
 1 

Vraag 49: Wat is die sakramente? 
Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar van julle ervarings van die sakramente. Wat het dit vir julle as kind beteken? Wat 
beteken dit vandag? 

RUS 

Gebruik Johannes 6:47: “Ek verseker julle, wie aanhou glo, het reeds die ewige lewe. Ek is die brood 
wat lewe gee.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat is die sakramente? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Die doop en nagmaal is tekens wat God se beloftes van goedheid en genade  
teenoor my in Christus beseël. Die doop is die eenmalige plegtige bekragtiging van 
my insluiting in die liggaam van Christus, soos die nagmaal dit is van my voortgaande 
inblywing in die liggaam van Christus. Die sakramente voed my geloof en hou dit in 
stand. 

3. Lees Efesiërs 1:3-14. Wat tref jou? 

4. Lees my opsomming van die boodskap daarvan. Hoe help Paulus jou in Efesiërs 1 om die 
sakramente beter te verstaan?  

God het ons in Christus geseën met elke geestelike seëning wat daar is 

Sakramente is tekens van God se beloftes van goedheid. Dit is God se regmerkie op ons hart. Die 
doop en die nagmaal beseël aan ons die genade van Christus. Paulus skryf hier oor wat God deur 
Christus vir ons alles gedoen het. Hy het ons geseën met elke geestelike seëning wat daar is. Ons 
was vooraf daartoe bestem. Dit was God se doel! God het alles laat uitwerk soos Hy dit beplan en 
wou gehad het. Hy het ook vir ons die Heilige Gees gegee. Die Heilige Gees is God se deposito wat 
waarborg dat ons alles sal kry wat God belowe het! 

5. Wat beteken die doop en die nagmaal vir jou? 

6. Wat beteken die kinderdoop vir jou? 

7. Wat beteken die kindernagmaal vir jou? 

8. Hoe help die kindernagmaal vir jou om die kinderdoop te verstaan? 

LEEF 

9. Wat wil die Here vir julle sê deur hierdie nadenke oor die sakramente in die lig van Efesiërs 1? 

Vir Dieper Delwers 

10. Lees die Nederlandse Geloofsbelydenis 23 en Heidelbergse Kategismus 65-68. Wat leer jy oor 
die sakramente? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou? 

Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 33 
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DIE SAKRAMENTE 

Ons glo dat ons goeie God, omdat Hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die 
sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en 
genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by die Woord 
van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur 
sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy 
aan ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seëls van 'n inwendige en onsigbare saak, en deur 
middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie sonder sin 
en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie; hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, 
sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die aantal 
sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons ingestel het en wat slegs twee is, naamlik die 
sakrament van die doop en die heilige nagmaal van Jesus Christus. 

Rom. 4:11; Gen. 9:13; 17:10-11; Eks. 12; Kol. 2:11; 1 Kor. 5:7; Matt. 28:19; 26:26; Rom. 10:9; Kol. 
1:11; 1 Pet. 3:20; 1 Kor. 10:2. 

Heidelbergse Kategismus 65-68 (Sondag 25) 

65 Vraag: Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n 
geloof dan vandaan? 

Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte (a) deur die verkondiging van die heilige evangelie 
en versterk dit deur die gebruik van die sakramente (b). 

(a) Ef 2:8; 6:23; Joh 3:5; Filp 1:29. (b) Matt 28:19; 1 Pet 1:22-23. 

66 Vraag: Wat is sakramente? 

Antwoord: Dit is heilige, sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om ons deur die gebruik 
daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is 
dat God vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes 
en die ewige lewe uit genade skenk (a). 

(a) Gen 17:11; Rom 4:11; Deut 30:6; Lev 6:25; Heb 9:7-9, 24; Eseg 20:12; Jes 6:6, 7; 54:9. 

67 Vraag: Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van 
Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? 

Antwoord: Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die 
sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons 
volbring is (a). 

(a) Rom 6:3; Gal 3:27. 

68 Vraag: Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel? 

Antwoord: Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. 

11. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou gee 
oor die sakramente. 


