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NHKA BERGSIG – 14 APRIL 2017 

Preek 

 

Skriflesing: Markus 14:36 15:1-15 

Teksvers: Markus 14:36d & 15:15 – ‘Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U 

wil... Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat 

en Jesus laat gesel en Hom oorgelewer om gekruisig te word’ 

 

TOENADERING & TOETREDE 

In die tyd toe Johannes die doper die mense gedoop het, het Jesus na hom gegaan en 

is hy gedoop. Soos Jesus uit die water gekom het hoor hy ’n stem uit die hemel sê: ‘Jy 

is my geliefde Seun. Oor jou verheug Ek my!’ 

 

So hoor ons vandag nog, Jesus was en is seun van God, ons koning! En dis hy wie 

weens mense aan ’n kruis gehang het. Kom ons staan dan sing ons as toenadering en 

toetrede gesang 389 strofe 1 tot 3. 

 Gesang 389 Strofe 1, 2 & 3 (Is dit, is dit my Koning) 

 

VOTUM EN SEËN 

Waarom loof en prys ons in ’n tyd van lyding vra en wonder die wêreld, want ons kan vir 

die Here sê: ‘U is die rede vir my lofprysing, my geloftes aan u sal ek altyd nakom. Die 

verdruktes gee u iets om te eet en hulle word versadig; want wie die Here raadpleeg sal 

nooit teleurgesteld wees nie. 

 

Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons verlosser en die 

heilige gees is en bly met u. 

Amen. 

 

LOFGESANG 

Kom ons loof en prys die here deur saam te sing gesang 239 strofe 1 & 4 asook 471. 

Na die sing van hierdie gesange kan u weer gaan sit. 

 Gesang 239 Strofe 1 & 4 (Jesus, Rots vir my geslaan) 

 Gesang 471 (Soek allereers die koninkryk van God) [x2] 
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INLEIDING TOT SKRIFLESING 

Ons almal het ’n sekere reaksie wanneer ons hoor binne die kerklike kalender begin 

ons met die siklus van lydenstyd. Vir sommige is dit ’n tyd van nadenke, ’n tyd om hulle 

lewens te ondersoek, ’n tyd wat hulle hulleself afsonder. Christene regoor die wêreld 

herdenk hierdie tyd op verskillende wyses. 

 

Sommige het groot optogte deur die strate waar hulle letterlik ’n kruis soos Jesus dra. 

Ander kies om letterlik vir veertig dae lank, die tydsduur van lydenstyd, te vas. En nog 

ander kies om ’n meer simboliese vas te beoefen deur iets spesifiek in hulle lewens vir 

hierdie tyd op te gee, of te ‘vas.’ Soos byvoorbeeld internet toegang, ’n lekkerny wat 

hulle daagliks eet, tee of koffie. 

 

Met die begin van lydenstyd, gewoonlik op ’n Woensdag bekend as as Woensdag kom 

daar honderde-duisende Christene saam by hulle gemeentes en daar word op elkeen 

se voorkop ’n kruisie gesit met ‘as’, hierdie om die begin van lydenstyd uiterlik te 

simboliseer. ’n Gebruik wat selfs in die Hervormde Kerk in sommige gemeentes 

posgevat het. 

 

Net gisteraand, op ’n Donderdagaand1, het gemeente Noordelike Pretoria ’n 

nagmaalsdiens gehad wat aansluit by die erediens wat Sondag in die gemeente gaan 

plaasvind. En hier vanoggend op ’n Vrydagoggend2 sit ons in die kerk, die plek wat ons 

so baie keer sal noem die Huis van die Here. Ons sing liedere saam, ons aanbid die 

Here en ons gaan die nagmaal saam gebruik. 

 

Waarom begin ek hiermee geliefdes? Om twee redes. Eerstens, dink ek hierdeur, om 

net ’n paar van die tradisies en gebruik in die Christelike gemeenskap breedweg met u 

te deel, besef u alreeds dat lydenstyd het ’n ongelooflike rykheid van betekenis. Dat 

daar verskeie wyses is hoe verskeie gemeenskappe dit vier. En selfs wanneer mense 

aan dieselfde kerklike gemeenskap behoort word dit ook op verskillende wyses gevier. 

                                            
1
 13 April 2017 

2
 14 April 2017 
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Want vir elkeen van hierdie persone en gemeenskappe het hierdie tyd ’n ander 

betekenis. Hierdie meervoudige betekenis, soos u sal hoor vanoggend, vind ons selfs in 

die bybelse getuienisse oor die dood van Jesus. 

 

Tweedens, is dit belangrik vir vanoggend juis oor die vreemdheid van hierdie gebruike. 

Dit is amper asof die normaliteit van die samelewing vir ’n oomblik tot stilstand kom. Vir 

’n oomblik kom alles wat normaal is, alles wat aanvaar word as die normale verloop van 

tyd en gebeure, tot ’n stilstand. Ons eie erediens vanoggend is ’n sprekende voorbeeld. 

 

Normaalweg is eredienste bedoel om op Sondae gehou te word, normaalweg is ’n 

erediens en ’n nagmaal ingeperk tot ’n sekere tyd op ’n sekere dag en dit is waar dit 

hoort. Verbeeld uself vir ’n oomblik van volgende week af begin u af te kondig dat die 

eredienste word nou op ’n Saterdag gehou en dat dit van een tot twee die middag gaan 

plaasvind. Dink u die mense sal beïndruk wees? Dink u die domini gaan beïndruk wees 

en dit aanvaar? Natuurlik nie. Want dit is nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. 

 

Maar kom lydenstyd, dan is dit of hierdie bande hierdie perke gelig word. Dit is 

aanvaarbaar om ’n erediens op ’n Vrydagoggend of ’n Donderdagaand te hou en 

niemand sal iets daaroor sê nie. Ek dink dit is hierdie absolute wegbreek van die 

normale wat juis die boodskap van Goeie Vrydag vir my die heel duidelikste uitbeeld. 

Dit is hierdie ingaan teen die normale doen en late, gebruike en tradisies, selfs ingaan 

teen die vasgestelde tye en ’n weeksdag in die middel van die week of aan die einde ’n 

Sabbatdag maak, wat vir my sê, of eerder uitskreeu: Hierdie is die boodskap van Goeie 

Vrydag. 

 

Maar meer hieroor na ons Skriflesing. Ons gaan ’n besonderse bekende gedeelte 

vandag saam lees uit die Evangelie van Markus. ’n Enkele vers uit Markus 14:36 en 

dan ook Markus 15:1-15. En alhoewel dit bekend is, moet nie te vinnig wees om ’n 

gevolgtrekking oor hierdie tekste te maak nie. Gee kans en hoor weer hierdie eeue oue 

verhaal, hoe dit nuut en ongelooflik gemaak word vir ons deur die Gees van God. 
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Maar voor ons saamlees kom ons bid net saam. 

 

GEBED VOOR SKRIFLESING 

O Heer, maak oop ons hart se poort; 

maak ons ontvanklik vir u Woord 

wat ons u raad en wil verklaar en leer. 

Laat ons die Woord altyd bewaar. 

 

U Woord deurboor ons. 

U Woord genees ons. 

U Woord leer ons die regte pad en ook hoe om dit te loop. 

 

O God, Seun en Gees tesaam, 

hoe heerlik is u Wondernaam! 

O Heilige Drie-enigheid, 

Ons loof U tot in ewigheid. 

 

O God, skepper van hemel en aarde. 

O Gees, trooster en begeleider in waarheid. 

O Seun, Woord wat flees geword het. 

Amen. 

 

Skriflesing 

Ons eerste gedeelte kom uit Markus 14:36, hierdie is nadat Jesus en sy dissipels die 

laaste Avondmaal, hulle aandete, geëet het en Jesus in die tuin van Gethsemane gaan 

bid het. So bied Jesus dan: 

Markus 14:36 

‘Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van My af weg, maar nie 

wat Ek wil nie, maar wat U wil.’ 
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Hierna word hy gevange geneem, hy word in die openbaar tot skande gemaak, daar 

word ’n etiket op hom geplak dat hy vir God gelaster het. Dat hy gejok het, dat hy die 

wet van Moses verontagsaam. Hy word verneder en uitgedaag voor skrifkenners en die 

Sanhedrin. Sy woorde word verdraai en hy word afgemaak as ’n man sonder enige eer. 

 
Judas verraai hom, Petrus ontken geheel en al dat hy die Here ken en die res van die 

dissipels hardloop weg. Aan die einde staan Jesus alleen en dis hoe hy ook voor Pilatus 

gebring word. 

 
Markus 15:1-15 

1En dadelik, vroeg die oggend, het die leierpriesters met die familiehoofde, skrifkenners 

en die hele Sanhedrin 'n plan beraam. Hulle het Jesus geboei, weggeneem en aan 

Pilatus uitgelewer. 2Pilatus vra Hom toe: “Is jy die koning van die Jode?” Hy antwoord 

hom: “U sê dit.” 3Die leierpriesters het Hom van baie dinge beskuldig. 4Pilatus vra Hom 

toe weer: “Antwoord jy niks nie? Kyk hoeveel beskuldigings bring hulle teen jou in!” 

5Maar Jesus het steeds niks geantwoord nie, sodat Pilatus verwonderd was. 6Tydens 

elke fees het hy, dit is Pilatus, vir hulle, die Judeërs, op hulle versoek, een gevangene 

vrygelaat. 7Daar was 'n man met die naam Barabbas, wat gevange geneem is saam 

met die rebelle wat moord gepleeg het tydens ’n opstand. 8Die skare het na Pilatus 

gegaan en gereedgemaak om te vra dat hy soos gewoonlik sal optree. 9Pilatus vra hulle 

toe: “Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode vrylaat?” 10Hy het immers 

geweet dat die leierpriesters Hom uit afguns oorgelewer het. 11Die leierpriesters het die 

skare egter opgestook dat hy eerder Barabbas vir hulle moet vrylaat. 12Pilatus het 

hierop gereageer en weer vir hulle gevra: “Wat wil julle dan hê moet ek doen met hom 

wat julle die koning van die Jode noem?” 13Hulle het opnuut geskreeu: “Kruisig hom!” 

14Pilatus vra toe vir hulle: “Watter kwaad het hy dan gedoen?” Maar hulle het nog harder 

geskreeu: “Kruisig hom!” 15Pilatus wou die skare tevrede stel en het Barabbas vir hulle 

vrygelaat. Maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. 

 
Tot so vêr vanoggend. Gras verdor en blomme verwelk maar die woord van God sal 

nooit vergaan nie. 

Amen. 
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PREDIKING3 

Ons teksverse vir vanoggend, is dan die gebed van Jesus, waar hy vir God bid: Abba, 

Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van My af weg, maar nie wat Ek 

wil nie, maar wat U wil. En die laaste verse van hoofstuk 15 wat ons gelees het dat 

Pilatus wou die skare tevrede stel en het Barabbas vir hulle vrygelaat. Maar Jesus het 

hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. 

 

Soos ek gesê het aan die begin is lydenstyd ’n tyd wat ons baie keer stil word en oor 

ons eie lewens en ons verhouding met God dink. Verskeie mense dink oor verskeie 

dinge tydens hierdie tyd. Een kan dink oor wat hy of sy gaan opgee om te vas in die tyd. 

’n Ander weer bery hom of haarself geestelik voor vir ’n letterlike vas van veertig dae 

wat voorlê. Vir my dink ek die afgelope tyd en in die besonder hierdie week, bekend as 

groot Lydensweek, na oor die wil van God. Nou ek dink vir meeste van ons is die 

duidelikste voorbeeld van die wil van God, dit wat ons leer as ons almal in Sondagskool 

is sekerlik die 10 gebooie. 

 

Daar is net een God, Jy mag nie enige iets anders in die wêreld aanbid as God nie, jy 

mag nie die Here se naam misbruik nie, jy moet die Sabbatdag heilig hou. Eer jou vader 

en jou moeder, jy mag nie moord pleeg nie, nie egbreek pleeg nie, nie steel nie, nie 

vase getuienis gee nie en jy mag nie begeer nie. 

 

Hierdie sê ons dan is die wil van God en dit is belangrik in die kerk om die wil van God 

helder oor te dink en daarna te soek. Dink net hoeveel liedere het ons waar in ons vra 

na die wil van God. Sondag na Sondag luister ons aandagtig na die wil van God en ons 

wil daarvolgens lewe. 

 

Nou met al hierdie dinge in my gedagtes begin ek toe wonder en nadink oor die 

gebeure rondom die kruisiging. En daar kom toe’n vraag by my op: Was dit die wil van 

God, dieselfde God wat sê ons mag nie moord pleeg nie, was dit hierdie God se wil dat 

                                            
3
 Beide die wil van God en die genadeverkondiging word in die preek ingewerk. 
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Jesus gevange moes word en gekruisig moes word? Of was hierdie gebeure rondom 

die dood van Jesus ’n onvermydelike menslike keuse en gevolg weens dit waarvoor 

Jesus gestaan het? Wens dit waarvoor Jesus ’n ongelooflike passie gehad het? Laat 

ons bietjie kyk. 

 

Markus se evangelie begin deur vir ons te sê: Hierdie is die begin van die evangelie van 

Jesus Christus, die seun van God... en ’n bietjie later sê hy dat toe Jesus begin te preek 

het, was sy boodskap kort maar tog so kragtig: Die tyd is ophande vir die koninkryk van 

God. Bekeer julle en glo die evangelie. Net met hierdie enkele sinne het Markus alreeds 

menigte mense omgekrap en verskeie ander vreeslik kwaad. 

 

Aan die een kant was daar die Romeinse ryk. Tiberius die keiser wat regeer het tydens 

Jesus se lewe was vir hulle die ware seun van god. En hierdie keiser het ook sy eie 

evangelie gehad, die evangelie van die Pax Romana, die Vrede van Rome. En aan die 

ander kant was daardie koninkryk van die tempel elite in Jerusalem. En dis belangrik 

om dan ook te besef dat hierdie twee koninkryke was nie losstaande van mekaar nie. 

hulle het mekaar ondersteun en saamgewerk om die sogenaamde dominante sisteem 

van die tyd in plek te gehou het. Hierdie sisteem van hulle het bestaan uit drie dinge. 

 

Eerstens politiese onderdrukking. Hierdie het hulle reggekry deur die samelewing so in 

te rig dat die meerderheid van die mense, ongeveer 98%, geregeer en beheer was deur 

die magtiges, die rykes en die elite van die samelewing, 2%. Die gewone mense, die 

skaapwagters, die prostituut, die siekes, die bedelaars, slawe en dagloners, die kinders 

en die vroue het bykans geen seggenskap in die samelewing gehad nie. 

 

En wat kom doen Jesus? Hy eet saam met bedelaars en sondaars, hy sê dat die 

koninkryk van God, dit wat eintlik aan die tempel elite behoort, behoort aan kinders, 

vrouens en prostitute. Die mense wat geen seggenskap het nie, is vir Jesus die 

belangrikste in die koninkryk van God. Hy het vir hierdie mense kom sê, maar julle 

maak ook saak, julle hoort ook by God. 
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Tweedens het die Romeinse en tempel koninkryk hulle onderdrukkende sisteem 

bevorder deur ekonomiese uitbuiting van die mense. Hierdie het hulle gedoen deur die 

tipe wette op die besitting van land wat hulle ingestel het en die belasting wat die mense 

moes betaal het. Dinge het so erg geword dat daardie 98% van die mense so diep in 

die skuld was dat hulle nie eers hulle daaglikse brood kon koop om van te lewe nie. 

 

Die derde wyse hoe die Romeinse ryk en die tempel elite hulle onderdrukkende sisteem 

in plek gehou het, was op godsdienstige basisse. Nou ons kan na al die verskillende 

wette en reëls gaan kyk wat die tempel elite ingestel het om toegang tot God se ryk te 

mag kry. Wie was gesien as rein en wie was onrein, wie het toegang tot God en wie nie. 

Wat was die Romeinse ryk se eie godsdienstige fondament waarop die ryk gebou was 

as die wil van die gode, die keiser wat die seun van god was. Maar aan die einde wat 

belangrik is vir vanoggend is die volgende: Hierdie politiese onderdrukking en 

ekonomiese uitbuiting van die mense was deur beide die tempel elite en die Romeinse 

ryk geregverdig deur die volgende: Dit is hoe die wêreld moet wees want dit is die wil 

van God... klaar. 

 

En weereens kom Jesus en hy gaan in teen hierdie dominante sisteem. Hy leer die 

mense om te bid: Ons Vader... Laat U wil geskied... en wat is hierdie wil: Gee ons 

vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skuld soos wat ons ook die moet 

vergewe wat by ons in die skuld is. Wat se Jesus daardeur: By God sal almal genoeg 

het om elke dag te eet en daar is nie iets soos skuld by God nie. Die land en voedsel 

behoort nie aan die Romeinse en tempel elite nie, maar behoort aan God en God 

alleen. 

 

Hierdie boodskap van Jesus het ingegaan in alles wat as normaal geag was in hierdie 

tyd. Jesus het gekom en die normaliteit van die samelewing afgebreek. En dit is hierdie 

boodskap van Jesus, hierdie nuwe koninkryk wat Jesus kom verkondig het wat daartoe 

gelei het dat, weens die wil van mense, hy voor Pilatus gebring is, hy aan ’n kruis moes 

gehang het. Toe Jesus in die tuin gebid het dat die wil van God geskied in hierdie tyd, 

was dit ’n gebed dat mense sou luister na sy boodskap. Dat mense sal besef die 
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koninkryk van God is ophande en dat hulle hulleself sal bekeer en begin lewe soos wat 

Jesus vir hulle kom wys het. Maar hulle kies daarteen. 

 

Was dit die wil van God dat Jesus gekruisig moes word? Nee geliefdes, dit is nooit die 

wil van God dat ’n opregte en goeie mens moet sterf nie, dit is nie die wil van God dat 

enige een moet doodgemaak word nie. Maar omdat mense nie van Jesus se boodskap 

gehou het nie. Omdat hulle nie bereid was om hulle eie mag oor te gee en deel van 

hierdie Koninkryk van God wou word nie, het hulle gekies om Jesus te laat kruisig. 

 

Tipies van Markus se skryfstyl het hy dan ook hier in die gebeure rondom Pilatus, 

Barabbas en Jesus vir ons die gevolge van hierdie keuse van die mense duidelik 

gemaak. 

 

U sou onthou dat ek het vroeër verwys na hoe Markus se evangelie begin het: Hierdie 

is die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. En so reg deur 

hierdie evangelie is een van Markus se grootste temas om vir die wêreld te wys dat 

Jesus is waarlik die seun van God. 

 

Met die doop van Jesus en so ook wanneer Jesus verheerlik word op die berg is dit 

God self wat Jesus herken as: My geliefde Seun! Hiermee saam deur die evangelie 

word daar ook gewys dat die onrein geeste herken vir Jesus as die Seun van die 

Allerhoogste en Seun van God. 

 

En dan kom Markus 15. Dit is nou tyd om te sien of die mense ook vir Jesus so herken. 

Maar weens hulle eie belange, kies hulle vir Barabbas. Die ironie van hierdie keuse 

gaan soms by ons verby. Want u sien die naam Barabbas is ’n Aramese naam wat 

letterlik beteken: Seun van die Vader. 

 

Hulle keuse vir Jesus die Seun van God is: Kruisig hom! En vir Barabbas: Laat hom vry. 

Want Jesus het opgestaan teen die dominerende sisteem. Hy het opgestaan teen die 

geweld en die ongeregtigheid van die tyd. En so kies hulle teen hom. Omdat Jesus teen 
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die normaliteit van hulle samelewing ingegaan het kies hulle om hom eerder dood te 

maak. 

 

En die bring ons dan weer terug na vanoggend in ons eie tyd. Lydenstyd het verskeie 

betekenisse vir verskeie mense en ek dink nie daar is een betekenis wat meer waar en 

meer reg is as ’n ander een nie. Elkeen van hierdie kan by mekaar aansluit en leer en 

bydra tot ’n voller verstaan van die lyding van Jesus en wat dit vir vandag beteken. 

Maar een ding wat almal in gemeen het en wat ek dink hierdie tyd ons weer wil laat 

onthou: Om stil te word en deel te neem aan die lyding van Jesus, om ook weer opnuut 

jou lewe toe te wy aan die passie van Jesus, vra dat jy soms uit die normaliteit van die 

lewe beweeg en in die koninkryk van God in beweeg. 

 

Om in die tyd te sê ons wil weer nadink oor die kruisiging van Jesus is om weer te besef 

wat gebeur wanneer mense hulle eie wil nastreef en nie die van God nie. Goeie en 

opregte mense kry seer, goeie en opregte mense word gekruisig. Dit is nie altyd maklik 

om in die koninkryk van God te leef nie. Dit is nie altyd maklik om getrou te bly aan die 

passie wat Jesus vir ons kom wys het en om in die spore van Jesus te volg nie. 

 

En ja, soms voel ons miskien soos Jesus waar ons ook benoud en vol angs voor God 

neerval en smeek dat God die beker by ons sal verby laat gaan. Maar terselfdertyd bid 

ons ook dan dat aan die einde God se wil en nie mense se wil, sal geskied. 

 

Ander kere is ons miskien nie beangs nie, maar staan ons ook voor ons eie Pilatus en 

word daar ook vir ons gevra: Wie kies jy, Barabbas of Jesus die Seun van God? Kies 

ons om ook deel te wees van sisteme van geweld in ’n wêreld waar geweld die 

antwoord op alle konflik is? Of kies ons om vredemaker te wees? 

 

Laastens wil ek weer teruggaan na waar ons begin het vandag. Wanneer ons praat van 

lydenstyd is daar verskeie reaksies wat by mense na vore kom. Sommige het vreemde 

gebruike wat hulle beoefen in die tyd om dit te herdenk en weer oor die lyding van 

Jesus na te dink. Elkeen van ons het iets anders wat ons oor nadink en wat ons 
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assosieer met hierdie dag. En vir ’n klein rukkie breek ons weg uit die normaliteit van 

die wêreld. 

 

So ook is hierdie nagmaal vanoggend vir ons geliefdes ’n simbool. Eerstens vandag in 

die besonder is dit om ons te herinner van die lyding en kruisdood van Jesus in die 

Paastyd. Maar terselfdertyd is dit ook nou ’n oomblik waar ons deel is van iets buite 

hierdie wêreld, maar tog ook in hierdie wêreld. Vir ’n oomblik sê ons dat die 

gemeenskap van ons as gelowiges, nie net hier in hierdie enkele kerk gebou nie, maar 

regoor die wêreld word tasbaar vir ons, word sigbaar vir ons. 

 

Deur die brood en die wyn word ons herinner van die dood van Jesus maar ook die 

boodskap van Jesus dat God ons nie net geestelik wil versorg nie, maar ook fisies 

versorg. Jesus is deur die magte van sy tyd gekruisig omdat hy hierdie boodskap 

verkondig het. Omdat hy gesê het dat almal is welkom by God, omdat hy God en nie die 

keiser gedank het vir sy voedsel en so dan ook dit aan almal sonder onderskeid 

uitgedeel het. Man en vrou, kind en oumens, slaaf en vrye, almal het hulle daaglikse 

brood gekry in die koninkryk. 

 

Hierdie selfde sorg en boodskap is wat ons vandag hier ontvang en wat ons weer in die 

wêreld moet gaan uitdra. 

 

Amen 

 

BELYDENIS VAN GELOOF 

As belydenis vanoggend gaan ons gesang 329 sittend saam sing. Ons sing dit sittende 

en biddend in aansluiting met die dag. Want soos wat ons nou sit dink ons na oor die 

gevolge van eeue gelede toe mense gekies het om hulle wil en nie die van God na te 

volg nie. Na die sing van die gesang sal ons oorgaan na die nagmaalsformulier. 

 Gesang 329 (Want so lief het God die wêreld gehad) 

 

mailto:robertniekerk@gmail.com


Robert van Niekerk robertniekerk@gmail.com 082 929 5677 

Bladsy 12 van 13 

NAGMAAL 

Nagmaal formulier 

Geliefdes in ons Here Jesus Christus. 

 

Luister hoe Paulus, ’n dienaar van Jesus Christus skryf oor die instelling van die heilige 

Nagmaal in 1 Korintiërs: 

 

Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in 

die nag waarin Hy verraai is, brood geneem, en nadat Hy die seëngebed uitgespreek 

het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam — ter wille van julle. Doen dit om My 

in herinnering te bring.” 

 

So ook met die beker ná die ete, met die woorde: “Hierdie beker is die nuwe verbond 

deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om My in herinnering te 

bring.” 

 

Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle 

die dood van die Here totdat Hy kom. 

 

Ons glo en bely dat ons Verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige 

Nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word, 

het en so ook deel gemaak het van die huishouding van God. Want deur Jesus Christus 

is ons nou kinders van God. 

 

Daarom glo ons dat rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons 

het immers almal deel aan hierdie 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. 
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Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons 

vergewe, mag ons by die tafel van God aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons 

opnuut van God se genade verseker. 

 

Wanneer ons van die tafel opstaan, stuur God ons om wêreldwys te getuig van God se 

versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardes brood. Kom ons 

versorg uit dankbaarheid mekaar en ander ook net so. 

 

Ons gaan nou as tafelgebed net so bly sit en saam gesang 266 sing. Terwyl u hierdie 

sing sal ek na onder beweeg en vir ons die tafel in gereedheid bring. 

 
Gebed (beweeg af na die tafel) 

 Gesang 266 (Ons Vader wat woon in die hemel) 
 
Uitnodiging 

Broers en susters in die Here, die tafel is gereed en u word hartlik uitgenooi om te kom 

aansit by die tafel van die Here. Belydende lidmate van gemeentes van die ons Kerk en 

van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom, indien u in u eie gemeente ook die 

nagmaal kan geniet. 

 

Bediening van nagmaal 

Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en 

eet daarvan. Doen dit tot sy herinnering. 

Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is die gemeenskap met die bloed 

van Christus. Neem en drink daarvan. Doen dit tot sy herinnering. 

Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle 

die dood van die Here totdat Hy kom. 

 

 Gesang 399 Strofe 1, 4 & 3 (een strofe per tafel. Indien daar meer as drie tafels is 
sing ons weer strofe 1) 

WEGSENDING EN SEËN 

SLOTGESANG 

 Gesang 314 (Amen) 
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