Die laaste ete
saam met Jesus

Dit was tyd om reg te maak vir die Paasmaaltyd.
Die dissipels wou weet waar hulle die Paasmaaltyd gaan eet.
Jesus het hulle na Jerusalem toe gestuur. “Julle sal ’n man sien wat
’n kruik water dra. Gaan saam met hom. As hy by ’n huis ingaan, moet julle saamgaan.
Die eienaar van die huis het ’n vertrek op die boonste verdieping
vir ons reggemaak.”
Die dissipels gaan toe na die stad en vind die huis net soos Jesus gesê het.
Hulle het die Paasmaaltyd daar voorberei.
Jesus het geweet dat dit amper tyd is om terug te gaan na sy hemelse Vader toe.
Hy het geweet die Paasmaaltyd was sy laaste ete saam met die dissipels.
Hy wou vir oulaas ’n paar belangrike dinge vir hulle sê.
Voordat hulle begin eet het, het Jesus opgestaan, ’n bak water geneem en
sy dissipels se voete gewas. Hy sê vir hulle: “Julle moet my
voorbeeld volg. Ek is julle leier, maar Ek het nou net die werk
van ’n slaaf gedoen en julle voete gewas. In my koninkryk
is die leiers die mense wat ander bedien.”
Jesus het ook gesê: “Ek gaan weg, maar Ek sal die Heilige Gees
na julle toe stuur. Hy sal julle help en julle leer hoe om
My te volg. Onthou altyd om mekaar lief te hê. Julle wys dat
julle mekaar liefhet as julle mekaar help.”

Terwyl hulle eet, sê Jesus: “Een van julle gaan my verraai.”
Die dissipels was hartseer en ontsteld. Wie sal so iets doen?
Jesus het geweet dat Judas die verraaier is. Hy sê vir hom:
“Gaan doen wat jy moet doen.”
Judas het opgestaan en alleen uitgegaan.
Daarna het Jesus brood geneem. Hy het God daarvoor gedank en dit in kleiner
stukkies gebreek. Toe gee Hy vir elke dissipel ’n stukkie en sê: “Eet dit. Elke keer as
julle saam brood eet, moet julle onthou dat Ek my lewe vir julle gegee het.”
Jesus tel toe ’n beker wyn op. Hy het God daarvoor gedank en dit vir sy dissipels gegee
om te drink. Hy sê vir hulle: “Elke keer as julle saam wyn drink, moet julle onthou dat
Ek my bloed gegee het sodat julle sondes vergewe kan word.”
Met die brood en wyn het Jesus verduidelik waarom Hy moes doodgaan.
En sy volgelinge regoor die wêreld eet nog steeds saam brood en drink saam
wyn om te onthou dat Jesus sy lewe gegee het sodat hulle sondes vergewe
kan word.
Na die maaltyd het die dissipels die lofsang gesing.
Toe het hulle na die Olyfberg toe gegaan.
Matteus 26:17–30 Markus 14:12–26
Lukas 22:7–39 Johannes 13:1–17
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