
In dankbaarheid het ons deel aan die enigste ware offer

Teks: 1 Korinthiërs 10: 1 - 21 & Sondag 28

Teksvers: 1 Korinthiërs 10: 16 - 17


1. Inleiding  
Geliefdes ons leerdiens vorm ook vanoggend ons nabetragtingsdiens. En in hierdie preek wil ons 
fokus op die vraag: “Wat doen ons wanneer ons van die Nagmaalstafel af opstaan”. En as u so 
rondom u rondkyk dan wonder ons. Want sien alhoewel vandag se teksvers sulke bekende 
nagmaals woorde bevat, gaan dit eintlik oor iets heeltemal anders. Kom ek verduidelik. 


Ons sien duidelik dat hierdie teksgedeelte aangehaal word as verwysingsteks in die voetnota van 
vraag 75. Tog is dit eintlik presies ook die manier waarop Paulus dit gebruik hier in 1 Korinthiërs 
10. Dit is ’n teksverwysing om te bevestig wat hy eintlik wil leer oor ’n ander saak. Want alhoewel 
die stelling in vers 16 en 17 nie teenstrydig is met wat die res van die Woord oor die nagmaal 
openbaar nie. Sou dit steeds onbillik en buite konteks wees om ’n volledige dogma oor die 
Nagmaal op te bou uit hierdie twee verse. 


Tog is dit juis omdat die waarheid in hierdie twee verse verkondig word, dat dit lig kan werp oor 
die ander saak waaroor Paulus onderrig wil gee. Hierdie saak is afgodery en die gemeenskap met 
duiwels. En ons mag dalk dink dat afgode en selfs die duiwel maar uitgesterf het vandag, maar 
kom ons hoor wat Paulus se. Want vers 21 van ons teksgedeelte bly tog steeds waar vandag. "’n 
Mens kan nie aan die een kant die nagmaalsbeker drink en dan omdraai en by ’n afgodstempel 
instap en daar drink en doen soos jy wil nie. Net so min kan jy in die oggend saam met die Here 
aan sy nagmaalstafel sit en dan die middag saam met die demone gaan feesvier." 


2. Die nagmaal moet meer wees as net ’n ritueel 
Soos ons reeds gesê het openbaar vers 16 en 17 ’n waarheid waarom Paulus die res van sy 
argument bou. Die beker aan die nagmaalstafel is soveel meer as net ’n gewone beker met wyn of 
druiwesap wat om gestuur word. So ook natuurlik die brood. Die een brood en een beker bevestig 
ons gemeenskap met Christus se liggaam en bloed en daarmee saam natuurlik ook ons eenheid 
met mekaar. 


Daarom is die nagmaal soveel meer as bloot ’n ritueel wat maar net gereeld deur gelowiges 
gebruik moet word. Want die probleem met ’n ritueel is dat dit ’n minimum geloofsoortuiging 
ondersteun. Iets van ’n versekerdheid van my geloof as dit net afgehandel is. Maar Paulus vee 
eintlik vinnig hierdie oortuiging van die tafel af. Hy vergelyk dan die deurtog deur die see en die 
wolk in die woestyn met die sakrament van die doop in vers 1 en 2. En dan in vers 3 en 4 is daar 
’n duidelike verbintenis tussen die manna en nagmaalsbrood en die water uit die rots by Horeb en 
die nagmaalswyn. Maar dan die skokkende gevolgtrekking dat so baie van hierdie mense juis 
omgekom het in die woestyn. 


Die probleem kom by die siening van Godsdiens en die geestelike in my lewe. Vers 22 van ons 
som dit vir ons aan die einde so mooi op. " 22Of wil ons die Here uittart? Is ons miskien sterker as 
Hy?” Deur die Here en my geloofslewe net ’n klein plekkie in my lewe te gee, skep ek moet die 
indruk dat ek groter as Hy is. Dat die Here net geregtig en tevrede moet wees met ’n kleinstukkie 
in my lewe en nie ’n millimeter meer nie. Maar die Here is ’n jaloerse God wat nie op die proef 
gestel moet word nie. Daarom is die vraag wil ek dit regtig waag om die Nagmaal maar net te sien 
as ’n ritueel wat die minimuim vereiste vir my geloofslewe is? 


Wil ek regtig so vinnig van die nagmaalstafel af opstaan en my haas na ’n ander tafel? 


3. Fisiese tafels 
Uiteindelik is daar die ander waarheid rondom die sakrament van die nagmaal. Daar is ’n rede 
waarom Jesus ook ’n maaltyd kies as sakrament. En natuurlik het dit baie te doen met die pasga 
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en die vervulling van die Ou Testamentiese profesieë. Maar dit het ook te doen met ’n eenvoudige 
fisiese maaltyd. Baie mense soos ek self ook, hou nie daarvan om alleen te eet nie. Sien ’n 
maaltyd het soveel meer waarde as net die voedingswaarde in voedsel wat letterlik ingeneem 
word. Ons kan sê ’n maaltyd het ’n vleeslike waarde in die fisiese voedingswaarde van die 
voedsel. Maar ’n maaltyd het ook ’n geestelike waarde, en dit lê in die gemeenskap wat beoefen 
word. Met ander woorde die ander persone waarmee jy saam eet. 


In antieke tye soos vandag, is mense geken deur die mense waarmee hulle maaltye genuttig het. 
Vandag nog is die vir ons ’n voorreg om saam met familie en vriende te eet. Dit is die positiewe 
kant daarvan. Maar natuurlik is daar ook ’n negatiewe kant. Jy word geken aan die mense 
waarmee jy saam eet. Dink maar aan die openbare omgewing. Wanneer ek ander mense sien 
saam eet in ’n restaurant weet ek hulle assosieer met mekaar. Dit kan of my beeld van hulle 
verbeter of versleg.


Die laaste saak rondom ’n fisiese tafel is die skuld wat die guns van ’n maaltyd koop bring. Ons 
almal weet dat dit ’n ou metode van verteenwoordigers is om besigheid te verseker. Jy neem die 
klïent uit vir ete, en skep ’n skuldgevoel by hom om met jou besigheid te doen. 


Al hierdie fisiese elemente is natuurlik ook teenwoordig in die nagmaalstafel. Alhoewel alles in 
simbolies in tekens en seëls uitgedruk word, is die volgende steeds waar op ’n fisiese vlak. Soos 
wat brood en wyn ons fisiese honger en dors kan les. Kan net die volmaakte offer van Christus die 
diep dors binne ons werklik les. Maar ook op die geestelike deel. Ons sit as gemeente saam aan 
die tafel, waar ons ook glo dat Christus teenwoordig is. Daar is dus duidelik ’n skuldgevoel wat in 
ons geskep word. Ons is in dankbaarheid liefde aan Christus en ons mede broer en suster 
verskuldig.  


4. Geestelike tafels 
Die laaste gedagte is dit waaroor die onderrig in die teksgedeelte eintlik gaan. Die geestelike tafels 
waarby ons aansit. En soos ons deeglik verduidelik het in die fisiese tafels word bande gevorm 
rondom tafels. Dit is staan immers ook letterlik so in ons teksgedeelte. Die gemeenskap met die 
bloed en liggaam van Christus. Maar wat die gelowige soms nie verstaan nie, is dat hierdie bande 
eksklusief is. Ek kan nie ’n band met Christus en ’n band met ’n afgod of duiwel tegelyk hê nie. 


Daarom is die eerste groot waarskuwing in hierdie gedeelte om nie aan afgods rituele deel te 
neem nie. Dit is iets wat vandag nie meer so buite die norm is, as wat ons dink nie. Vroëer is jy net 
hiermee gekonfroteer as jy in die buiteland ander gelowe se tempels besoek het. Maar nou hier in 
suid-afrika waar daar tans baie gelowe beoefen word, spoel rituele in die samelewing in. Ons dink 
maar byvoorbeeld aan iets soos die “colorun" ’n paar jaar gelede, wat eintlik ’n Hindoe ritueel is. 
Dit is om geestelik aan afgode tafels te eet.


Maar dan ook die geestelike eet aan die duiwels se tafels. Ons sien dit in die flankeerdery met 
versoekings. Deelneem aan aktiwiteite wat jou maklik in die sonde in kan lei. Paulus bevestig 
duidelik die doodsheid vna die afgod in vers 19. Maar met die duiwels is dit anders. Hulle leef en 
is voortdurend besig om ons aan te hits ons geloof in die Here te verraai. Uiteindelik is dit die ou 
waarheid dat niks werklik neutraal is nie. So dus eintlik in alles wat ons doen is ons met een van 
twee dinge besig. Christus beskryf hierdie twee dinge vir ons in Mattues 12:30 "30“Wie nie aan my 
kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape bymekaarmaak nie, jaag hulle 
uitmekaar.”


5. Slot  
Ons kan afsluit deur te sê dat my opstaan en heengaan van die nagmaalstafel iets bely van my 
oortuig van die nagmaal. Ek kan of nie wag om van die nagmaalstafel af op te staan nie. Iets wat 
ons al duidelik waargeneem het. Ons almal het al gehoor dat iemand kla dat die erediens tydens 
nagmaal darem net te lank is. Of aan ander kant, is hierdie nabetragtigsdiens met sy swak 
bywoning. Selfs die nagmaalsete geleentheid wat ons later vanmiddag aanbied word soms nie 
bygewoon nie. 
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Of ek bely in dankbaarheid dat ek deel het aan die enigste ware offer. Die enigste offer wat die 
krag het om al my sondes te vergeef. Om my witter as sneeu te was. En dan skop al hierdie ander 
elemente wat ons bespreek het natuurlik in. Dan is hierdie nie daardie maaltyd waar ek 
voortdurend op my horlosie kyk om seker te maak dit wat nie te veel van my tyd op nie. Tyd wat 
ek eerder iewers anders aan ’n afgod of miskien ’n duiwel wil gaan spandeer. 


Maar ten slotte skep hierdie maaltyd dan daardie skuldgevoel om juis liefde aan die Here en my 
naaste te gaan bewys. Ek hoop van harte dat die nagmaalsgeleentheid van die Gereformeerde 
Kerk Phalaborwa op 18 Augustus 2019 vir u elkeen so ’n geleentheid was en steeds is wanneer 
ons vanmiddag ook saam gaan eet.


Amen 
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