
NAGMAAL EN MY 5 SINTUIE
Gebruik hierdie om jou nagmaal ervaring te beskryf en daaroor te gesels: 

Luister na

Jesus se

woorde in

Matt 26

vers 26-30 

Wat hoor

jy?

Waaraan

raak jy?
Wat proe

jy?

Wat 

sien 

jy?

Wat ruik 

jy? 

NAAM:                                                                                                                      OUDERDOM:                                                                                                         DATUM:

Gesels met

iemand oor wat

die nagmaal

beteken
Verbeel jouself jy was by toe

Jesus die nagmaal ingestel het.

Hoe lyk dit? Hoe voel dit om

daar te wees? Watter vraag

sou jy vir Jesus wil vra op

daardie oomblik?

Praat ook met die Here 

daaroor. Dalk wil jy 

dankie sê, of dalk wil jy 

vergifnis vra.
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NAGMAAL BETEKEN... 
Gesels oor die betekenis van die nagmaal vir ons:

Luister na

Jesus se

woorde in

Matt 26

vers 26-30 

VIER

GETUIG

DANKIE

ONTHOU 

HOU

VAS

Gesels met 

iemand oor wat 

die nagmaal 

beteken.

NAAM:                                                                                                                      OUDERDOM:                                                                                                         DATUM:

Hoe sal jy die nagmaal 
verduidelik vir iemand 

wat dit nie ken nie?
 

ONDERSOEK

 Is daar iets waarvoor 

jy wil jammer sê?

 

 

 

Is daar 'n verhouding 

 wat jy moet herstel?

ONTHOU 

Waaraan 
herinner die 
nagmaal jou?

Watter
versekering gee
die nagmaal jou?

Hoe voel dit om deel
te wees van God se

familie?

Watter hoop gee die
nagmaal jou? 

Waarvoor wil jy 
dankie sê? 
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