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Tafel 5: Ons is wat ons eet 
uit “Aan tafel saam met Jesus” – Cas Wepener (Bybel-Media 2010) 

Lukas 22:7-23                                                                                                                    

Gesels saam: 

 Deel wat jy gehoor het 

in die teks by die 

Heilige Gees. 

Bedreigings 

Baie bedreigings vorm die 

konteks van die eerste 

nagmaal wat ingstel word: 

• Jesus word bedreig van 

binne: Judas – een van 

Jesus se binnekring – 

het met die voorbereiding en aansit by die ete Jesus reeds verraai; van die ander 

dissipels baklei oor wie die belangrikste is. 

• Jesus word bedreig van buite: Die priesterhoofde en owerhede wil Hom uit hulle pad 

uit hê. 

Te midde van al hierdie bedreigings, kies Jesus om steeds die pasgamaaltyd te vier saam met 

sy dissipels. Lukas praat van 2 van die tradisionele 4 bekers wat tydens die pasga ook gebruik 

is. In Eksodus 12 kan ons lees oor die eerste pasgamaaltyd. In die Eksodus-maaltyd staan die 

Israeliete saam teen ‘n bedreiging van buite – die Egiptenare van wie hulle moes vlug. 

In teenstelling met die eerste pasgamaal, het Jesus nie mense wat werklik saam met Hom 

staan nie. Jesus is alleen. Tog vier Hy die pasga saam met sy dissipels en hierin word die 

pasgatafel ’n simbool van ‘n stukkende en gebroke wêreld. 
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 Ons almal het al die een of ander vorms van bedreigings ervaar – soms van buite en 

soms selfs van binne, in ons eie familie en vriende. Het jy al soos Jesus of die Israeliete 

gevoel? 

 Het jy al ooit aan die nagmaal gedink as iets wat ons herinner aan Jesus se 

teenwoordigheid en troos binne hierdie situasies? 

Onthou… 

Op Jesus se donkerste nag, stel Hy die eerste nagmaal in: Dis waarvoor Hy gekom het – vir ‘n 

gebroke wêreld, gebroke lande, gebroke gemeentes, gebroke families, gebroke mense, juis 

vir gebrokenes word My liggaam gebreek. Met die nagmaal sê Jesus dat Hy wil hê ons moet 

dit onthou: “Gebruik dit tot My gedagtenis.” 

 Ons onthou agteruit – die kruis: “Onthou dat Ek die paaslam is wie se bloed aan die 

koesyne van jou lewe gesmeer is, ‘You shall be passed over.’” 

 Ons onthou vooruit – die maaltyd in die koninkryk wat kom: “Onthou Ek gaan om vir 

julle die bruilofsmaaltyd van die Lam in die koninkryk van God voor te berei.” 

“En onthou: Wat jy onthou, is wat jy ís en wat jy ook ál meer sal word. Jy is/word wat jy 

eet.”1 

 Hoe sal jou lewe lyk as hierdie twee dinge wat Jesus vir ons vra regtig ‘n daaglikse, 

bewuste waarheid is? 

Oskar Kokoschka (1886-1980) se “Solidêre Christus” 

Die Tseggiese kunstenaar het hierdie potloodskets geskep tussen 1945 en 1946 (einde van 

2de Wêreldoorlog). 

Die skets het verskeie interpretasiemoontlikhede wat almal rondom solidariteit wentel: 

 Hy wou 5000 plakkate met sy wens teen Kersfees 1945 op alle publieke plekke in 

Londen aanbring: “In memory of the Children of Europe who have to die of cold and 

hunger this Xmas.” 

                                                      
1 “Aan tafel saam met Jesus”, p. 75 
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 Christus hang slegs met een 

hand aan die kruis en reik uit met 

die ander na die skare rondom 

Hom – Hy is gekruisig, maar het 

reeds die dood oorwin. 

 In hierdie skets vloei God se 

uitreiking na die mens in die 

Kersfeesgebeure, Goeie Vrydag se 

kruis en Paassondag se 

opstanding ineen. 

 Die mense rondom die kruis is 

nie Maria of die apostels of die 

soldate nie, maar die honger en 

koue kinders van Europa. Een van 

die verhongerde kinders eet selfs 

aan Jesus se hand – ‘n radikale 

uitbeelding van Christus se solidariteit met lydende mense. Hy gee Homself, offer 

Homself aan hulle. 

 Hoe help hierdie skets jou om met nuwe oë na die nagmaal te kyk? 

 Hoe help dit jou dink oor Christus aan die kruis vir jou? En vir ander? Is daar iemand of 

‘n groep wat spesifiek in jou gedagtes opkom wanneer jy na die Christus en die kinders 

in hierdie skets kyk? 

Sintuiglike Nagmaalsviering 

Hê brood en druiwesap/wyn by die byeenkoms. Laat elkeen vir hulleself ‘n stukkie brood 

afbreek en ‘n glasie sap/wyn skink en dit eet en drink. Gebruik jou sintuie: 

• Wat hoor jy? 

• Wat sien jy? 

• Wat ruik jy? 

• Wat voel jy? 

• Wat proe jy? 
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Probeer om die volgende keer wat jy nagmaal gebruik in ‘n erediens ook jou sintuie só in te 

span. 

Onthou-simboliek van die pasgamaal 

 Ongesuurde brood: Herinner aan die haas waarmee die Israeliete Egipte moes verlaat. 

 Bitter kruie: Herinner aan die bitter slawerny in Egipte. 

 Vrugtepuree-pasta: Simboliseer die klei waarmee die Israeliete as dwangarbeiders in 

Egipte bouwerk moes doen. 

 Pasgalam: Herinner aan God se genadige oorslaan van Israel met die dood van die 

eersgeborenes. 

 Rooiwyn: Simboliseer die bloed van die paaslam wat aan die deurkosyne gesmeer is. 

 Watter simboliek praat met jou persoonlik? Hoekom? 

Name vir die Nagmaal 

 Agape-maal: Agape is die Griekse word vir onvoorwaardelike liefde. Dit verwys na die 

liefdesmaal wat in die eerste eeu gevier is. 

 Eucharistie: Die word verwys na die Griekse woord vir “dankbaarheid” en hou verband 

met Jesus se dankgebed aan die Vader terwyl Hy die sakrament ingestel het. 

 Mis: Blykbaar het die mis oorspronklik verwys na die seën of uitstuur aan die einde van 

die erediens (Ite messa est – “die mis is afgehandel”), maar mettertyd het dit egter ‘n 

term geword wat verwys het na die hele viering wat ook die nagmaal ingesluit het. 

 Kommunie (“Holy Communion”): Dit is ‘n naam wat probeer om die “gemeenskap” 

(koinonia) waarvan 1 Kor. 10:16 praat uit te lig: “Die beker van danksegging… is dit nie 

die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die 

gemeenskap met die liggaam van Christus nie?” 

 Nagmaal: Het te doen met die Nederlandse term “avondmaal” en verwys na die tydstip 

waarop Jesus hierdie viering ingestel het. 

 Watter naam praat met jou persoonlik die meeste as jy dink oor wat die nagmaal vir 

jou beteken? Hoekom? 


