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 “Ook het hy ‟n brood geneem, gedank, dit gebreek en dit vir 

hulle gegee en gesê: „Dit beteken my liggaam, wat vir julle 

gegee sal word. Hou aan om dit tot my gedagtenis te 

doen.‟ Ook die beker op dieselfde wyse nadat hulle die 

aandmaal geët het terwyl hy gesê het: „Hierdie beker beteken 

die nuwe verbond kragtens my bloed, wat vir julle uitgestort 

sal word.‟” – Lukas 22:19-20 

 

Dit was ‟n plegtige nag, vroeg in die eerste eeu, op 14 Nisan, ooreenkomstig die Joodse 

kalender, toe Jesus reëlings getref het vir ‟n spesiale aandmaal saam met sy twaalf apostels – 

‟n gedenkmaal wat sou dien om hulle te vertroos tydens Jesus se afwesigheid. Hierdie 

aandmaal word die Here se Aandmaal of Gedenkmaal van Christus se Dood genoem en ons 

word beveel om „aan te hou om dit te doen‟ totdat die Christus weer terugkeer. Hierdie is die 

enigste gebeurtenis in Jesus se hele aardse loopbaan wat hy sy volgelinge opdrag gegee het 

om te gedenk. Om dié rede behoort hierdie maaltyd botoon te voer in die gemoedere van die 

ganse mensdom, veral diegene wat volgelinge van Christus Jesus is.   

Hierdie jaar val 14 Nisan op 26 Maart 2013. Op daardie datum, ná sononder, sal Jehovah se 

Getuies regoor die wêreld byeenkom om op formele wyse die gedenkmaal in hulle 

Koninkryksale, Byeenkomssale, private wonings, gehuurde  fasiliteite en ander plekke te 

ontmoet. 

Ons nooi, nee, ons beveel sterk aan, dat mense van alle gelowe in hierdie nag saam met ons 

sal deel in die viering van die gedenkmaal in hulle eie kerke, sale, oudtoriums, privaat 

wonings, ens. Hierdie is ‟n nag vir die ganse mensdom omdat ons almal ons bestaan en 

toekomstige lewe aan hom verskuldig is. 

GEDENKMAALARTIKELS 

DOEN DIT TOT MY GEDAGTENIS 
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 “Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die 

hele skepping; want deur middel van hom is alle [ander] dinge 

in die hemele en op die aarde geskep, die sigbare dinge en die 

onsigbare dinge, ongeag of hulle trone of heerskappye of 

regerings of owerhede is. Alle [ander] dinge is deur hom en vir 

hom geskep.” – Kolossense 1:15-16 

 

Terwyl hy op die aarde was, het Jesus omtrent die ganse mense die volgende gesê: 

 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom 

na die Vader behalwe deur my nie.” – Johannes 14:6 

 

En vir almal wat kies om by “die deur” in te gaan ten einde die Vader te bereik, het Jesus 

genoegsame ruimte voorberei om hulle te ontvang: 

 “Moenie dat julle hart verontrus word nie. Beoefen geloof in 

God, beoefen geloof ook in my. In die huis van my Vader 

is daar baie wonings. Anders sou ek vir julle gesê het, want 

ek gaan om vir julle ‟n plek te berei. En as ek gaan en vir 

julle ‟n plek berei, kom ek weer en sal julle tuis ontvang by 

my, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waarheen ek 

gaan, ken julle die weg” – Johannes 14:1-4 

 

Die gedenkmaal is ‟n baie eenvoudige en onopgesmukte gebeurtenis soos in die inleidende 

skriftuur hierbo beskryf word. (Lukas 22:19) Dit sluit in ‟n deelname aan brood en drank 

tussen manne en vrour van geloof, terwyl hulle hul respek en waardering vir Jesus Christus, 

die voorbeeldige lewe wat  hy gelei het en sy wonderlike boodskap van vryheid en saligheid, 

toon. Aangesien die eerste gedenkmaal plaasgevind het saam met die Joodse Pasga, is die 

brood op die tafel ongesuurde brood en die drank, rooiwyn. Dienooreenkomstig reël die 

deelnemers gewoonlik vir die teenwoordigheid van ongesuurde brood en rooiwyn wanneer 

die aandmaal gevier word. Hierdie embleme is egter slegs simbolies van iets baie groter. 

Die brood is simbolies van Jesus se liggaam „die brood van die lewe wat vir julle gegee is‟ – 

die lewende woord van waarheid wat in die sterflike vlees geïnkarneer het. (Johannes 6:35, 

48-51) Die beker wyn is simbolies van die nuwe verbond met die mensdom terwyl God se 

wet in ons harte geskryf is deur middel van die bediening van die Gees van die Waarheid wat 

vir ons uitgestort is.  (Jeremia 31:33; Johannes 16:12-14; Handelinge 2:17-18) Vir ‟n 

verdere bespreking van die Gedenkmaal embleme, sien Eet en Drink Waardig en ander 

artikels in die Gedenkmaal Afdeling van ons webtuiste. Ons beoog ook om ‟n ander artikel 

vir die 2013 Gedenkmaal te publiseer, genaamd Jesus in Ons Midde. 

Wat werklik belangrik is, is die betekenis van die simbole en nie die simbole self nie. As 

ongesuurde brood dus nie geredelik beskikbaar is nie, mag enige ander soort brood genuttig 
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word. En indien rooiwyn nie beskikbaar is nie, mag ‟n ander produk van die wingerdstok 

gebruik word, soos druiwesap. Dit is belangrik om hieraan aandag te skenk aangesien baie 

van die wat verkies om deelname te hê aan die gedenkmaal, nie alkoholiese drankies drink 

nie, met inbegrip van jong kinders wat besluit het om hulle aan die wil van die Vader toe te 

wy.  

Daar is diegene wat nie met hierdie reëling sal saamstem nie en aandring dat die brood 

ongesuur moet wees aangesien dit Jesus se sondelose liggaam versinnebeeld. Die drank moet 

ook rooiwyn weesomdat dit sy bloed verteenwoordig. Jesus het egter nooit hierdie streng 

interpretasie aan die simbole geheg nie. In werklikheid is dit presies hierdie soort van streng 

ritualisme wat Jesus so sterk weerstaan het. Hy was nie ‟n slaaf van tradisie of oorlewering 

nie. Hy was baie meer besorgd gewees oor die gees wat die wet onderlê het as die letter van 

die wet. Soos die Apostel Paulus geskryf het:  

 “Maar nou is ons van die Wet onthef, want ons het gesterf 

ten opsigte daarvan waardeur ons vasgehou is, sodat ons in 

‟n nuwe sin slawe kan wees deur die gees en nie in die ou sin 

deur die geskrewe kode nie.” – Romeine 7:6 

 

Wanneer julle jul vieringe beplan, stel ons voor dat julle die evangelieverslae omtrent die 

Gedenkmaal lees om te sien hoe Jesus en die twaalf apostels daardie nag gevier het. (Matteus 

26:17-30; Markus 14:12-26; Lukas 22:7-39; Johannes 13:1-17:26) Op ‟n sekere tydstip in 

die nag het Jesus die brood en wyn omgestuur en kommentaar gelewer omtrent die 

betekenisinhoud daarvan. Jy kan dieselfde doen tydens jou Gedenkmaal. Maar eerder as om 

vir jou ‟n formule te gee hoe om jou Gedenkmaal uit te voer, moedig ons jou aan om jou 

verbeelding te gebruik en toe te laat dat die gees jou in hierdie opsig lei. Daar is geen ander 

formaliteite anders as die deelname aan die brood en die drank nie. 

Dit was ook ‟n geleentheid om geestelike aangeleenthede te bespreek, met inbegrip van 

broederlike liefde en eenheid. Tydens die heel eerste Gedenkmaal het Jesus die voete van sy 

apostels gewas as ‟n toonbeeld in nederigheid. Daardie dae was dit gebruiklik vir die 

dienskneg van die gasheer om die voete van die gaste te was by hulle aankoms. 

Lampetbekers met water, skottels en handdoeke is reg binnekant die deur vir daardie 

spesifieke doel geplaas. Maar by hierdie geleentheid was daar nie ‟n dienskneg nie en toe die 

dissipels hulle opwagting maak, was daar niemand om hulle voete te was nie. Enigeen van 

die apostels kon daardie rol gevul het, maar geeneen van hulle het homself aangebied nie. 

Pleks daarvan het hulle voortgegaan na die eettafel en hulle plekke ingeneem terwyl hulle op 

subtiele wyse onder mekaar gewedywer het vir die ereposisies langsaan waar Jesus sou sit. 

Jesus het hulle nie aangespreek oor hulle gebrek aan ootmoed nie. Hy het bloot eenvoudig 

gedemonstreer presies wat ware ootmoed werklik is. 

 “[Jesus het] van die aandmaal opgestaan en sy boklere 

eenkant gesit. En hy het ‟n handdoek geneem en om hom 

vasgemaak.  Daarna het hy water in ‟n kom gegooi en begin 
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om die voete van die dissipels te was en dit af te droog met 

die handdoek wat hy omgehad het.” – Johannes 13:4-5 

 Agterna het Jesus die les verduidelik: 

 En toe hy hulle voete gewas en sy boklere aangetrek en weer 

aan tafel gegaan het, het hy vir hulle gesê: “Weet julle wat 

ek aan julle gedoen het? Julle spreek my aan as 

„Leermeester‟en „Here‟, en julle sê dit tereg, want ek is dit.  

As ek dan, hoewel Here en Leermeester, julle voete gewas 

het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Want ek het 

vir julle die voorbeeld gestel, dat julle, net soos ek aan julle 

gedoen het, ook moet doen. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir 

julle: ‟n Slaaf is nie groter as sy heer nie, en ook is iemand 

wat uitgestuur is, nie groter as die een wat hom gestuur het 

nie. As julle hierdie dinge weet, gelukkig is julle as julle dit 

doen.” – Johannes 13:12-17 

 

 Tydens ons Gedenkmaal behoort ons die aand te nader met dieselfde soort ootmoed vir ons 

broers en susters teenwoordig. Nie dat ons mekaar se voete moet was nie, maar ons moet 

gedagtig wees aan die behoeftes van die wat teenwoordig is. Ons moet op die uitkyk wees vir 

maniere om vir mekaar van diens te wees. En nadat ons deel gehad het aan hierdie intieme 

aandete, wie weet, dalk kan ons daardie nederige gesindheid saam met by die gebou uitdra tot 

binne-in ons dag-tot-dag lewens. Dit is deur die geloof dat ons die geestelike broederskap 

betree, maar ons bly daarin by wyse van die manier waarop ons „die geringste‟ van ons broers 

behandel. (Matteus 25:34-40) 

Daar is so baie ander lesse wat Jesus daardie selfde nag onderrig het wat ons kan gebruik as 

gespreksonderwerpe. Sien ons artikel, Ons Heiligste Nag wat ons vir die 2012 Gedenkmaal 

gepubliseer het. Ons moedig jou ook aan om soveel moontlik omtrent Jesus en sy aardse 

bediening te leer sodat die embleme van brood en wyn op daardie nag vir jou verhoogde 

betekenis mag inhou. Jy mag dalk die volgende artikels wil lees: Wie is Jesus Christus? 

Christus se Verhouding met die Individu, Die Geloof en Godsdiens van Jesus en Aanbid in 

Gees en Waarheid.    

Selfs al vier baie Jehovah se Getuies die aand uiters formeel saam met ‟n groot groep mede 

aanbidders, is daar tydens hulle gedenkmale slegs ‟n baie klein hoeveelheid wat werklik in 

die eet van die brood en drink van die wyn deelneem. Ons, die outers van hierdie webtuiste, 

probeer hulle help om te besef dat almal wat aan die Christus behoort, moet deelgenote wees 

in die gedenkmaal self. Hierdie is ‟n geleentheid om openlik in die openbaar ons eenheid met 

Jesus te bely. En andersom is dit vir ons ‟n geleentheid vir Jesus om sy eenheid saam  met 

ons voor sy Vader in die hemel te bely: 
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 “Elkeen dan wat voor die mense eenheid met my bely, met 

hom sal ek ook eenheid bely voor my Vader wat in die 

hemele is; maar elkeen wat my voor die mense verloën, hom 

sal ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is; maar 

elkeen wat my voor die mense verloën, hom sal ek ook 

verloën voor my Vader wat in die hemele is.” – Matteus 

10:32-33 

 

 Een manier waarvolgens ons hoop om hierdie verandering in hulle leringe aan te bring is om 

alle aktiewe Jehovah Getuies wat hulle seunskap met God aanvaar het en vir die Christus 

navolg, aan te moedig om hulle hoop bekend te maak deur in die openbaar deel te neem aan 

die embleme. Op dié manier sal ons leierskap in Brooklyn, New York, weet dat die gees van 

die Vader aktief is in ons assosiasie van broers en hulle laat ontwaak tot seunskap en hulle 

hemelse hoop. Dalk sal daardie kennis hulle beweeg om die dodelike waan van ewige lewe 

op die aarde te versaak en hulle meer openlik leer om hulle gedagtes op hemelse dinge te 

vestig – die ware lewe. (Kolossense 3:2; 1 Timoteus 6:19)      

Ná afloop van die gedenkmaal is dit gebruiklik vir Jehovah se Getuies om bymekaar te kom 

by plaaslike restaurante vir assosiasie. Ons wil graag voorstel dat diegene wat die geloof en 

moed het om deel te neem aan die embleme, ooreenkom om agterna in privaat wonings byeen 

te kom om sodoende hulle hoop en hulle liefde vr die Vader en Sy Christus te bespreek. Hulle 

mag selfs weer brood en drank in die geselskap van hulle ware broers in die geloof, deel. 

Eerder as om die nag met vermaak te eindig, laat dit eindig in plegtige waardering vir alles 

wat Christus vir hulle gedoen het en in ‟n hertoewyding aan die doen van die wil van die 

Vader. 

En aan al die ander wat verkies om hierdie nag te deel in hulle eie plekke van aanbidding, 

moedig ons julle ook aan om die aan in plegtige oordenking saam deur te bring. Dit is ons 

wens dat eendag, ons hele planeet aanbiddenswaardige eerbied aan die Christus sal gee en 

ons eenheid as ‟n geestelike familie sal erken. Dink maar net aan die vreugdevolle blydskap 

wat in die hemel sal plaasvind deur die engele wat op ons getrouheid aftuur! Wie weet, deur 

dit te doen, mag ons dalk die wee wat bestem is om oor die mensdom te kom omdat ons faal 

om ons Skepper te erken, afwend. 

Ons hoop om van almal van julle te hoor na afloop van die Gedenkmaal, om met ons hierdie 

spesiale geleentheid te deel. Ons sal graag hoor hoe julle gevier het, waaroor julle gesels het, 

hoeveel bygewoon en deelgeneem het en waar julle jul op hierdie planeet bevind. Ons sal ‟n 

afdeling eenkant sit waar ons alle kommentaar sal publiseer. 

Voordat Jesus die aarde verlaat het, het hy hierdie vraag gestel: 

 “Maar sal die Seun van die mens werklik die geloof op die 

aarde vind wanneer hy kom?” – Lukas 18:8 
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Dit is ons gebed dat al meer en meer van die mensheid sovêr sal kom om hulle 

wonderbaarlike Skepper en Ouer Broer, Jesus,  te waardeer wanneer hy kom en die antwoord 

‟n helder “Ja,!” sal wees. Hy sal ongetwyfeld weet dat sy lewe en sy dood vir ons nie 

tevergeefs was nie. Hy sal weet dat ons hom gehoor het, dat ons hom glo, dat ons hom eer en 

vooruitsien na ‟n ewigheid saam met hom. 

Ons beplan om ten minste nog één artikel te plaas voor hierdie komende Gedenkmaal ten 

einde ons voor te berei op hierdie veelbelowende nag. Intussen, soos die Apostel Petrus 

geskryf het, „laat ons ons uiterste bes doen om uiteindelik deur hom vlekkeloos en smetloos 

en in vrede bevind te word.‟ (2 Petrus 3:14) 

Ons verwelkom jou kommentaar. 

 

 “Elaia Luchnia” 

________________________________ 


