
 

Preekvoorligting Sondag 12 Augustus 2018 

Skriflesing: Mattheus 6: 9 – 13      Teksvers: Mattheus 6: 11 

Tema: Elke dag Brood, nie maar elke 3 maande nie 

 

1. Die plek van die nagmaal binne die kerklike en persoonlike geloofslewe 

Die nagmaal is voorwaar ŉ gebeure in die kerk waar rondom baie bedrywighede sentreer, kerklik 

maar ook in persoonlike geloofslewe. Die bywoning van nagmaal word eintlik ervaar as ŉ tipe 

barometer vir die geloofslewe van ŉ gemeente en individuele lidmate. Verder bring die nagmaal 

ŉ welkome oplewing in die gemeente en lidmate se geloofslewe. Dit kan beteken dat die kerk 

moontlik ŉ nagmaalskerk met nagmaalsgelowiges kan word – iets waarteen deur die regte Bybelse 

uitkyk op die nagmaal, met erns gewaak moet word. 

 

2.  “Gee ons vandag ons daaglikse brood” en toepassing daarvan vir die nagmaal 

Die “Onse Vader” is ŉ gebed, ŉ gesprek met God waarin die mens in afhanklikheid sy lewe voor 

God lê o.a. in die woorde “gee ons vandag ons daaglikse brood”. Kyk ŉ mens na die oorspronklike 

taal, kan dit ook “gee ons vandag ons toekomstige brood” vertaal word. Dit beteken dat die hemelse 

bedeling van die toekoms, nou reeds, vandag, ŉ werklikheid word in die lewe van die bidder. Die 

ware gelowige leef dus elke dag met sy oë gerig op die ewigheid, op die hemelse brood Xtus, met 

die verwagting om vandag, elke dag daardeur gevoed en versterk te word. 

 

3. “Gee ons vandag ons daaglikse brood” en toepassing daarvan in persoonlike geloofslewe 

Christus is volgens die betekenis van die vierde bede elke dag as “brood van die lewe” deel van 

die gelowige se lewe. Al kan daar nie elke dag fisies by die tafel van die nagmaal aangesit word 

nie, moet daar elke dag geestelik by die tafel aangesit word met die bede – gee my vandag my 

toekomstige brood. Hier dus geen sprake van elke 3 maande aan tafel gaan nie, maar 

spreekwoordelik elke dag. Daarom in ons lewe geen plek vir nagmaalskerk en nagmaalsgelowiges 

nie.  

 

4. Die noodsaak vir “toekomstige brood” vir vandag 

Christus sê in Joh 6:35 sê: “Ek is die brood van die lewe” en dat “dié wat na Hom sou kom, nooit 

honger kry nie en nooit dors kry nie”. Die openbaring – honger en dors kom voor eet en drink. ‘n 

Mens moet eers honger wees voordat jy eet, ‘n mens moet eers dors wees voor jy drink. Dit is wat 

ware godsdiens is – die geestelike honger gewerk deur die HG vir die lewe-gewende kos elke dag. 

ŉ Toestand meegebring deur die wete dat ons in ‘n toestand van die dood verkeer, ewige dood. 

Daarom die noodsaak vir “toekomstige brood” vir vandag, elke dag en nie elke 3 maande nie. 

 

Ons moet wees Christuskerk en christengelowiges met Christus so duidelik in ons lewe dat daar 

geen hindernis sou wees om elke dag nagmaal te vier nie. Laat ons in vaste voorneme breek met 

die elke 3 maande eet van die “toekomstige brood”, die “brood van die lewe”, maar elke dag 

daarvan lewe.  

 

Daarom elke dag Brood, nie maar elke 3 maande nie! 

 


