en ook deur die drie getuies “water, bloed en Gees” bepaal
(Duet 19:15; Mat 18:20) (vgl. Akin 2001:197-198; Wuest, 1997:175).
Ontneem mens die een, ontneem jy die ander een. Die drie vorm ŉ eenheid tot
getuienis vir alle mense (vgl. Wuest, 1997:175; Jamieson et al, 1997:536):
“The testimony of the Father is, as it were, the basis of the testimony of the
Word and of the Holy Spirit; just as the testimony of the Spirit is, as it were,
the basis of the testimony of the water and the blood.”
Die sakramente is sekondêr aan die historiese feite en getuienis van Christus Jesus
Seun Van God se lewe op aarde. Die “water en die bloed” moet nie simbolies
geïnterpreteer word nie, maar as ŉ getuienis van iets verstaan word wat werklik gebeur
het en na God se reddende verbond heenwys (vgl. Du Rand, 2016:4; Vincent,
1887:364-365; Spence-Jones, 1909b:140).
Vincent (vgl. 1887:364-365) meen gevolglik dat God Heilige Gees die eenheid, deur
water en bloed getuig. Die dele is nie afsonderlik nie maar is verweef. Hoewel daar
twee sakramente is, funksioneer hulle nie afsonderlik in suiwering en redding nie. Dit
is as’t ware twee sakramente, maar beide getuig van een Here se genade en liefde en
Sy voortvloeiende verbond en inklusiewe koninkryk (vgl. Spence-Jones, 1909b:140).
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4.5. Die Pasga en nagmaal
Die Pasga as instelling word in Eksodus 12:1-28; 13:3-10; Levitikus 23:4-8; Numeri
28:16-25; Deuteronomium 16:1-17 gevind (vgl. Eks 12:29-50; 23:14-19; 34:18-25;
Eseg. 45:21-24.
In die maand waarop die uittog uit Egipte, die 10de maand van Abib of Nisan, het die
Here ŉ beroep op Moses en Aaron gedoen dat elke huisvader’n lam moes neem en
dit ter herinnering aan die uittog uit Egipte moes slag (Bybelse ensiklopedie,
1977:electronic ed.).
As die huisgesin te klein vir ’n lam was, moes hulle saam met die naaste bure een lam
vir twee gesinne neem. Die gesin kom in hierdie bepaling as ’n eenheid voor; dit word
deur die huisvader verteenwoordig, wat hier as priester optree: later is hy deur die
priesters en Leviete vervang (vgl. Deut 16:5-6). Van die bloed van die lam moes aan
die twee deurposte en aan boonste deel van die deurkossyn aangewend word (vgl.
Bybelse ensiklopedie, 1977:electronic ed.).
Die Pasga is die fees van die sparende verbygaan van die Here: “as Ek die bloed sien,
sal Ek by julle verbygaan”, (vgl. Eks 12:13). Die bloed van die lam het van die feit
getuig dat God hulle en hulle kinders van Sy oordeel gespaar het wat oor Egipte sou
kom deur die 10de plaag: die dood van die eersgeborenes (vgl. Bybelse ensiklopedie.
1977: electronic ed.).
Die maaltyd is in herinnering deur die hele gesin geneem en gevier (Buitendag,
2001:530). Die genade was vir almal uitgestort wat God in eerbied gedien het. Die
teken was die bloed van die lam aan die deurkossyn. Opregte deelname aan die
nagmaal soos in die dokument uiteengesit, kan gesien word dat individue wat die merk
van die Lam aanneem, deur God aangeneem word.
Pont (vgl. 2001:780) meen gevolglik dat die nagmaal in die nuwe verbond weI as ŉ
analogie van die ou verbond en die pasga verstaan kan word. Pont (2001) maan egter
dat die nagmaal nie ŉ herhaling van die pasga is nie maar ŉ nuwe sakrament met sy
eie betekenis (vgl. 1 Kor 5:7).
Die nagmaal as instelling gaan oor Jesus Christus die Seun van God se kruisiging,
dood en opstanding terwyl die pasga oor die uittog uit Egipte en die 10de plaag gaan
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en dat ŉ lam as offer geslag is. Jesus is die soenoffer (Lam) ter wille van die sonde
van die mens (vgl. Pot, 2001:780).
Soos die nagmaal is dit belangrik om daarop te let dat die opdrag om die pasga te vier
van God kom (Eks 12:14). Of dit kinderdeelname aan die nagmaal impliseer is nie
duidelik nie en daarom kan dit nie sondermeer afgelei word nie. ŉ Fees ter wille van
die kinders was dit gewis nie (vgl. Pont, 2001:780). So is die nagmaal ook nie ter wille
van kinders nie maar sluit dit nie kinderdeelname uit nie. Beide beklemtoon God se
eer en genade.
Wat egter belangrik is om wel raak te sien, is dat beide die nagmaal en pasga nie oor
die fees gaan nie maar oor die genade van God wat vir almal is. Soos wat God Sy
genadeverbond in die verlede (ou verbond) in stand gehou het, so word dit in die nuwe
verbond deur die bloed van Jesus verseël en bekragtig, wat steeds die hele huis wat
Hom dien insluit.
Buitendag (2001:541) dui egter aan dat die Joodse kinders later wel van feeste soos
die pasga tot op ŉ later ouderdom ontneem is weens hulle ingesteldheid op die wet
(vgl. Beckwith 1976: 140).
Mens kan nie anders as om die pasga se gebeure en die 10de plaag in berekening te
bring nie. Eersgeborenes het nie ŉ ouderdom bestempel nie. Dit het almal ingeluit.
Babas en volwassenes van ouers wat in God geglo het. God het nie daardie verbond
herroep nie maar in ŉ sterker ewige verbond in en deur Christus verseël.
4.6. Die koms van Jesus en die genade van God
Wanneer daar aan die geboorte van Jesus en Matteus 1:23 gedink word en die naam
Immanuel wat ‘God met ons’ beteken, kan die vraag gevra word – wie sluit die ‘ons’
almal in? Sluit mens die gedagte van Matteus 1:21 hierby in, en dat Jesus die verlosser
van die volk van God se sondes is, kan die vraag gevra word – wie sluit dit in?
Dink mens aan die reis van Jesus op die aarde, en dat Jesus alle mense gelyk
behandel het, is dit duidelik dat kinders deel van God se koninkryk vorm. Neem mens
die reiniging van die tempel (Mat 21:12-17) in aanmerking is dit duidelik. Elke liewe
verbond wat God van Genesis 1 tot Openbaring 22, wat die genade van God
verteenwoordig, is vir elke mens en hulle nageslag beskore van voor hulle geboorte af
en van voor hulle van God se liefde vir hulle bewus geword het.
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As God van Sy huisgesin praat en dat die mens nie meer vreemdelinge en bywoners
is nie (Ef 2:19), sluit dit tog sekerlik kinders in. As Jesus gaan om plek gereed te maak
(Joh 14:1-5) en dat Hy die mens kom haal sodat die mens kan wees waar Hy is, sluit
dit tog sekerlik kinders in. Die hemel, die wederkoms, die ewige lewe, die genade, God
se liefde is vir almal, ook kinders (Rom 6:4-14). As Hy weer kom, kom haal Hy Sy
kinders, sing die kerklied (Liedboek van die kerk, 2001:Gesang 599).
Die doop van Jesus is ook vir kinders, en so is God Heilige Gees tot hulp, leiding en
krag van die kind. Daar is net een doop, in die Naam van God ons Vader, Jesus
Christus ons Here en God Heilige Gees. Dit is nie ŉ saak van besprinkel of
onderdompel of bekeringsritueel nie, maar ŉ genade saak. Dit is nie die doop wat red
nie, maar God en geloof in Hom (Hand 19:4; 1 Pet 3:21). Die hele huisgesin word tot
die geleentheid genooi wat Jesus bied en het niks met ouderdom te doen nie (Luk
18:16; Mat 19:14; Duet 6:4-13).
Buitendag (2001:535, 558) dui daarop dat die doop en nagmaal wesenlik saam hoort
en dieselfde saak dien (vgl. 1 Joh 5:6-7). ‘Die kerk het 'n dringende behoefte aan 'n
geïntegreerde verstaan hiervan’:
‘Die eommunio sanetorum van die nagmaal is nie 'n ander gemeenskap as
die van die doop nie. Daarom moet die enge verbondenheid tussen doop
en nagmaal altyd sterk beklemtoon word.’
As God in Sefanja 1:7 mense vir ŉ gemeenskaplike maaltyd uitnooi en die wat
opgedaag het, sou dit kinders insluit of uitsluit? Kyk mens na die bruilofuitnodiging,
Matteus 22:1-14, impliseer die uitverkiesing ook kinders (vers 14)? Mens sou kon sê
dat kinders volgens die sosiale etiek nie deel van die maaltyd kon wees, maar so was
vroue, siekes en armes ook nie deelgenote aan so ŉ maaltyd nie. Jesus kom keer
daardie orde om as Hy by sondaars, siekes, kinders, vroue en so meer aan huisgaan.
Wanneer mens ŉ Psalm soos Psalm 23 lees, geld die woorde van die Psalm tot by
vers 4 slegs vir kinders of geld die hele Psalm? Is die name van kinders ook in die
boek van die lewe opgeteken soos Maleagi 3:16-18 dit stel en is kinders ook die
kosbare besittings van God? Het Christus Jesus ook vir kinders gekom, gelewe,
gesterwe en opgestaan en is Sy wederkoms ook vir hulle?
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Waarom nie dan ook die nagmaal nie? Die nagmaal getuig van die Een wat genade
gee, en is ŉ genade aksie van God vir almal en is dit nie ŉ leerstellige aksie nie.
4.7. Kinders van God, die salwing van God en God Heilige Gees in 1 Johannes
Du Rand (vgl. 2016:5) dui aan dat die term ‘salwing’, ‘om te salf’ op verskeie plekke in
God se woord voorkom en dat dit simbolies verstaan moet word. In Lukas 4:18 pas
Jesus Jesaja 61:1 op Homself toe: ‘Die Gees van die Here is op My omdat Hy my
‘gesalf’ het om die evangelie aan armes te verkondig.’ Die eksegetiese verband tussen
salwing en Gees word algemeen aanvaar (vgl. Brown 1982:338; Painter 2002:109198).
Gelowiges wat die ‘waarheid’ van Jesus se menswording aanvaar, word wesenlik in
die Goddelike identiteit ‘ingelyf’. Die ideale toestand om die Christus-etos te leef, setel
in ’n Geesverhouding, dit wil sê: ‘om in die Gees te leef wie jy sê jy is’ (vgl. Du Rand,
2016:4).
Die ‘salwing’ met die Heilige Gees gaan oor ’n innerlike waarborg en waarheid, dat
‘die kinders van God’ ’n Goddelike identiteit dra (1 Joh 3:1-18). Sodoende deel die
‘kinders’ nou reeds in die eskatologiese gawe weens die inwonende sigbare
teenwoordigheid van die Gees van God (2 Kor 4:10; Rom 8:9) (vgl. Frey 1997:68; Lieu
1991:27; Schnackenburg 1979:164; Du Rand, 2016:4).
Die Vader is die ‘skepper en gewer’ van hierdie gemeenskap, die Seun die
‘bemiddelaar’ (1:1-2), die Gees die ‘waarborg’ (3:24; 4:13-21) en die kinders van God
die ‘erfgename’ daarvan (1:3-10) (Du Rand, 2016:5). So vind die kinders van God hulle
identiteit en plek binne God se huisgesin (Rom 8:17; Gal 3:29; Titus 3:7; Heb 6:1820).
Deur die doop van Jesus Christus word kinders van God ‘skoongewas’ (Pont,
2001:782) en deur die dood en opstanding van Jesus verseker God Sy kinders van Sy
genade en vryspraak18. Sou daar aangeneem word dat die soenoffer vir alle kinders
van God is en dat Christus kinders (Mat 18:2; Mark 9:36; Mark 10:13-16) as deel van
Sy koninkryk as erfgename ag, dan het dit ŉ prinsipiële invloed op wie aan die tafel

‘Die Nagmaal as sakramentele maaltyd is ŉ heenwysing na die kruisiging van Jesus Christus, die
ewige Seun van God wat self God is. Dit is juis deur sy kruisiging dat Jesus 'n soenoffer ter wille van
die sonde van die mens word’ (Pont, 2001:780).
18
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van die Here mag sit en is daar besinning oor die nagmaal en oor die plek van die
verbondskind aan die tafel van die Here nodig (Buitendag, 2001:532).
Wanneer daar na die pragtige loflied in Efesiërs 1:3-14 geluister word oor God die
Vader wat in sy genade en liefde ‘ons’ in Jesus Christus gekies het, en as Sy kinders
aangeneem het, en deur God Heilige Gees verseker word dat ‘ons’ deel aan die ewige
erfenis wat God het (Dreyer, 2017:2).
Die erfenis is nie straf nie maar genade (Joh 3:17). Wie sal nie hulle kind wat hulle
deel van hulle genadeverbond as erfgename ag, nie by hulle aan hulle huis verwelkom
nie en so ook nie aan hulle tafel verwelkom wat die soenoffer as deel van die
liefdesmaal verduidelik. Wie sal vir hulle kind wat hulle liefhet: wat vir hom ’n vis vra,
vir hulle ’n slang gee, en as hulle vir ŉ brood vra ŉ skerpioen gee (Luke 11:11-13)?
Die sakramente getuig van die genade en liefde van God wat vir almal is.
As aardse vaders weet wat goed is vir hulle kinders soveel te meer God ons hemelse
Vader. Ons deel goeie dinge aan ons kinders uit. So is dit met God, maar soveel meer!
Die gawe van die Heilige Gees as die hoogste geskenk van God behoort ons die
versekering te gee dat Hy niks wat ons nodig het, van ons sal weerhou nie en veral
nie die genade en liefde van God nie. In die praktiese balanseer geloof, liefde en
Bybelse leerstellings die Vader se behoefte, maar as ŉ basiese beginsel word die
logika van die Vaderskap van God in eenvoud in Lukas 11:11-13 aan ons voorgehou
(Nolland, 1993:632). Hoewel die teks nie op die sakramente sinspeel nie, is dit nie
onbillik om vanuit hierdie hoek na die sakramente as herinneringsteken te kyk nie.
5. Wat moet verander?
Op die vraag wat moet verander is dit duidelik dat die kerk lank reeds van die feit
bewus is dat die nagmaal nie ŉ belydenis en ŉ leerstellige saak is nie en dat daar geen
rede is waarom kinders nie op verantwoordelike wyse begelei kan word om deel van
die liefdesmaal, soos deur die Here ingestel, te kan vorm nie.
Die kerk se taak is om mense inklusief te verwelkom en aan die genade van God te
herinner en mense te leer van Wie die genade kom. Die kerk se taak is om mense te
laat groei onder die leiding van God Heilige Gees in hulle verhouding met God en
mense na geloof in God te begelei.
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5.1. ŉ Moontlike model vir verantwoordelike deelname
Vanuit die navorsing het dit duidelik geword dat verantwoordelike deelname en
voorbereiding tot deelname ŉ belangrike rol speel en so ook geloof in God Almagtig.
Wanneer daar duidelike moeite gedoen word om kinders van babatyd te leer wat die
doop en nagmaal beteken, kan dit nie anders dat kinders en volwassenes tot ŉ dieper
verstaan van die sakramente sal groei nie. Hierdie verstaan sal spontaan, onder
leiding van God Heilige Gees, na ŉ breër verstaan van God Drie-Enig lei asook van
die liefde waarmee die sakramente ingestel is en waarom God dit ingestel het. Hierdie
verbreding van gesonde kennisinsette sal na diep respek vir God lei asook in terme
van die deelname aan die sakramente wat na ŉ dieper verstaan van kerkwees en God
se hart sal lei.
ŉ Verantwoordelike optrede sou wees om kinders en volwassenes te herinner wat die
doop en nagmaal beteken. Dat geloof in God en die mens se verhouding met God ŉ
uiters belangrike saak is.
In die proses neem die hele liggaam verantwoordelikheid in voorbereiding deur
mekaar te herinner oor Wie die sakramente gaan en wat die betekenis van die brood
en wyn is.
ŉ Voorlopige verantwoordelike model kan soos volg daarna uitsien:
1. ŉ Doop of nagmaalsgeleentheid word afgekondig (ten minste drie (3) Sondae voor
die geleentheid).
2. Die Sondag voor die nagmaal word elke aspek, soos in die dokument bespreek,
behoorlik aan die kinders en volwassens gekommunikeer. Die kinders word die
geleentheid gegun om hulle verstaan weer te gee en as dit nodig word dit weer te
verduidelik. Daar word sterk klem op die geloof gelê en dat die sakrament in
herinnering oor die leer en lewe van Jesus gaan.
3. Die ouers word getaak om tuis met hulle kinders oor die nagmaal te gesels. Hierdie
geleenthede dien as voorbereiding vir die ouers self ook.
4. Tydens die erediens waartydens die nagmaal gebeur, word die sakrament weer
verduidelik asook oor Wie die sakrament gaan en waarom Jesus dit ingestel het.
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5. Na die nagmaal, verdaag die kinders na kinderkerk waar hulle weer aan die inhoud
en werklikheid van die nagmaal herinner word. Kinders word toegelaat om hulle
verstaan weer te gee en hulle ervaring en verstaan te deel.
6. Die Sondag daarna word daar weer oor die nagmaal en die inhoud daaraan gesprek
gevoer.
Vir een geleentheid word die kind en ouer ses (6) keer herinner waaroor die nagmaal
gaan. As die nagmaal net vier (4) keer per jaar gevier word, word die kind en ouer 24
keer verduidelik en herinner oor wat die nagmaal beteken. Hierdie gedagtes is
losstaande van die simboliek in die liturgiese ruimte wat die deelnemer aan die
nagmaal, doop en geloof in God herinner.
Kategese gaan gewoon voort soos altyd en die liggaam hou haar aan die opdrag van
toerusting. Op die ouderdom 16/17 bely jongmense steeds hulle geloof, en is dit
duidelik in ons gemeente dat daar ŉ duidelike verdieping in geloof en belydenis
plaasgevind het – wat duidelik sigbaar in leerstukke in die addendum is.
Tydens belydenis van geloof bely nie net die jongmense hulle geloof nie, maar ook die
hele gemeente. Elke jongmens skryf hulle eie belydenis wat voorgehou word waarna
die amptelike belydenis vanuit die belydenisskrifte bely word.
7. Samevattende gedagtes
Dit is duidelik dat daar geen goeie rede is waarom kinders van die tafel van die Here
weerhou moet word nie. As verantwoordelike deelname die kwessie is, kan daardie
verantwoordelike deelname goed bestuur word.
Tydens die laaste Algemene Vergadering, tydens die debat of kinders aan die nagmaal
mag deelneem, was daar verskeie voorbeelde gebruik van jongmense wat op die punt
gestaan het om belydenis van geloof af te lê en hoe daar oor die wanopvattings van
die “aspirant lidmate” gelag is. Vir my het dit beteken dat die kerk as liggaam gefaal
het in die taak wat die kerk as voorwaarde voorhou.
Deelname moenie onderrig beperk nie en onderrig nie deelname.
My vraag is altyd – as Jesus vandag by die nagmaaltafel sou staan wie sou Hy eerste
nooi? My antwoord is, die belangrikste in Sy koninkryk, en wie is dit volgens God se
woord?
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Die Nagmaal staan in beginsel nie los van ander Bybelse tersaaklike kwessies soos
die doop, God se reddende genade, Sy wederkoms, Sy Woord, Sy sorg, Sy liefde,
geloof in God, liefde vir God, diensbaarheid, kerk en kerkwees, en die ewige lewe nie
– om enkele anders kwessies op te noem.
Dit is inderwaarheid so dat die nagmaal nie red nie maar dat dit God en geloof in Hom
is wat red. Mens kan egter nie anders as om te vra dat as iemand nie deel mag hê nie,
wat getuig dit van God se genade en liefde? Hiermee saam: as die formulier lees dat
die liefdesmaal uitgeleef moet word en dat dit aan ander uitgedeel moet word – wie is
dit?
Wanneer Jesus na “ons”, “julle”, “almal” verwys, wie sluit dit in?
As mens na een van die tersaaklike kwessie soos die ewige lewe, die liggaam van
Christus, die huisgesin van God, die Woord van God, Sy genade, Sy liefde, Sy
genesing, Sy redding, sou kyk, sluit dit kinders en hulle wat nie verstaan nie in? Is die
ewige lewe vir almal wat in Jesus Christus, God ons Vader en God Heilige Gees glo
en God van harte bely en ook vir hulle wat dit nog nie kan doen nie soos wat daar van
hulle verwag word (Joh. 14:1-31)?
Vanuit die navorsing is dit vir my duidelik dat daar geen redes is waarom kinders nie
op verantwoordelike wyse aan die nagmaal kan deelneem nie.
Hierdie dokument is aanverdere navorsing onderhewig.
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BYLAAG:
Die bylaag bevat enkele deursnit gedagtes aangaande die nagmaal – saamgestel
deur verskeie individue wat ŉ persoonlike mening deel.
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Hierdie is in kort vrae/bekommernisse soos gesien vanuit ‘n lidmaat se oogpunt rakende die debat oor
die gebruik van nagmaal deur kinders.
Die nagmaalformulier bepaal dat elkeen homself moet ondersoek en nie op onwaardige wyse van die
brood eet en die beker drink nie. Daar word dus aanvaar dat die persoon wat ‘n lidmaat van die kerk
is dit gedoen het. Die lidmaat is dus self verantwoordelik vir die ondersoek.
Die doopformulier bepaal dat alhoewel kinders dit nie verstaan nie mag hulle daarom nie van die
verbond/doop uitgesluit word nie. Verder beloweouers voor God dat hulle namate die kind opgroei
hom of haar hieromtrent breedvoeriger sal onderrig.
As deel van die breedvoeriger onderrig bepaal die kerk dat die kind Sondagskool sal bywoon en verwag
van die ouer om sy taak tov die breedvoerige onderrig tuis na te kom en sal toesien dat die kind
Sondagskool en eredienste sal bywoon.
As die doopformulier bepaal dat kinders nie van die verbond uitgesluit word nie, waarom word hulle
van deelname aan die verlossingsdaad van Jesus Christus uitgesluit?
Dit voel dan asof die rol van die ouer in die opvoedindstaak mbt die nagmaal misken word deurdat hy
homself moet ondersoek om aan die tafel te kom sit, netso behoort ‘n ouer ook konstant sy kind te
ondersoek as deel van sy belofte aan God maar die kind mag nie nagmaal gebruik nie. Ons weet ook
dat baie kinders net vir Sondagskool afgelaai word en na kerk weer opgelaai word maar die kerk het
geen beswaar dat daardie ouer aan die nagmaal deelneem nie, dus na geloofsbelydenis is die kerk nie
meer “bekommerd” oor die lidmaat se geloofslewe soos vroeër nie.
Die persepsie is dat die kerk ‘n kwalifiseringsvereiste daar stel om nagmaal te mag gebruik,
Sondagskool, geloofsbelydenis en lidmaat terwyl, soos reeds genoem die kerk daarna die lidmaat aan
sy eie oorlaat. Hoeveel maal weet die predikant/gemeente van ‘n lidmaat se lewe buite die kerk maar
hy/sy word toegelaat om nagmaal te gebruik. Die formulier bepaal selfondersoek en eet en drink op
onwaardige wyse wat oordeel oor hom of haarself bring. Staan die predikant of gemeente dan skuldig
omdat hulle weet en niks doen nie of redeneer ons dat dit ‘n saak tussen die lidmaat en God is. As
dit dan so is waarom enige iemand uitsluit, sit ons dan nie aan die tafel uit diepe dankbaarheid en
bewus van my sondige natuur nie. Is ons nie besig om die kinders te verhinder om na Jesus te kom
met die uitsluiting nie? Wie moet die kind beskerm, die kerk of die ouer op grond van sy belofte?
Die gebruik van kinder nagmaal het die gespot van “nou het ek my dranklisensie” en die gelag tydens
die kind se eerste nagmaal na geloofsbelydenis uitgeskakel met ‘n diepe respek en dankbaarheid soos
dit hoort teenoor God en sy genade. Nagmaal is nie meer iets snaaks nie want die kind is daaraan
gewoond en met elke nagmaal is hy van kleins af geleer waaroor dit gaan. Verder vorm die kind deel
van die gemeenskap van gelowiges en word nie by die huis gelos want dit is nagmaal Sondag nie.

Groete
Hans

47

NAGMAAL IN GEMEENTE HARTEBEESHOEK
As kind is ons by die huis gelos wanneer dit nagmaal Sondae was. Indien ons saam gegaan het
was dit asof die kerk klaar was wanneer die nagmaal begin het, nooit is daar op ‘n jong ouderdom
aan ons verduidelik waaroor die nagmaal werklik gegaan het nie, maw totale uitsluiting.
Die vrese wat van die kerkraad gehad oor die bediening van nagmaal aan kinders is alles besweer.
Dit is suksesvol omdat daar ordentlike “toesig” is deur ouers aan die tafel en ook die versoek dat
druiwesap aan kinders bedien moet word. Verder word dit met veranwoordelikheid gedoen en
kweek dit respek by kinders en ouers.
VOORDELE
1. Kinders word van vroeg af aan die
nagmaal bloot gestel en weet waaroor die
nagmaal gaan.
2. Kinders het deel aan die
verlossingsdaad van God.
3. Kinders maak nie meer grappies oor die
eerste gebruik van nagmaal na aanneming nie.
4. Ouers los nie meer kinders by die huis
tydens nagmaal Sondae nie.
5. Kinders kry ook hul regmatige plek in
die kerk as jong gelowiges.
6. Die term liefdesmaal kry nou betekenis.
7. Kinders word nou werklik deel van die
gemeenskap van gelowiges en word behandel
as die lidmaat wat hul lankal reeds is.

NADELE
1. Die enigste nadeel is wanneer dit nie
met veranwoordelikheid gedoen word
nie en kinders nie van so vroeg as
moontlik onderrig word oor waaroor
die nagmaal gaan nie.
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Strydom gesin
Bianca: (15)
Sy voel hoekom moet jy belydenis afle om deel te wees van die kerk en Nagmaal. Sy se die Here
aanvaar jou ten volle en as jy reg voel on Nagmaal te neem dan moet jy kan.
Sy het die ook beter gevind om saam met ons aan te sit en te neem. Meer betrokke gevoel en beter
begin verstaan.
Die seuns: (Paul en Louwrens 13)
Voor hulle aan gesit het, het hulle nie geluister na die boodskap nie, maar meer gewonder wat voor
aan die gang was. Baie nuuskierig en nie geweet wat aangaan nie.
Die eerste keer aan tafel het hulle dit nie eerste keer ten volle verstaan nie maar daarna begin
verstaan waaroor dit gaan. Nie net lekker stukkie brood en sap nie—maar wat dit simboliseer. Hulle
het deel gevoel van die gesin en die kerk se gesin. Hulle voel aanvaarbaar as kinders. Daar is nie
meer so baie vrae oor wat daar gebeur aan die tafel en hoekom ons dit doen nie.
Leon:
Hy was nie heeltmal ten gunste daarvoor nie maar soos ek ook aan om verduidelik het : as jou
kinders dit verstaan met die gebruik en Jesus wat life is vir kinders en almal aanvaar ---hoekom nie.
Hy het dit aanvaar en is ok daaree. Ons het die seuns verduidelik waaroor dit gaan.
Die seuns se se diagnose:
Almal verstaan nie ADHD nie en nou is dit nog 2 saam. Mense dink dis maar net dat hulle besig isof
dat hulle net stout is met geen manière nie.
Dit is so maar daar is so baie meer wat mense nie van weet nie en daarom kan mens nie by enige
iemand gaan kuier of hulle los nie. Ek dink nie hulle voel dit so erg nie wat ons kies maar by wie
mens gaan kuier en dis gewoonlik mens wat hulle ten volle aanvaar.
Daarom is dit lekkr dat hulle deel kan wees in alles wat ons doen—by die huis en in die kerk. As Jesus
hulle aanvaar-wat maak dit dan saak wat ander mense dink. Hulle kan voor Jesus wees wie hulle wil:
loud, besig, gesprekke oorneem—ure neem on by ‘n punt te kom van hul storie---sukkel met
skoolwerk en by te bly—heeltyd aandag en aanpor nodig. Voor Jesus is almal gelyk-of jy noe baie
medaljes en onderskeidings het of niks—Jesus is lief vir jou.
Omrede hulle minderwaarding voel daar buite tuse ander die kinders, voel dit vir hulle lekker on
Nagmaal te kan neem end eel te wees van almal, maak nie saak wat jy het en wat jy behaal het nie.
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Nagmaal.
Ek kan onthou as kind hoe ek jaloers gevoel het op my ouers toe hulle die nagmaal
kon gaan gebruik. Ek het altyd gewonder hoekom ek nie daar kan gaan sit nie, ek
was dan so soet die week, gebid en Bybel gelees en net een of twee keer gejok,
maar nou mag ek nie daar gaan sit nie want ek is 'n sondige kind. Ek was toe 7 jaar
oud.
Die wat aan tafel sit stap rein uit die kerk uit en ek onrein. Toe my sussie ook kon
begin nagmaal gebruik, was dit nog erger want almal in my huis is nou skoon en ek
nie. Ek het altyd gewonder hoe die broodjie proe en hoe die wyn of sap jou dors les.
Ek het altyd gevra vir my ma om vir my 'n broodjie te bring, ja omdat ek honger was,
maar in 'n mate wonder ek of dit nie gegaan het oor die geestelike voeding nie.
Die eerste keer wat ek kon nagmaal gebruik was dit oorweldigend. Jy dink aan al jou
sondes en jy dink aan alles wat die Here moes toekyk en hoe Hy moes verdra dat jy
jou rug draai op Hom en na ander goed jaag. Dit was oorweldigend.
Jy weet nie wat om te bely nie, alles van klein tyd kom op, jy wil bely oor die mier wat
jy doodgemaak het en oor die vloekwoord wat jy geuiter het, en dan dink jy aan meer
onlangse dade en wil dit bely. Tog gaan dit oor om God te bely wat jou sonde
vergewe en Hy wat jou red.
Wat ek probeer sê is dat jy krop alles op, wil alles bely van klein af, en nou kan jy, en
jy weet nie wat om te bely nie. Wat ek kon uit kry was, "Here, asseblief vergewe my."
Ek het die eerste keer nagmaal gebruik voor ek belydenis van geloof afgelê het. Ek
verstaan dat die nagmaal nie red nie maar as kind het ek ongered gevoel. Dat het
nie welkom was aan Jesus se tafel nie.
My ouers het my anders probeer verduidelik en dat dit nie is soos wat ek dit verstaan
nie maar my belewenis was anders. Ek het nie gered gevoel nie.

Groete
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Goeie dag,
Ten aanvang wil ek net sê dat ek verskoning vra as die verhaal nie lees op ’n duidelike manier nie
My naam is Pieter en ek is ’n (herstellende) alkoholis en dwelm verslaafde (opiate, kalmeer middels,
slaappille, crystal meth amphetamines ens.). Ek gebruik dus geen dwelms meer nie en het amper 4 jaar
gelede laas alkohol gebruik en gebruik ook nie meer hoofpyn poeiers wat ek vir jare lank bly misbruik
het selfs nadat ek van al die ander sterk dwelms ophou gebruik het nie. Ek is nou gevolglik ook meer as
‘n jaar skoon van alle ander dwelms as drank (drank is maar ook net nog ’n dwelm) skoon.
Tydens my lewensperiode van aktiewe verslawing (sowat 20 jaar), het ek nie nagmaal gebruik nie.
Tydens die tydperk van die laaste ses maande voorafgaande my finale ophou gebruik van dwelms en
waartydens ek voltyds na die kerk terug gekeer het, het ek ook nie nagmaal gebruik nie. Ek is nou
ongeveer een en ’n halfjaar weer terug in die kerk. Dit is ‘n periode van sowat twintig jaar en wat sowat
4 maande insluit waartydens ek net aan hoofpyn poeiers terug waartydens ek nie nagmaal gebruik het
nie.
Die laaste ses maande van dwelmverslawing wat aan slegs Grand Pa’s (m.a.w. kafeïen) was en nadat ek
weer terug in die kerk was, het ek steeds nie nagmaal gebruik nie. Ek was soos ek gemeld het, wel na
jare van aan/af afwesigheid skielik voltyds terug in die kerk, maar ek het steeds nie vry gevoel om
nagmaal te gebruik nie, vanweë die feit dat ek nog hoofpyn poeiers misbruik het
Sodra die nagmaal-gedeelte van die diens begin het, het ek uitgestap. Ek het selfbewus en onwelkom
gevoel. Ek het gevoel dat ek nie durf nagmaal gebruik nie, want daar was ‘n stukkie wat ek half-en-half
onthou het wat lei “dat solank jy jouself aan dié sondes bly skuldig maak, dan eet en drink jy ‘n oordeel
oor jouself”.
Ek wou nie God nóg kwater vir my maak nie. My lewe was deur my eie toedoen reeds swaar genoeg.
Vandag skakel ek in by Hartebeeshoek. Ek voel welkom, ook by die nagmaal. Die eerste keer wat ek
weer nagmaal gebruik het was tydens die gemeente se Paasvieringsweek.
Ek ervaar die dienste (wanneer ek kan bywoon) asook die bidure as so dat God bykans tasbaar aanwesig
is. Ek het nog nooit so 'n kerklike ervaring beleef nie.
Vir baie lank het ek nie deel gevoel van die genade van God en dat ek nie waardig is. Dit het verander en
in die gemeente en voel ek na 20 jaar welkom om aan die nagmaal van die Here deel te neem en dat die
genade van God ook vir my is al is ek vol sonde.

My bydrae in finansiële terme is vir alle praktiese doeleindes nul maar ek voel welkom.

Vir wat ek werd is, ek is diep in my sestigs.

Groete, Pieter
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Du Toit gesin: (Seuns onderskeidelik 15 en 12)
Ek en Jacques voel dieselfde oor die saak.

Ons sou steeds ingeskakel het by die kerk al kon die kinders nie nagmaal gebruik nie, maar ons sou
dit bevraagteken.

Ons het ingeskakel by die kerk a.g.v ds. En wat jy alles vir ons gedoen het tydens en na pa se dood en
die wonderlike mens wat jy is.

Ons glo definitief daarin dat die kinders nagmaal moet gebruik van kleins af, sodat hulle leer en
weet waaroor dit gaan, hoekom hulle dit doen en ook deel kan voel van die gemeente, kerk en hulle
ouers.

Ek spesifiek onthou dat nagmaal, Sondae toe ek klein was, altyd nie vir my lekker was nie, want
hoekom mag ek nie ook saam my ouers gaan sit nie en nie verstaan hoekom net hulle dit mag doen
nie.

Jacques voel kinders moet van kleins af ingelig wees en deel wees van nagmaal.

Die gemeente pas die nagmaal definitief respekvol en verantwoordelik toe.
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Opperman gesin

Kinders is die belangrikste in God se Koningkryk en moet aan nagmaal deel he soos Jesus in Sy
Woord se moenie die kindertjies verhinder om na My toe te kom nie. Kinders is ook God se Dissipels
op aarde.

Dit was vir ons as ouers n groot voorreg dat Willie en Corlia (kognitief gestrem – ouderdom 28) deur
God se Gees gelei is om deel te he aan die Feesmaal tot vergifnis van sondes.

Met Fernando (3 MAANDE) se Nagmaal (Willie en Corlia se seuntjie) in die ICU het God se Genade so
onbeskryflik groot hom omring en deur Sy Krag hom tot genesing gebring.
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Labuschagne gesin: (Lidmate van die NG Kerk)
Na aanleiding van jou boodskap gister, het ek sommer gistermiddag vir Pedri (12)
gevra hoe hy gevoel het toe hy in julle kerk nagmaal gebruik het. Hy het gesê dat dit
vir hom vreemd was (die sit aan ‘n tafel) maar sou ons langer in die gemeente
gewees het,sou dit makliker gewees het. Hy het ook gesê dat dit vir hom spesiaal
was. Dit is ook met groot omsigtigheid en verantwoordelikheid bedien
Ons het al 'n paar keer daar nagmaal gebruik, en nog elke keer was dit 'n baie
spesiale en gewyde oomblik wat met baie verantwoordelikheid bedien is.
Ek voel elke gemeente het sy eie "reëls" en sou julle dit nie bedien aan kinders nie,
sal ons dit respekteer, maar ek dink staan my as ouer nog steeds vry om te besluit of
ek dit wil doen of nie in ag genome of my kind verstaan waaroor dit gaan.
Ek voel ook maar dis my opinie, Jesus het niemand weggewys nie inteendeel hy het
die kindertjies na hom toe genooi, so wie is ons as kerk om hulle weg te wys, maar
ek sê weer, hulle moet kan verstaan en begryp waaroor dit gaan en die êrens van
die saak.
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Danè (17)
Die nagmaal herinner mens oor God wat vir Jesus gestuur het om vir ons sondes te sterf.
Ekt voor my belydenis nagmaal (15) gebruik en dit het my meer laat verstaan waaroor dit eintlik
gaan.
Dit het ook my geloof versterk.
Ek voel jong kinders moet nagmaal gebruik omdat God wil het niemand moet uit gesluit voel nie
veral nie dje kinders nie. As kinders die nagmaal gaan gebruik en hulle word mooi verduidelik
waaroor dit gaan sal hulle verstaan. Ek was een oggend saam die kleintjies in kinderkerk na nagmaal
waar hulle gevra was wat dink hulle beteken dit en elke een was op die regte pad gewees. Wys net
hoe mooi hulle oplet as mens hulle nie uitsluit nie.
Dit is natuurlik n opbouende geloof en dit laat hulle deel voel van God se genade, Jesus sou nie een
kind uit verlaat het as hulle nader geroep het nie elke kind is welkom.
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Adriaan (19)
Ek het gaan dink oor die nagmaal en het besef dat ek nie my geloof as kind met die van ons kinders
van die gemeente kan vergelyk nie.
Toe ek 'n kind was, was ons gereeld in die kerk en het in Sondagskool van die Bybel geleer, maar daar
was niemand wat my werklik van God die Vader geleer het soos ek nou verstaan waaroor
Christenskap gaan nie.
Ek sou nooit verstaan het waaroor die brood en wyn gegaan het nie, en het dit bloot as iets gesien
wat net mamma & pappa mag gebruik. Het 'n paar keer as ons van kerk af gekom het, vir my rooi
koeldrank ingegooi en brood daarmee saam gaan eet, want ek het uitgesluit gevoel en nie verstaan
hoekom ons nie ook daarvan mag eet en drink nie.
Ek was besorg dat die kinders dit bloot ook sou sien as ietsie lekkers wat hulle nou ook mag eet en
drink, maar die manier waarop dit elke keer weer met hulle bespreek word, wat die simboliek
daarvan is, het my gerus gestel. Ek vind sommige van die kinders se geloof is baie diep in ons
gemeente, en veral vir hulle is dit wonderlik dat hulle nie uitgesluit hoef te voel van die redding van
God nie.
Vir my was geloof eers iets wat ek ernstig sou neem wanneer ek groot is, maar nou kry die kinders
die geleentheid om ernstig oor geloof te wees van kindsbeen af. So my gevolgtrekking: Dit is
wonderlik dat die kinders nie uitgesluit hoef te voel van God se gemeenskap nie en verstaan wat die
simboliek is. Dit is ook nie soos 'n mylpaal wat jy bereik om dan eers deel te word van God se
gemeenskap nie.
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Barnard gesin: (Kinders 5 en 10)
Ds ek het soos al die ander mense altyd nogmaals sien gebeur, en nooit verstaan waaroor dit gaan
nie!
Ons word geleer as kind dat dit iets is wat jy moet doen en dat dit jou plig is na jy geloof belydenis
afgelê het. Nooit het ek werklik verstaan waarom ek werklik dit gebruik nie. Het maar soos skape dit
gedoen want ons moet.
As kind het ek gewonder hoe moet ek God te volle eer maar is nie goed genoeg om deel van so
spesiale "gesture" te wees nie. Dit was altyd 'n taboe vir kinders en volgende my het ek die reël as
verkeerd gesien - die Here se hart is oop vir almal en Hy dra veral sy kindertjies op Sy hande, so
hoekom mag hulle nie die nagmaal gebruik het nie, toe ons kerk dit open vir die kindertjies was dit
vir my soveel makliker, want ons sê tog neem van God se liggaam en neem van Sy bloed so mens
Groot of klein aanvaar die hele Heilige en aanvaar Hom ten volle.
My kinders sal nou nie soos ek in twyfel loop en wonder hoekom hulle God nie mag te volle in neem
nie. Hulle weet waaroor dit gaan hulle verstaan dat hulle dien Die beste Pappa en is 1 met Hom, en
dit het gebeur na hulle eerste nagmaal, hulle het my gevra waarom hulle dit moes doen en ek het
verduidelik dat deur dit te doen maak ons elke keer 'n belofte dat hulle en ons Hemelse Pappa 1
word 'n stukkie van Hom is nou in ons.
Liefde
Leana
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Ek (20) het nie voor ek belydenis afgelê het nagmaal gebruik nie, maar ek as persoon het glad nie 'n
probleem met as kinders of mense dit gebruik voor hulle belydenis afgelê het nie, solank hulle weet
waaroor die nagmaal gaan en wat dit beteken.
Deur deel te neem aan die nagmaal het defnitief my geloof versterk met die dat ek deur dit te
gebruik die bestaan van Jesus vier en die dat Hy vir my sondes gesterf het sodat ek die ewige lewe
kan hê.
Ek voel dit het voordele vir kinders in en sluit hulle in en maak hulle deel van die koninkryk van God,
dit laat hulle voel asof Jesus vir hulle ook gesterf het, wat Hy gedoen het.
Groete
Johan
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Coetzee gesin: (kinders 4 en 7)
Dit is vir my uiters belangrik dat die kinders mag deel wees van die nagmaal. Ek dink tog vir Hom ok.
Die nagmaal gaan vir my oor soveel meer as net die onthou van waar oor die nagmaal gaan. Ja, dit is
belangrik dat hulle weet hoekom ons dit doen.
Dit is belangrik dat die kids deel voel van die tafel van die nagmaal. Omdat hulle nie net onthou
hoekom ons nagmaal gebruik nie, maar dat hulle as klein kind hom moet innooi om by hulle aan te
sit. Nie net altyd hy wat ons nooi nie. Hyt ons al lankal genooi.
Dat hy nie net vir hulle sondes gesterf het nie. Dat hy by hulle wil wees en klop aan die deur dat hulle
hom innooi en by hom sit. Dat hy geeerd voel as ons sê kom in kom sit by my. Dat net soos hy sy
discipels gekies het met baie foute. So kies hy elkeen van hulle. Dat hulle perfect is net soos hulle is.
Al wil hy dalk bietjie skaaf aan hulle. wil hy hulle opbou en nooit agbreek nie. Dat hulle die beste
hulle kan wees sodat hulle n lig kan wees vir die donker wereld. Sy liefde vir hulle kan leer en dit vir
ander kan wees.
Dat hulle sy onvoorwaardelike liefde kan ervaar. Dat hulle sal weet hulle is altyd welkom by hom. Hy
hulle nooit sal wegstuur omdat hulle kinders is. Dat maak nie saak wat gebeur nie hy altyd tyd het vir
hulle. Kinders ervaar soveel meer liefde met opregte bedoeling as ons grootmense. Hulle is die
meeste van die tyd beter opregte volgers as ons groot mense.
Ek sien elke dag met my klein skool kinders hoe opgewonde hulle raak as ons soos hulle dit noem
Jesus (Bybel)doen en so luister en so inneem en met soveel oorgawe inneem en dat hulle met soveel
passie sing vir hom. Dat ons nie een dag mag mis nie. Dat as die bybel tyd bietjie lank vat dat hulle
baie bekommerd se ons het nog nie Jesus gedoen nie. Die een dogtertjie is net 1 jaar sy luister elke
woord en probeer met oorgawe saam sing soos haar lyfie kan. Dan wonder ek nogal hoe groot is sy
glimlag nou. Hoe sy liefde vir haar in sy oë skitter. As my hart so smelt omdat haar klein hartjie so
opreg is.
So wie is ons dan om te sê hulle is nie welkom nie. Hy self roep hulle dan tog nader. Hulle is sy
kinders sy naam is op hulle geskryf dit is vir hom net n voorreg dat hulle deelneem.
As onderwyseres – grondslagfase:
Hoe meer mens daaroor praat en leer. Hoe meer sal hulle onthou en begin verstaan. Soms is al die
inligting te veel vir een slag, maar soos mens aanhou daaroor praat hoe meer sal hulle brein dit
inneem en self begin vra vra, en so sal die vra gevra word sodat hulle nog beter verstaan. Hoe meer
hulle vra hoe meer sal hulle groei. Die tipe goedjies vat tyd. Niks gebeur oornag nie.
Kinders leer deur herhaal, maak nie saak die ouderdom nie. Deur te herhaal kom vra en deur vra
kom nuuskirigheid en deur dit kom beter kennis en verstaan en groei.
Grondslagfase onderwyseres – asook kinderkerk (0-10)
As ek nagmaal behandel gaan ek meer in detail in oor hoekom ons wyn drink en hoekom ons
broodjies eet. Ek verduidelik gewoonlik aan hulle die meer simbolieke deel en dat dit ons herhinner
aan wat Jesus vir ons gedoen het.
Die kleintjies verstaan nie altyd so mooi nie so ek sal meer vir hulle verduidelik dat ons dit doen om
dankie te sê vir Jesus dat hy in ons hartjies bly. Die groter kindertjies (van gr.1 af) begin al meer
verstaan. So jy kan meet in detail gaan oor die wyn (sap) wat Jesus se bloed verteenwoordig en
brood wat dan Jesus se liggaam verteenwoordig.
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Ek dink verseker hulle leer en groei. Dit is tog 'n baie belangrike deel van groei in geloof.
Ek as kind kon nooit verstaan hoekom ek moes sit en my ouers kon vorentoe gaan nie. Ek is ook dan
mos Jesus se kind. Vir my laat dit hulle deel voel van die gemeente. Dit maak hulle deel van
Jesuskinders.
Groete
Melissa
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Hier staan ek vandag voor mense en voor God om my geloof te bely. Dis wonderlik om te weet en te
glo dat die Here alomteenwoordig is, wanneer ek vol vreugde en blydskap is, maar ook wanneer ek
verlore, terneergedruk en hartseer is.
Ek het so baie goeie gawes uit die Vaderhand ontvang. ŉ Bybel om uit te lees, wat dien as
handleiding in my lewe, goeie gesondheid, my daaglikse brood, ŉ goeie verstand, familie en vriende,
ŉ kerk waar ek voedsel vir my siel kry en ŉ Dominee wat my deur God se genade op die regte pad
lei.
Indien ek twyfel aan enige iets in die daaglikse lewe, kan ek met ŉ geruste hart antwoorde gaan soek
in die woord van die Here vir al my bekommernisse en kwellinge.
God leer ons hoe om te bid, te glo, te vergewe en vir my die belangrikste hoe om lief te hê. Ek weet
die Here my God waarin ek glo met my hele hart sal elke dag my hand vat en my lei deur die dissels
en dorings in die lewe. Hy is altyd daar in swaarkry, en ek sal hom nooit vergeet as dit goed gaan en
ook soms sleg.
Ek is dankbaar vir Sy genade en liefde en ek sal altyd probeer Sy liefde waardig wees.
Loof en prys die Here want Hy is goed tot in alle ewigheid.
So glo ek, glo u ook nog so.
Rone
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Rohan
Ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Ek glo in die Here, want ek het gesien dat Hy almagtig is. Daar was al baie swaar tye wat ek nie
geweet het wat om te doen nie, dan het ek gebid en die Here gevra vir hulp, om my te lei en my die
pad te wys. Ek het bly bid en gesien dat al hoe ek deur die swaar tye sal kom is om te glo en vertrou
op die Here.
Mens sien elke dag dat daar wonderwerke gebeur en wonderwerke is net moontlik deur die Here. Ek
glo in die Here, die Almagtige God, want Hy is daar wanneer ek hom nodig het en ek weet Hy help
ook ander mense in swaar tye.
Ek dank God vir my gesondheid en al my ander seëninge wat ek het.
Ek wil ook vir oom Jaco bedank vir alles wat hy Sondae vir ons verduidelik het en die pad wat hy
saam ons gestap het om te wees waar ons nou is, deur hom verstaan ek baie meer. Dankie ook vir
ds. Cobus vir alles wat ds. vir die gemeente en die jeug doen.
Dankie ook vir my ouers, vir hulle hulp en ondersteuning.
Ek glo in die Here, glo julle ook nog so?
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Ek glo in Jesus Christus, God se Seun en in Heilige Gees. Ek glo in God ons Vader, Skepper van die
Hemel en die aarde.
Jesus is my Verlosser. Hy het aan die kruis gesterf vir my sondes en weer uit die dood opgestaan en
sit aan die regterhand van God ons Vader.
U het my gevorm voor en toe ek in my ma se moederskoot was. U is my reddeer en my verlosser.
Soos ‘n wildsbok wat smag na water, so smag ek na U my Verlosser.
So glo ek, glo u ook nog so?
Marco
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Willie
Ek Willie Rossouw bely vandag dat ek glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is. Ook in
die Drie Enige God... Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo dat mens geskep is na die beeld en gelykenis
van God en deur die sondeval het almal gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Ek bely
vandag dat Jesus Christus mens geword het om die werk van satan te verwoes deur Sy bloed. Jesus is
gebore deur die maagd Maria, gekruisig as sondeoffer in my plek op Golgota, en het na drie dae
opgestaan uit die dood... en 40 dae later opgevaar na die Hemel. Ek glo dat Jesus ons Advokaat is
wat vir ons intree by God die Vader. Ek glo ook dat Jesus terugkom op die wolke om ons te kom haal.
So glo ek, glo u ook nog so.
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Om die nagmaal te gebruik laat my nader aan God voel en die feit dat ek nagmaal
voor belydenis gebruik het, het vreemd gevoel omdat ek nie gewoond was daar aan
nie. Dit het wel my geloof versterk en as ook my belydenis. Ek dink dit laat my die
genade van God voel.
Ek voel dat dit ‘n goeie ding is dat kinders deel is van die nagmaal, sodat hulle van
kleins af kan leer wat dit beteken en waarvoor dit gebruik word. Jesus het mos vir
ons almal aan die kruis gesterf.

Groete
Reinhardt W
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