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Hierdie maand het ons met ’n nuwe afdeling van artikels begin wat hoofsaaklik op Jehovah 

se Getuies gemik is, genaamd Oorgang na die Koninkryk. Dit is terwyl ons hierdie artikels 

geskryf het dat ons begin wonder of ons, as Christene, getuies van Jehovah of getuies van 

Jesus, behoort te wees. Tot en met só ’n tyd dat ons skriftuurlik bepaal het en in ons 

gemoedere oortuig is, het ons die naam van ons webtuiste verkort van “Anointed Witnesses 

of Jehovah” tot “Anointed Witnesses.” Dit is ook gedurende hierdie maand dat ons begin 

korrespondeer met ’n broer wat uiteindelik ’n vennoot saam met ons geword het in hierdie 

bediening. 

Betreffende die rehabilitasiesentrums, het ons e-posse begin ontvang wat vir ons inlig dat 

baie van hulle besluit het om gedoop te word, hetsy in kerke, plaaslike swembaddens en selfs 

op die strand in die see. Ons het ’n artikel geskryf wat daardie ervaringe deel. Dit is 

gedurende hierdie tyd dat ons broer begin het om buitengewone gesondheidsprobleme te 

ontwikkel. 

Artikels: 

06/07/12 Vertroosting Vir Diegene Wat Geestelik Treur 

14/07/12 Om Onsself Waardig te Bewys vir Die Christus 

19/07/12 Uitgekies van die Grondlegging van die Wêreld  

22/07/12 Inleiding tot Oorgang na die Koninkryk 

22/07/12 Ewige Lewe Nou! 

26/07/12 Die Kragtige Boodskap van Seunskap 

26/07/12 Wat Verhinder My? – Doop-getuienisse 

29/07/12 Brief Vanaf ’n Ouerman 

30/07/12 Omswaai van die Titanic 

 

Vrae vir Julie 2012: 

07/07/12 Kommentaar van ’n voorstander van die “huidige verstaan” van twee verwagtings 

08/07/12 Hoe kan jy vertroue stel in die Bestuursliggaam terwyl jy behoefte aan verandering 

sien? 

09/07/12 Openbaring 14:4 sê dat die gesalfdes ’n maagdelike vrou is. Hoe kan ’n vrou óók 

die hoop koester? 

10/07/12 As ons almal die hemelse hoop het, op wie het die 144,000 betrekking? 

16/07/12 Moet ek herstel word in die WTBTG ten einde God se guns te geniet? 
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22/07/12 Hoe het mense met die predikingswerk omgegaan voor Russel? Is ’n Christen 

veronderstel om te preek? 

22/07/12 Matteus 24:30-31 Wat beteken “die een einde van die hemele ... tot die ander einde 

daarvan”? Is die uitverkorenes nie op die aarde wanneer hierdie dinge gebeur nie? 

28/07/12 Is waterdoop simbolies of is die werklike saamvoeging met Christus? 

29/07/12 Is daar ’n skriftuur wat sê dat die doop simbolies is? 

29/07/12 Matteus 7:21-23: Waarom kom sommige van die seuns van God nie in die 

koninkryk van die hemel nie? 

29/07/12 Kommentaar van ’n besoeker wat glo die Christen Griekse Geskrifte is hoofsaaklik 

aan die 144,000 mense gerig. 

 

Ope Briewe aan die Bestuursliggaam 

 

02 Julie 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 

09 Julie 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 

16 Julie 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 

22 Julie 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam  

30 Julie 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 

 

_________________________ 

  


