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Preektema: Selfondersoek volgens die Nagmaalsformulier 

Skriflesing: Mattheus 1:18-25 

Inleiding 

Ons vier volgende naweek weer die heilige Nagmaal. Ons het die gewoonte om die 

Nagmaalsformulier te lees voor elke keer wat ons Nagmaal gebruik. Dis ‘n waardevolle 

dokument en help ons om elke keer weer opnuut herinner te word waaroor die Nagmaal 

handel. Dit dien tegnies as ‘n vorm van Woordbediening – ‘n vorm van ‘n preek. Ons gaan dus 

vanoggend in voorbereiding vir die Nagmaal van volgende week – deur die Nagmaalsformulier 

stap en dit verduidelik soos ons vorder.  

Om die nagmaal reg en troosryk te vier is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit 

tot sy gedagtenis te gebruik. 

 Hier kom reeds twee dinge duidelik navore:  

- Die Nagmaal moet reg gevier word  

- Die Nagmaal is vir ons troosryk.  

Wat bedoel ons? Eerstens die Nagmaal moet gevier word dat die Nagmaalstafel nie 

ontheilig word nie. Hoe gebeur dit? Paulus verduidelik in 1 Korinthiers 11:20-34 dit soos 

volg en wys die gevaar uit:  

20As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. 
21Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete; en die een het honger en die ander is 

dronk. 22Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente 

van God, en maak julle dié beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle 

prys? Hierin prys ek julle nie. 23Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle 

oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; 
24en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat 

vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. 25Net so ook die beker ná die ete, 

met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels 

as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. 26Want so dikwels as julle hierdie brood eet en 

hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. 27Wie dan op 

onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan 
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die liggaam en bloed van die Here. 28Maar die mens moet homself beproef en só van 

die brood eet en uit die beker drink. 29Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet 

en drink ’n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. 
30Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap. 31Want 

as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. 32Maar as ons geoordeel 

word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel 

mag word nie. 33Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar;34en 

as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot ’n oordeel saamkom 

nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. 

Duidelik wys Paulus dus uit dat die viering van die Nagmaal nie is soos enige ander 

geleentheid wat ons brood eet en wyn drink nie – dis ‘n besonderse geleentheid met 

‘n besonderse fokus en betekenis. Tweedens wys hy uit dat elkeen hulleself moet 

ondersoek, sodat hulle nie onder die oordeel van God kom nie. Hierdie ondersoek kom 

in twee wyses: eerstens deur die ouderlinge wat waak oor die leer en lewe van die 

lidmate en tweedens deur die selfondersoek van elkeen by homself. Indien die 

Nagmaal op so ‘n wyse gevier word word, is dit die regte manier van die viering daarvan 

en is dit vir ons troosryk (ons gaan daarby terugkom as ons volgende week kyk na die 

tweede gedeelte oor ons moet die Nagmaal vier tot sy gedagtenis.   

Ons kyk dus vanoggend na die aspek van Selfondersoek.  

Selfondersoek 

Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte: 

- Ons moet nadink oor ons sonde en ‘n diep berou daaroor hê voor God.  

- Ons moet weet dat AL ons sonde op grond van Jesus Christus se verdienste 

vergewee is. 

- Ons moet leef in hierdie dankbaarheid tot eer van sy Naam.   

“Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God 

verootmoedig.”  

Die punt van die saak is ons almal is in sonde ontvang en gebore. Verder ons almal is 

sondaars. Dis nie net dat ons in sonde ontvang is en met sonde bevlek is van die begin 
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af nie – ons maak ook ons uit skuld meer deur meer te sondig. Wat is sonde? Sonde is 

aktiewe vyandskap en doelbewuste ongehoorsaamheid van dit wat God is en van ons 

verwag om te wees. God is nie ‘n moordenaar nie – daarom kan Hy verwag dat ons nie 

moet moord pleeg nie. God is nie ‘n egbreker nie (Hy is getrou aan sy volk al is hulle 

ontrou aan Hom) – daarom verwag Hy dat ons getrou moet wees. God is die Enigste 

God en daarom verwag Hy dat ons Hom moet erken as enigste God ens.  

1 Johannes 1:8-10: 8AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die 

waarheid is nie in ons nie. 9As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die 

sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 10As ons sê dat ons nie 

gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ’n leuenaar en is sy woord nie in ons nie. 

So eerstens moet ons besef ons is sondig en ons het ‘n Verlosser nodig. Selfs ons beste 

werke is niks meer as bose werke voor God nie. Hoekom? Want ons beste werk sonder 

die verlossing in Christus word gedoen uit ongeloof, nie volgens God se gebod nie en 

nie tot sy eer nie. Dis die kenmerke van goeie werke: uit ware geloof, tot eer van God 

en volgens sy gebod.  

“Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die 

soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en 

geskenk is.”  

2 EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 2waarin 

julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van 

die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid 

werk, 3onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees 

toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders 

van die toorn net soos ook die ander. 4Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons 

deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5ook toe ons dood was deur die 

misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered — 6en saam 

opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, 7sodat Hy in die eeue wat kom, 

kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in 

Christus Jesus. 8Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: 

dit is die gawe van God;9nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10Want ons 
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is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat 

ons daarin kan wandel. 

Soenverdienste: Versoening en verdienste. Wat bedoel ons met versoening? Wat 

bedoel ons met verdienste?  

“Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor 

Hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe.” 

Dankbaarheid word die mooiste uitgedruk in die samevatting van die wet van die Here: 

om God lief te hê met ons hele wese en ons naaste lief te hê soos ons onsself lief het. 

Die Nagmaal leer ons dus nie net om oor ons sonde te dink nie – dit wys ook heen na 

Christus in Wie ons, ons verlossing ontvang. Dit wil ook ons aanmoedig om in hierdie 

lewe te leef tot eer van sy Naam.  

Luister na Romeine 12:1-2: 

EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame 

stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer—dit is julle redelike 

godsdiens. 2En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word 

verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die 

goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. 

Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. 

Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor 

hulleself. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat 

aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, meinediges en ongehoorsames, 

moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars 

en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos 

en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal 

omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie; inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe 

buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. 

Ons het inderdaad nog baie gebreke: gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde 

tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor 

ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker 
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wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te he aan die hemelse spys en 

drank.  

Onderskeid tussen sonde wat nie bely word nie en sonde wat bely word. Erken ons dat 

AL ons sonde deur Christus voor betaal is aan die kruis of is daar ‘n sonde wat ons nog 

hardnekkig aan bly vasklou?   

Amen.  


