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Sondag,  29 November 2020 

Skriflesing:   1 Korintiërs 10:14-22 

Tema:    Kom na die tafel.  
   

Skriflesing  
1 Korintiërs 10:14-22  
14 Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdiens te doen hê nie. 15 Ek praat met julle as 

verstandige mense. Beoordeel self wat ek sê. 16 Die beker van danksegging, waarvoor ons God 

dank, 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? 17 Omdat dit een brood is, is ons, al is ons 

baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. 
18 Kyk maar hoe is dit by die Joodse volk. Kom daar dan nie gemeenskap tot stand tussen die 

offeraltaar en dié wat die offers eet nie? 19 Wat wil ek hiermee sê? Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod 

enige betekenis het? 20 Nee, maar dat dié wat aan hulle offer, aan bose geeste offer en nie aan 

God nie. En ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. 21 Julle kan nie die 

beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel 

van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie. 22 Of wil ons die Here uittart? Is ons 

miskien sterker as Hy? 

 
Preek  
Geliefde broers en susters -  
U sal saam stem dat spesiale geleenthede baie keer met kos gepaard gaan. Kyk maar na 

Kersfees, verjaardae, huweliksherdenkings en so voorts. By funksies waar ek al was, gebeur dit 

dat mens die kos wat voorberei is vir, na die funksie, al kan ruik. En ‘n mens kan nie wag om, na 

die funksie, genooi te word om by die tafel te gaan aansit nie.   

 

Dis met daardie selfde honger en lus wat ons moet kom na die Here se tafel. Vanmore het Jesus 

Christus die tafel in gereedheid gebring, broers en susters, en Hy nooi u uit: “Kom sit aan die 

tafel!”.  

 

Daar is vanmore ‘n paar dinge wat u moet saambring na die tafel toe. 

 

Bring saam: Skoon hande. 
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Voor ‘n mens gaan aansit om ‘n ete te eet, moet mens skoon hande hê. ‘n Mens werk nie in die 

tuin of in die motorhuis en kom dan in die huis in, gaan sit by die tafel en eet aandete nie. Jy gaan 

was eers jou hande.  

Amper net so, broers en susters, leer die Bybel ons, dat voor ons aan die Nagmaalstafel gaan sit, 

moet mens eers selfondersoek instel, kyk na ons lewens tot en met hierdie oomblik. Jy moet goed 

na jouself kyk en sien hoe lyk jou Christelike karakter. As ons dit doen, na onsself kyk, sien ons 

wat moet ons in ons lewens skoon gemaak kry en bely voor God, voor en terwyl ons aansit by die 

Nagmaalstafel.  

 

Daar is van u wat sal kan sê, toe u ‘n kind was, was daar tye waar jy sonder kos bed toe gestuur 

was omdat jy ongehoorsaam aan jou ouers was. Maar as ons na Jesus toe gaan met ons sondes, 

ons ongehoorsaamheid, wat doen Hy dan? Hy vergewe, Hy herstel die verhouding en Hy nooi ons 

na Sy tafel toe.  

 

Tog, broers en susters, is daar van ons wat so swaarkry onder die skuld van ons sondes dat ons 

na onsself kyk en dink ons is nie werd om aan die tafel van die Here te gaan sit nie. Maar, die 

werklikheid is, nie een van ons is werd nie, maar deur die liefde van Christus, en as ons Hom 

vertrou, word ons wettige deelnemers aan die tafel van God. Jesus nooi jou dan persoonlik om 

deel te hê aan hierdie Nagmaal.  

 

Bring saam: dat jy baie honger is 
Voor ‘n mens aan die etenstafel aansit, is dit nogal goed as mens honger is. As jy na iemand 

genooi sou word vir aandete, en ‘n uur voor die geleentheid gaan eet jy ‘n pak lekkers, drink ‘n 

Coke, dan sal jy na al daardie gemorskos nie regtig honger wees vir die aandete nie.  

 

En Paulus noem dan vir ons iets hiervan, deur te sê, “Julle kan nie die beker van die Here drink 

en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan 

die tafel van bose geeste nie (v 21).  

 

God bied vir ons ‘n standvastige maaltyd – die Brood en die Beker vul nie ons fisiese liggaam nie, 

maar dit bevredig ons geestelike liggaam. En elke keer as ons onsself trommeldik eet aan die 

gemorskos, die sondes in ons lewens, neem dit die aptyt weg wat ons moet hê om aan die tafel 

van die Here te kom sit. U en ek moet kan “ondervind en sien” dat die Here goed is as ons by die 
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Nagmaal aansit (Ps. 34:9), en dit gebeur net deur honger te wees vir dit wat goed is vir jou 

menswees. 

 

‘n Seker dokter met die naam dr Leroy Creasy van die Universiteit van Cornell, het ‘n seker 

chemikalieë geïdentifiseer wat in druiwe voorkom wat die risiko vir hart siektes verlaag. Hy skryf in 

die joernaal, ‘Applied Cardiology’, dat druiwesap cholesterol verlaag en dat dit die hart skoonmaak 

van lewensgevaarlike onsuiwerhede.  

En, broers en susters, by die tafel van die Here, snaaks genoeg, word druiwesap of anders gestel, 

wyn, die simbool van Christus se bloed wat weer ons almal se sondige geestelike harte 

skoonmaak.  

 

U en ek is in die wêreld, maar ons hoef nie van die wêreld te wees nie. Ons word elke dag aan 

sondes blootgestel, maar ons kan versoeking weerstaan. Kan u en ek ‘n aptyt ontwikkel vir die 

dinge wat God vir ons wil gee as ons, ons gedagtes bly fokus op die dinge hier op aarde, eerder 

as om te fokus op sake wat daar bo is?  

As ons aandag gefokus is op tydelike dinge dan kan ons so vasgevang raak met dinge wat geen 

ewigheidswaarde het nie. Jesus het belowe, “Geseënd is dié wat honger en dors na dit wat reg is, 

want hulle sal versadig word.”(Matteus 5:6) 

 

En wat bedoel Jesus as hy sê ons sal versadig word?  

Daar is baie mense wat hulle lewens leef op leë tank petrol. Van dag tot dag leef hulle sonder 

enige werklike doel of mening, en as sulke mense op die einde van hulle lewe kom dan wonder 

hulle wat was die punt van hulle lewe. Sulke mense was dood honger in hulle geestelike lewe.  

 

Dis baie anders as ons weet dat God elke een van ons lief het. Hy het ons elkeen lief met ons 

unieke houdinkies en dingetjies. Die Here het ‘n plan vir elkeen van ons se lewe. Jesus vul ons 

lewens elke dag met die gevoel van belang en satisfaksie, omdat ons deur Hom gevul wil wees.  

   

Neem tyd om die maaltyd te geniet.  
As ons ‘n maaltyd eet, het mens ook tyd nodig om die maaltyd te geniet. Daar is ‘n wegneem ete 

restaurant in New Jersy met die naam, ‘Eat it and beat it’. Ook hoor ek dat plekke MacDonalds en 

Burger King se stoele is so ontwerp dat jy nie gemaklik daarop kan sit nie, sodat jy sal eet en klaar 

eet om plek te maak vir die volgende mense. In Europa weer, as jy sit by ‘n tafel is dit joune vir 
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solank as wat jy daar wil sit. Niemand jaag jou aan om klaar te maak nie. Mense het al gekla en 

gesê dat die Europese Kelners traag is, maar die werklike rede is, dat hulle nie wil voorkom of 

hulle jou wil aanjaag om klaar te maak nie.  

 

Broers en susters, soms is ons so gejaag dat ons nie ons kos kan geniet nie. Ons pik dit op en 

jaag na die volgende saak op ons agenda. As u en ek na die tafel van die Here kom, kom ons om 

die oomblik te laat stil staan, om na te dink waarmee ek  besig is en om te onthou wat dit beteken. 

As ons na die tafel van die Here kom is hierdie aansit, die fokus van vanmore se erediens waar by 

ons moet stil raak en die maaltyd werklik geniet vir wat dit werd is.  

 

Sorg vir harmonie aan die tafel.  
Dis belangrik dat daar vanmore harmonie aan die tafel is. U en ek moet hier kom sit met dieselfde 

ding in gedagte, en dit is om deel te kry aan die liggaam van Jesus Christus. Ons hoor van baie 

families wat byeenkom en aansit by die etenstafel en dan sal die gesprek draai van ‘n aangename 

gesels oor relevante sake van die week, na sake soos onder andere politiek. En nie almal hou 

daarvan om oor sulke sake aan tafel te gesels nie.  

 

Net so broers en susters, kan ons nie altyd in ons gemeente saam stem oor sekere aspekte nie, 

maar ons verwag om wel saam te kan werk. In vers 17 gaan Paulus en maak ‘n punt daarvan om 

te sê ons is een liggaam en ons eet van die selfde brood. Konflik, wrywing, disharmonie, kan ‘n 

perfekte maaltyd ruïneer. En een ding wat nooit na die tafel toe gebring mag word nie is 

diversiteit, ons menslike verskille.     

 

Wees dankbaar vir hierdie maaltyd.  
As ons eet is dit gebruik dat ons met gebed ons dankbaarheid uitspreek oor die ete. In ‘n winkel 

het ek al ‘n voorskoot gesien wat lees, ‘Soen die kok’. Mense wat maaltye voorberei waardeer dit 

om te hoor dat hulle kos geniet was. Net so is dit belangrik dat as ons aan die tafel van die Here 

kom sit, dat ons sal dankie sê vir die maaltyd.  

 

Partykeer, broers en susters, sal ‘n kind meer begryp oor wat by die Nagmaal tafel gebeur as van 

die groot mense. As ons na hierdie tafel toe kom moet ons met verwondering na die tafel kan 

kom, net soos ‘n kind. Ons moet kinderlik in ons geloof na die tafel toe kom. Nie kinderagtig nie, 

maar kinderlik, soos iemand wat opgewonde is om deel te kom wees van iets wonderbaarlik.  
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Kom sit aan die tafel want jy is getrou 
U en ek is getrou aan God en daarom sit ons ook aan die tafel. Deur by hierdie tafel aan te sit, 

vermy ons die kompetisie.  

 

As jou familie ‘n restaurant sou gehad het, dan sou jy sekerlik gereeld na daardie restaurant 

gegaan het, ander mense daarvan vertel het en jy sal eintlik nêrens anders wou geëet het nie.  

 

Paulus praat dan hier hoe mense probeer om by die Duiwel se tafel te eet en om ook by die Here 

se tafel te eet. U en ek dien ‘n jaloerse God (v22). God wil nie vervang word met tweede beste 

nie. Hy verwag van ons lojaliteit. Die Christene by Korinte was baie lis om terug te keer na die 

gebruik van hulle vorige lewe. Ons sien nie meer soveel van heidense aanbidding vandag in ons 

eie lewens nie, maar ons beleef ‘n soortgelyke gevaar in ons samelewing vandag en dit is as ons 

enige iets anders meer vertrou as God in ons lewe.  

 

Om Nagmaal te gebruik word ons een met die liggaam van Christus. Ons sterf saam met sy 

liggaam en staan op as nuwe mense. As ons hier aansit bevestig ons, ons verbintenis met 

Christus en ons beklemtoon ons getrouheid aan Hom. Hy word en bly dan die hoofsaak van ons 

lewe.  

 

Kom ons hou Nagmaal en bring saam – Skoon hande, kom honger na die tafel toe, neem tyd en 

geniet die maaltyd, wees saam in harmonie, wees dankbaar vir die Nagmaal en kom sit aan die 

tafel want jy is getrou aan die Here! 

 

Laat ons nou gereed maak vir die maaltyd van die Here.... 

Amen 

 


