
JEUGLES – Nagmaal 

1.  PRAISE EN WORSHIP – We Believe

2. YSBREKER: Simbole

- Gee vir elke groep ‘n pakkie met ‘simbole’
- Kyk watter groep kan hulle almal die eerste identifiseer

3. PROCESS DIE YSBREKER:

- Wat is die DOEL van hierdie simbole/tekens wat julle geidentifiseer het?
- Dit sê vir ons iets sonder om woorde te gebruik of om te praat.
- In ons pad saam met God is daar ook twee ‘simbole/tekens’ wat ons in die kerk baie 

gebruik – wie van julle weet wat dit is?
- Die doop en die nagmaal – ons gaan vanaand bietjie na die nagmaal kyk.

4. GROEPIES:

Vrae in die groepe:

1. WAARVAN is die nagmaal vir ons ‘n simbool/teken?

- Jesus se dood en opstanding
- Van die vergifnis van my sondes deur Jesus se kruisdood

2. HOEKOM gebruik ons nagmaal?

- Om ons te onthou van die wat Jesus vir ons gedoen het – dood en opstanding
- Jesus het ons self van die nagmaal geleer, en dat ons dit gereeld moet gebruik om te 

onthou van dit wat Hy vir ons gedoen het.
- Dis ‘n teken van God se beloftes – van dit wat Hy gedoen het en dit wat Hy nog gaan 

doen – eendag terugkom 
- Wanneer ek dit gebruik verklaar ek my geloof – dit wat ek glo

3. Dink julle dis belangrik om nagmaal te gebruik? Hoekom?

4. Maak ‘n lys van woorde wat by julle opkom as julle aan die nagmaal dink.

5. Wie MAG nagmaal gebruik?

- NET mense wat hulle lewens vir Jesus gegee het en Hom aangeneem het as hulle 
Verlosser en Saligmaker mag nagmaal gebruik



6. HOE moet ons nagmaal gebruik? (1 Kor 11:27-30)

1 Kor 11:27-30 Elkeen wat op ‘n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die 
Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. 28 Maar 
elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, 29 
want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring 
daardeur ‘n oordeel oor homself. 30 Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en 
sterf daar baie van julle.

- Ek moet my hart ondersoek en kyk of ek iets teen iemand het waarvoor ek hulle nog 
nie vergewe het nie, of sonde in my lewe wat ek nie van kan loskom nie.

- Dan moet ek dit belei voor die Here as ek reg is daarvoor, 
- As ek nie reg is nie, dan moet ek eerder nie nagmaal gebruik nie, want dan eet en 

drink ek ‘n oordeel oor myself.
- Moet eerder NIE die nagmaal gebruik as jy om watter rede ookal nie reg is nie, 

NIEMAND gaan skeef na jou kyk nie, maar onthou God gaan van jou rekenskap kom 
eis as jy dit nie MOES gebruik het nie en jy het! 

7. Waar kom die nagmaal vandaan? ( Matt 26:26-28)

Matt 26:26-28  En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het 
Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam” 27 
Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en 
sê: “Drink almal daaruit, 28 want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël 
word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. 

- Jesus het dit self ingestel die nag waarin Hy gevange geneem is, sodat ons dit moet 
gebruik en onthou wat Hy vir ons gedoen het.

5. NAGMAAL:

- Elke groepleier kry voor die tyd sap, glasies en brood
- Wanneer julle die vrae oor die nagmaal klaar behandel het gee jy die kinders in jou groep 

kans vir STIL selfondersoek en gebed
- Wanneer jy sien almal is klaar dan lees jy die instelling van die nagmaal en gebruik die wat 

REG is die nagmaal saam met jou.

- Instelling van die nagmaal: Matt 26:26-28  En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem 
en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met die woorde: 
“Neem, eet; dit is my liggaam” 27 Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die dankgebed 
uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal daaruit, 28 want dit is my bloed, die 
bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van 
sondes

6. SLUIT AF MET GEBED EN GEE SELFONE TERUG


