
Nagmaal – Betekenis van Powerpoint 
Notas 

Slide 4: Wat beteken “sacred”/”heilig”? 

Slide 5: Die NGK het 2 sakramente. 

Slide 6: Wanneer mense trou met mekaar, gee hulle vir mekaar ringe om hulle te herinner 

aan die belofte wat hulle aan mekaar gemaak het. 

Slide 7: Die Nagmaal is soos die ”trouring” wat Jesus vir ons gegee het om te onthou wat Hy 

vir ons aan die kruis gedoen het. 

Slide 8: Dit is baie sleg as ’n selfoon se skerm breek – en baie duur om reg te maak! Maar as 

jy ‘n “waarborg” het, hoef jy nie te bekommer nie – iemand anders gaan betaal om dit vir 

jou reg te maak. 

Slide 9: Sonde breek ook ons lewens, maar die Nagmaal is ons waarborg dat Jesus betaal 

het vir elkeen van jou sondes aan die kruis en dat jy nou weer splinternuut is soos die 

selfoon se skerm. 

Slide 10: Ons almal geniet dit om Kersfees om ‘n groot tafel te kuier saam met ons familie 

en vriende – die mense vir wie ons lief is. 

Slide 11: Die Nagmaal is soos ‘n Kersete: ons kuier saam met God en ons geloofsfamilie – 

Jesus se kerk – om God se tafel. 

Slide 12: Al ooit BAIE uitgesien na vakansie? Wat jy so opgewonde was dat jy amper nie kon 

slaap nie? 

Slide 13: Die Nagmaal herinner ons om ook uit te sien en opgewonde te wees vir wanneer 

Jesus weer eendag aarde toe kom. 

Slide 14: Wanneer ons geskenke kry, dan is ons mos baie bly en wil ons graag dankie sê vir 

die mense wat dit vir ons gegee het. 

Slide 15: Die Nagmaal herinner ons aan die lewe wat ons het omdat Jesus vir ons dood 

gegaan het en weer opgestaan het en herinner ons ook om vir God elke dag hiervoor dankie 

te sê. 


