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LEES SAAM wat Paulus in 1 Kor 11:17-26 skryf
PRAAT SAAM: Hoekom dink julle is Paulus omgekrap met hierdie gemeente? Wat het
volgens julle verkeerd gegaan by hulle gebruik van die Nagmaal?
LEES DIE VOLGENDE EN PRAAT DAN DAAROOR

Gedagtes oor 1 Kor 11 soos geskryf deur ds Piet Hattingh: Ons moet in ag neem dat
die vroeë kerk nie kerkgeboue gehad waarin hulle kerk gehou het nie, hulle het
sommer in mekaar se huise of sulke plekke bymekaar gekom.
Hulle was elke 1ste dag van die week bymekaar om kerk – en ook elke keer
nagmaal - te hou. (Hand 20:7)
Die nagmaal was `n volledige ete. Elkeen het kos van die huis af gebring wat dan
bymekaar op een tafel gesit is en dan het almal van al die kos geëet wat daar was.
Die nagmaal is tydens hierdie gesamentlike ete ingestel.
Die eerste dag van die week of Sondag soos ons dit ken was nie 'n afdag in die tyd
van die vroeë kerk nie - dit was 'n gewone werksdag. Daarom is die byeenkomste
aan die einde van die dag gehou wanneer almal klaar gewerk het. As die werker en
die baas albei Christene was, is albei van hulle op hierdie dag op pad kerk toe.
Die werkers of die slawe het uit die aard van die saak baie uitgesien na hierdie
gesamentlike liefdes-ete want dan het hulle geleentheid gehad om saam met die ryk
mense van hulle lekker kos te eet.
Die werkgewers het weer aan hulle kant geweet dat die slawe in die kos sou invaar
en daarom het hulle gesorg dat die slawe genoeg werk gehad het om hulle besig te
hou tot aan die einde van die dag terwyl die werkgewers dan vroeg reeds kerk toe is.
So het hulle gesorg dat hulle beter sitplek rondom die tafels het.
Wanneer die nagmaal dan ingestel is en hulle begin eet het, het die ryk mense
gesorg dat hulle eerste van die skaapboud en die beesstert kry en het hulle die
aartappelslaai en die koes koes vir die slawe gelos.
Die slawe daarenteen was omgekrap omdat die ryk mense die lekker kos opgeëet
het en dan het hulle in die wyn ingevaar want dit was al wat oor was, en so het die
nagmaal, die sogenaamde "liefdesete" ontaard in `n ete wat hartseer en skeiding
gebring het.

PRAAT SAAM: Hoe kom `n gemeente by so `n plek uit/hoe gebeur dit? Wat is dit
wat hierdie gemeente tov die Nagmaal vergeet het?
LEES 1 Kor 11:27-34. Ook ons moet besef waaroor die Nagmaal werklik gaan en dit
nie vergeet nie.
BID SAAM as omgeegroep

