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DIE VERSKUIWING VAN DIE CALVINISTIESE NA DIE ZWINGLIAANSE 

NAGMAALSOORTUIGING IN DIE INSTELLING VAN DIE 

GESINSNAGMAAL. 

 

1.Met die instelling van die kinder- of gesinsnagmaal het die inhoud van die  

   nagmaalsoortuiging en bediening verskuif van die Calvinistiese oortuiging na die  

   van Zwingli wat uitdruklik in die belydenisskrifte van die Ned. Geref. Kerk afgewys  

   word. 

 

2. Die Calvinistiese oortuiging is dat in die nagmaal deel die lidmaat sy eenheid 

   en gemeenskap met Christus in sy mensheid in die hemel. Hierdie eenheid en  

   gemeenskap met Christus se mensheid in die hemel is die betekende saak van die  

   nagmaal. Hierdie eenheid tussen Christus as mens in die hemel en ons as mense 

   op die aarde is werklik en ons deel dit deur die Heilige Gees. 

 

3. Die geloof wat in die nagmaal gevra word, is die geloof waarin die lidmaat sy  

   eenheid en gemeenskap met die mensheid van Christus in die hemel opneem.  

 

4. Hierdie eenheid met die mensheid van Christus is die geestelike voedsel en drank 

   wat die geestelike lewe in ons voed en sterk.  

 

5. Die krag van die tekens van brood en wyn is dat dit heenwys na die mensheid van  

   Christus as die voedsel en drank wat ons siele verkwik en voed. Los van Christus 

   se liggaam in die hemel en ons eenheid en gemeenskap met Hom as mens in die  

   hemel verloor die tekens hulle heenwysende en verseëlende betekenis. 

 

6. Dit is die belofte van die eenheid en gemeenskap met die mensheid van Christus in  

   die hemel wat die tekens tot sakramente maak. Sonder hierdie belofte van ons  

   wesenlike eenheid en gemeenskap met Christus as mens in die hemel verloor die  

   tekens hulle sakramentele betekenis en word dit leë simbole. 

 

7. Die eenheid en gemeenskap met die mensheid van Christus in die hemel kwalifi- 

    seer al die momente van die nagmaal soos herinnering, nederigheid, selfondersoek, 

   onderskeiding van die liggaam van Christus, onwaardigheid en danksegging. 

 

8. Zwingli het doelbewus hierdie eenheid en gemeenskap met Christus as mens in die  

   hemel ter syde gestel as die inhoud van die nagmaal. 

 

9. Vir Zwingli is die geloof waarin die nagmaal gebruik word om te net glo aan die  

   offerdood en versoening van Jesus Christus sonder die geloofsaanvaarding van ons  

   eenheid met Christus as mens in die hemel. 

 

10. Volgens Zwingli is die tekens van die nagmaal ŉ herinnering aan die kruisdood  

     van Christus en ontvang van God se genade deur die geloof alleen en nie die  

     ontvang van ons eenheid met Christus se mensheid in die hemel nie. 

 

11. Volgens Zwingli verwys die “gemeenskap” in 1 Kor. 11 nie na ons eenheid en  

    gemeenskap met Christus as mens in die hemel nie maar met ons eenheid en  

    gemeenskap met medegelowiges wat die liggaam van Christus is. 
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12. In die hele saak van die kinder- of gesinmaaltyd het die Calvinistiese inhoud 

    oor die nagmaal verdring geraak vir die oortuigings van Zwingli. 

 

13. Die Ned.Geref. Kerk is deur sy belydenisse verbind tot die Calvinistiese  

     oortuigings t.o.v. die nagmaal. NGB artikel 35 en die Heid. Kat. Sondag 28-30  

     stel spesifiek die Calvinistiese oortuigings as geloofsbelydenis teenoor die 

     opvattings van Zwingli wat afgewys word. 

 

14. Indien die Ned. Geref. Kerk hierdie verskuiwing aanvaar as sou die kinder- 

    of gesinsnagmaal hierdie verskuiwing kondoneer, het die Ned. Geref. Kerk 

    openlik ŉ alternatiewe nagmaalsoortuiging en bediening goedgekeur wat in  

    sy belydenisse verwerp word. 

 

15. Hierdeur sou die Ned. Geref. Kerk deur sy eie besluite dan die geloofsgrondslag 

     van die kerk verwerp: dat die Ned. Geref. Kerk glo ooreenkomstig die formuliere 

     van enigheid. 

 

16. Hierdeur het die Ned.Geref. Kerk – sou hy hierdie verskuiwing goedkeur – aan  

     elkeen wat van die inhoude van die belydenisskrifte wil verskil die kerkregtelike 

     gronde gegee het om dit te mag doen. 

 

17. Daarom vra hierdie verskuiwing van oortuigings die dringende en noukeurige aan 

     dag van die Algemene Sinode. 

 

18. As toeligting tot hierdie verskuiwing dien die verhandeling van ds. PJ Kriel:  

     die verskuiwing van die Ned. Gerf. Kerk van die Calvinistiese nagmaals- 

    oortuigings na die Zwingliaanse nagmaalsbeskouing met die instelling van 

    die kinder- of gesinsnagmaal in die Ned.Geref. Kerk. 

 

ds. PJ Kriel 

30.04.2001 


