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Gedurende hierdie maand pos ons verdere artikels wat aantoon dat ons almal seuns van God 

is met die hemelse verwagting of hoop. In besonder pos ons drie artikels waarna die manne in 

die rehabilitasiesentrums begin verwys het as “Die Drievoudige Draad” – die artikels Wie 

word deur Gees Gelei (’n kommentaar oor Romeine 8), Beweeg Voorwaarts in Geloof, (’n 

kommentaar oor die sendbrief aan die Galasiërs) en Hou Vas aan die Heilige Geheim (’n 

kommentaar oor die sendbrief aan die Kolossense). Hierdie drie artikels is wyd ingespan ten 

einde hulle behulpsaam te wees om hulle seunskap aan te gryp, en hierdie artikels is verder 

gebruik om nuwe inwoners by die sentrum bekend te stel aan hulle verwantskap met God. 

Die drie artikels het ook begin om die aandag van meer Jehovah Getuies te trek, wat begin 

het om e-posse met vrae te stuur omtrent die gesalfdes. 

Ons het ook begin om ope briewe aan die Bestuursliggaam op ’n weeklikse grondslag te stuur 

om hulle op hoogte te hou waarmee ons besig is en waarom ons dit doen en hulle 

aangemoedig om ons te kontak indien hulle van mening sou wees dat ons bediening onvanpas 

is. Die eerste paar briewe word hiernaas gepos. 

En laastens het ons etlike buitebybelse inligting gepubliseer wat ons gedink het ons lesers 

interessant sou vind omtrent die twaalf apostels van Jesus, en die minder bekende twaalf 

apostels van Johannes die Doper. Ongelukkig het sommige van ons lesers nie gehou van die 

feit dat ons inligting insluit wat nie in die Bybel voorkom nie en het ons dus ter wille van 

hulle gewetens die buitebybelse inligting van die webtuiste verwyder. 

Artikels: 

02/04/12 Onthulling van God as ’n Liefhebbende Vader 

04/04/12 Op Soek na Verlore Seuns 

10/04/12 Wie word Gelei deur Gees? 

13/04/12 Beweeg Voorwaarts in Geloof 

14/04/12 Kort Koninkrykboodskappe 

1. Die Koninkryk van die Hemele 

2. Oprigting van die Koninkryk van die Hemele 

3. Die Koninkryk van die Hemele het Naby Gekom 

4. Die Koninkryk is soos ’n Mosterdsaad 

5. Die Baie Kosbare Pêrel  

6. Voortbring van Koninkryksvrugte  

7. Christus is die Weg 

23/04/12 Hou Vas aan die Heilige Geheim 
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07/04/12 Neem dit tyd in beslag vir heilige gees om ons te oortuig van seunskap? 

07/04/12 Ek het so baie sondes begaan. Kan ek werklikwaar ’n seun wees  

07/04/12 Getuig die gees op dieselfde manier aan alle seuns? 

     Word dit aan ander bekend gemaak? 

 26/04/12 Wat is rol van gesalfde susters in die gemeente? 

      Is die gesalfdes soos ouermanne in die gemeente? 

 28/04/12 Wie is julle? Maak dit saak dat ek ’n leergebrek het? 

 28/04/12 As jy onseker is omtrent jou salwing, beteken dit nie dat jy nie gesalf is nie? 

 30/04/12 Diskwalifiseer ’n geestessiekte ’n persoon as gesalfde? 

Ope Briewe aan die Bestuursliggaam 

14 April 2012 

20 April 2012 

23 April 2012 

27 April 2012 

30 April 2012 

 . 
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