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Aangesien ons baie e-posboodskappe omtrent die gees en die salwing ontvang het, het ons ’n 

reeks artikels oor die Goddelike Verwantskappe gepubliseer om ons lesers te help om al die 

verskillende gees-invloede te begryp wat saamvloei om die mensdom by te staan. 

Terwyl ons ’n sekere mate van sukses gehad het om ons broers by te staan sodat hulle almal 

kan uitreik na die hemelse hoop, is daar ook baie wat aan ons geskryf het om vir ons te sê dat 

ons verkeerd is omtrent die sogenaamde “aardse hoop.” Dus het ons van hierdie geleentheid 

gebruik gemaak om uiteen te sit presies hoe die sogenaamde “aardse hoop,” soos onderrig 

deur die Wagtoring organisasie, werklik daar uitsien. Dit was ’n skokkende wekroep vir 

menige! 

Ons het voortgegaan deur ope briewe aan die Bestuursliggaam te stuur ten einde hulle op 

hoogte te hou waarmee ons besig is en hulle aangemoedig om te reageer. 

Ons het die maand afgesluit met ’n reeks artikels wat baie skrifture ophelder wat na die 

hemele verwys en nagedink oor wat ons te wagte mag wees in die hemelse loopbaan. Hierdie 

reeks het buitengewone ondersteuning geniet en gaan steeds voort om die verbeelding aan te 

gryp van soekers na die onbegryplike geskenk wat wag op diegene vir wie God lief het! Later 

van tyd in ons bediening het ons hierdie reeks artikels gebruik om Bybelklasse te gee in ons 

Interkerklike bediening om nie-Getuies bekend te stel aan die hemelse hoop.   

Artikels: 

01/05/12 Goddelike Verwantskappe Inleiding 

God se Verhouding met die Individu (01/05/12) 

Christus se Verhouding met die Individu (05/05/12) 

Die Goddelike Gees Fragment van die Vader (06/05/12) 

Die Skenking van die Gees van die Waarheid (09/05/12) 

Die Bediening van die Heilige Gees (10/05/12) 

 

13/05/12 Inleiding tot die Gekoesterde Aardse Hoop 

Die Vermeende Aardse Hoop  

Die Werklikheid van die Aardse Hoop 

Die Ware Aardse Hoop vir Lewe op die Aarde 

 

26/05/12 Inleiding tot die Glorieryke Hemelse Hoop 

Watter Kennis die Hebreërs Omtrent die Hemel Gehad Het 
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Die Christelike Onthullings oor die Hemel 

Hemelse Voorspieëling, Toekomsverwagting en Hoop 

 

Vrae vir Mei 2012 

01/05/12 Wat beteken dit om “om sy medeslawe te begin slaan” in Matteus 24:49 

02/05/12 Wanneer ek omskep of verander word, sal ek oombliklik na die 

teenwoordigheid van die Vader vervoer word? 

04/05/12 Het die hemelse opstanding reeds in 1918 begin? 

13/05/12 Waarom beeld die Wagtoring die gesalfdes slegs as bejaarde mense uit? 

19/05/12 Hoeveel mense in die geskiedenis het reeds van die embleme gebruik? 

 

Ope Briewe aan die Bestuursliggaam 

04 Mei 2012 

11 Mei 2012 

18 Mei 2012 

19 Mei 2012 

27 Mei 2012 

_________________________ 

  


