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“Nagmaal saam met God?”
Lees 1 Korintiërs 11:17-34 rustig deur en reflekteer oor die woorde wat daarin
staan:
Noudat ek besig is om voorskrifte te gee – daar is dinge wat ek nie prysenswaardig
vind nie. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. 18 Wat my veral hinder,
is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is wanneer julle as gemeente
saamkom; en gedeeltelik glo ek dit ook. 19 Daar moet trouens partyskappe onder julle
wees sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. 20 As julle
dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie, 21
want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat
party honger bly en party te veel drink. 22 Het julle dan nie huise waar julle kan eet en
drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie, en wil julle die armes
verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie! 23
Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in
die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem 24 en, nadat Hy God daarvoor gedank
het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my
gedagtenis.” 25 Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie
beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle
daaruit drink, tot my gedagtenis.” 26 Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die
beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. 27 Elkeen wat op 'n
ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees
aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. 28 Maar elkeen moet eers
homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, 29 want hy wat eet
en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel
oor homself. 30 Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie
van julle. 31 As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel
gekom het nie. 32 Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie
saam met die wêreld veroordeel sal word nie. 33 Daarom, my broers, as julle saamkom
om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. 34 As een van julle honger is, moet hy liewer
by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle bymekaarkom nie. Die
ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom.
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Wat moet ons hoor?
Vandag fokus ons op die Nagmaalsgeleentheid wat ons Sondag as kerk gaan saam vier. Ons
fokus op die woorde van 1 Korintiërs 11 en ons reflekteer oor die diepte van hierdie Sakrament
wat die Here aan Sy kerk gegee het. In 1 Korintiërs 11 hoor ons dat Paulus die gemeente herinner
dat om die Nagmaal te gebruik moet daar eenheid onder die gelowiges bestaan en moet daar
ook eenheid tussen ons en God wees. Vers 19 en vers 28 dien as kern verse wat ons begelei in
die opdragte en leer ons hoe ons ingesteldheid moet wees. Vandag wil ek jou die geleentheid

gee om alleen saam met God die Nagmaal te gebruik en wil ek jou die geleentheid gee om te
groei in die geloof. As jy daarom oop is vir die geleentheid, deel in die besonderse geleentheid
en laat toe dat die Gees jou vul.
Vraag 1: Wat is daar wat skeiding bring tussen jou en jou broer? Bely dit nou voor God.

Gebed: Vader, help my in my swakheid en help my om totaal oor te gee aan U. Ek wil
met vrede in my hart die Nagmaal gebruik. Help my om vrede te kry oor hierdie saak
tussen my en my broer.
Vraag 2: Wat is daar wat skeiding bring tussen jou en God? Bely dit nou voor God.

Gebed: Here help my om te leef soos U dit van my verwag. Help my om te groei in my
verhouding met U en versterk my waar ek nog swak is. Vul my totaal vandag en rig my
lewe op U wil.
Gebruik nou die Nagmaal. Eers die brood, dan die wyn. Herinner jouself aan die sterwe van
ons Here Jesus Christus en herinner jouself nou daaraan dat jy deel het aan Hom.

Ons bid vandag vir die volgende persone:
Koos Vergottini (gesondheid); Jeanny Claassens (kanker); Hannalie van Zyl (kanker);
Liesching Rademeyer (herstel na operasie); Paul Menge (gesondheid); Susan Niemann
(gesondheid); Johann Steyn (kanker); Ettian Britz (kolonkanker); Dini Pretorius (verswak
maar by die huis); Cobus Louw (gesondheid); Ria Welgemoed (kanker); Marietjie Wilken
(herstel onder behandeling); Marietjie de Beer (gesondheid)
Die volgende sake lê ons voor die Here neer:
Vandag plaas ons die volgende sake aan die voete van Jesus neer en kom bid ons dat
die Here ons sal help daarmee: Die boere in ons gemeente en gemeenskap; Die winter
en alle gesinne wat gedurende hierdie tyd in koue verkeer; Ons skole en ons kinders; Die
onderwysers en die ouers wat ons kinders oplei en leer; Gesonde huisgesinne; Eenheid
in die kerk; Kerkgroei; Ons gemeente se weksaamhede in die dorp; Voorsiening in die
Kerk; Mense wat kerklos geword het; Werksaamhede in die Ring en tussen die
gemeentes in Kroonstad; Die naweek wat voorlê; Ons werk wat ons het; Vrede en
rustigheid om die Koninkryk uit te bou. Op 21 Augustus gaan die NGK Hooggeregshof
toe oor die Gay kwessie (Bid dat die Here Sy kerk sal vashou); beskerming teen die
aanvalle van die bose – Ons Bid dat die Here Sy kinders en kerk sal bewaar teen die
duiwel wat die kerk tot ‘n val wil bring en bid dat God ons sal veilig hou in Sy hande; Die
jeugweek by die skole.

