
Woensdag 6 Mei 
 
Skrifgedeelte: Matteus 26:17-19, 26-30 
Fokusgedeelte: Matteus 26:26-30 
 

Nagmaal is vir ons die fees van verlossing en van hoop 
 

ie woorde “En terwyl hulle eet” vat ons terug na die laaste Paasfees, maar 
ook die heel eerste nagmaal wat Christus saam met sy dissipels gevier 
het. Die Joodse Paasfees het ’n vaste patroon gehad met vier 

hoofmomente wat hulle aan die vier beloftes van God in Eksodus 6:5-6 herinner 
het: 
 Die eerste beker: “Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry.” 
 Die tweede beker: “Ek sal julle van die verknegting verlos.” 
 Die derde beker: “Ek sal julle vry maak met mag en met groot 

reddingsdade.” 
 Die vierde beker: “Ek neem julle aan as my volk en Ek sal julle God wees.” 

Christus stel die nagmaal in met die aanbreek van die derde beker. Daarom 
is nagmaal vir ons dié fees van verlossing. Met die tekens van brood en wyn 
word ek opnuut verseker dat ek in Christus van alle sondeskuld losgemaak is 
én dat ek tot kind van God nuutgemaak is. Daar is niks wat keer dat ek en die 
lewendige God in mekaar se teenwoordigheid kan wees nie. 

Nagmaal is egter ook ’n fees van hoop. Nadat Christus die derde beker 
gedrink het, stel Hy dit duidelik dat Hy nie weer uit die Paasbeker sal drink nie 
“tot op die dag wanneer Ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van 
my Vader sal drink”. Dit is by die groot bruilofsmaal van die Lam waar ons saam 
met Hom die vierde beker gaan drink. 

Dan sal God se koninkryk finaal deurbreek en Hy sal by ons bly as ons God, 
en ons gaan volmaak by Hom wees as sy kinders. 
 
Sing: Skrifberyming 5-3:4, 5 

Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers) 
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