Nagmaal – ŉ Kort interaktiewe aktiwiteit vir families.
Geskryf deur Ewald van Rensburg

Materiaal benodig: Druiwesap, ŉ klein glas of beker vir elke familielid (vul elke glas met druiwesap vooraf),

brood of kraakbeskuitjie, ŉ kers sowel as die prent van die Laaste ete saam met Jesus – Klassieke Kinderbybel (op
skootrekenaar se skerm of prent wat uitgedruk is).

Samekoms: Die familie sit rondom die tafel nadat almal hulle hande gewas het (jy kan ŉ ritueel daarvan maak,

indien jy dit nie alreeds gedoen het nie). Een van die kinders steek die kers aan die brand as simbool dat Jesus aan
tafel teenwoordig is.

Storie vertelling: Elke familielid kry ŉ geleentheid om iets te sê oor sy/haar ervaring van hierdie tyd van

inperking.

Daarna kyk almal na die prent van die laaste ete saam met Jesus soos voorgestel in die Klassieke Kinderbybel.
Gee elkeen ŉ geleentheid om te vertel wat hulle ervaar wanneer hulle na hierdie prentjie kyk. Daar is geen regte of
verkeerde antwoorde nie. Elke insig word waardeer.
Hou daarna mekaar se hande vas terwyl iemand hierdie storie in Klassieke Kinderbybel of Markus 14:12-26 in die
Bybel lees.

Nagmaal: ŉ Ouer of ŉ voorsorger bid ŉ kort gebed.

Die brood word geneem en word opgehou terwyl die volgende gesê word:
Hierdie brood (kraakbeskuitjie) herinner ons aan die liggaam van Jesus Christus wat aan die kruis vir ons sondes
gesterf het. Wanneer ons hierdie brood van vergifnis breek (doen dit nou), dit met mekaar deel en daarvan eet –
onthou ons wat Jesus vir ons gedoen het en steeds doen.
Wanneer die brood geëet is, laat elkeen hulle oë toemaak en Jesus dank met ŉ kort stil gebed.
Die beker met druiwesap word opgehou en die volgende word dan gesê:
Hierdie druiwesap – die beker van danksegging- herinner ons aan Jesus se bloed wat aan die kruis gevloei het. Sy
bloed herinner ons dat Hy aan elkeen van ons nuwe en oorvloed lewe gee. Wanneer ons hierdie druiwesap van nuwe
lewe drink (doen dit nou), onthou ons wat Jesus vir ons gedoen het en steeds doen.
Wanneer almal met hulle druiwesap klaar is, laat elkeen hulle oë toemaak en dank Jesus met ŉ een woord gebed
... byvoorbeeld Dankie Jesus vir ... liefde ... familie, ens. Die beste sal wees as die versorger of ouer die een woord
gebed begin.

Uitstuur: Die versorger of ouer sê:

Laat ons ons hande in die lug ophou – met hierdie gebaar vra ons Jesus om die
wêreld te seën en te beskerm. Steek dan ons hande uit na vore as ŉ simbool
dat ons liefde moet uitdeel.
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