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Van die vrae wat meeste omtrent ons en ons bediening gevra word, word hieronder gelys. Vir ander en meer 
spesifieke vrae wat deur ons besoekers gevra word, sien Vrae en Antwoorde.  
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1. Wie is Julle?  
Hierdie bediening is begin in Januarie 2012, deur ’n egpaar in Suidelike Kalifornië. Later het ’n egpaar in  
Australië by ons aangesluit, asook ’n broer in Massachusetts. Ons is almal oor die ouderdom van 50 en is 
almal vir die oorgrote meerderheid van ons lewe geassosieer gewees met die Wagtoring Bybel & Traktaat 
Genootskap van Jehovah se Getuies. Die broers het almal as Ouermanne diens verrig terwyl die susters as 
Pioniers en Verkondigers diens gelewer het. Ons is, of was nog nooit lede van die Bestuursliggaam, die 
Skryf of Onderrig Departemente, die Bethel-gesin, of die Wêreldwye Orde van Jehovah se Getuies, nie.  
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2. Is julle aktiewe Jehovah se Getuies?  
Nie een van die 5 vennote van hierdie bediening is tans aktiewe Jehovah Getuies nie.    

3. Is julle afvalliges?  
Nee. Hoewel ons nie saamstem met sommige Wagtoring leerstellings nie, het ons nog nooit van die Vader 
of die Christus, afvallig geraak nie.  

4. Waarom publiseer julle nie julle name op die webtuiste nie?  

Hierdie webtuiste is nie bedoel om ’n sosiale vergaderplek te wees waar ons persoonlike inligting uitruil 
nie. Dit is ontwerp as ’n bron van verheffende geestelike inligting waar ons gedagtes deel. Die vyf van ons 
is vasberade om te bly fokus op ons bediening van die boodskap en nié die boodskapper nie. Ons het geen 
strewe na persoonlike roem en geen begeerte om persoonlikhede te bevorder nie.  Om dié rede word ons 
name uit die openbare arena weerhou om nie aandag weg te neem van wat belangriker is nie – naamlik, die 
lewe en bediening van Jesus Christus. Ons bevorder sy boodskap, sy bediening en sy godsdiens soos hy dit 
uitgeleef het en soos hy dit aan ander geleer het om uit te lewe.  

Ons kruip egter nie weg nie. Bykomend tot hierdie aanlyn-bediening, lei ons persoonlike, werklike lewens 
en bedieninge en, uiteraard ken diegene met wie ons praat ons name en baie van hulle weet dat ons met 
hierdie webtuiste geassosieer is. Selfs teen hierdie persoonlike agtergronde vermy ons om onnodige aandag 
op onsself te vestig.  

5. Wie is Elaia Luchnia?  
Aan die einde van meeste van ons artikels teken ons af “Elaia Luchnia,” wat beteken “olfybome en 
kandelare.” Dit is ontleen uit die 4de hoofstuk van Sagaria, waar die profeet melding maak van Twee 
Getuies. Ons het daardie benaming gekies omdat daar twee primêre skrywers is van die inligting op hierdie 
webtuiste, want ons getuig wél van die Vader en sy Christus en poog om ’n bron van verligting te wees aan 
die gemeentes en die wêreld. Ons weet ook dat die boek van Openbaring verwys na Twee Getuies, maar 
of óns deel uitmaak van die simboliese drama van Openbaring, is ’n aangeleentheid wat vêr buitekant ons 
kennis strek.  

6. Probeer julle om die Wagtoring genootskap te hervorm?  
Nee. Die Wagtoring organisasie is te vêr heen vir enige hervorming. Selfs al sou hulle die leringe verander 
om in lyn te wees met die outentieke leringe van Jesus, is die bagasie wat met die Wagtoring organisasie 
geassosieer word, ’n te sware las vir Jehovah se Getuies om te dra. Wat werklik nodig is om te gebeur, is 
vir elke Jehovah Getuie om hulleself vertroud te maak met die outentieke leringe van Jesus en te erken dat 
hulle almal seuns van God en broers van Christus Jesus is. Wanneer dít gebeur, sal hulle die moed en die 
wysheid aan die dag lê om uit te kom onder die gesag en beswarende gebooie van mense en die vryheid van 
die kinders van God smaak. Ons het ’n reeks artikels en drama geskryf wat toon hoe maklik dit vir Jehovah 
se Getuies is om geestelike vryheid te mag vind, Moontlikhede vir die Vader se Aanneemlike Jaar, wat ons 
bedoelinge akkuraat weerspieël ten opsigte van die Wagtoring organisasie.  
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7. Is julle besig om ’n nuwe godsdiens te begin?  
Nee, ons vorm nie ’n nuwe godsdiens nie. Ons is van mening dat daar meer as genoeg Christen sektes is,  
maar nie genoeg gees-georiënteerde Christene nie. Ons doen eerder die idee aan die hand dat die mensdom 
nie teokrasieë of outoritêre godsdienste nodig het nie. Christene het nodig om geestelikheid te ontwikkel en 
dan daardie geestelikheid te beoefen in vrye onderlinge verkeer met mekaar –terwyl almal gelyke en 
volwasse seuns van God is. Ons verduidelik hierdie konsep in breër besonderhede in die artikel ’n Ware 
Christen Deelgenootskap.  

8. Waarom aanvaar julle donasies?  
Dit neem heelwat tyd en hulpbronne in beslag om die aantal artikels te skryf en te publiseer wat ons op 
hierdie webtuiste publiseer. Oor die eerste 4 jaar het ons meer as 300 artikels en e-pos response gepubliseer, 
wat vrylik aan almal beskikbaar is. Hierby word heelwat tyd gewy om baie persoonlike eposse van ons 
internasionale gehoor privaat te beantwoord. Dit word alles gedoen om die geestelike gesprek op te hef, die 
liggaam van Christus te ontwikkel en die bediening wat Jesus begin het, te bevorder. Van meet af aan het 
baie van ons besoekers begin om ons hulpmiddels in hulle eie persoonlike bediening te gebruik en gevra 
hóé hulle ons werk kan ondersteun. Om dus donasies toe te laat, het ’n tweevoudige voordeel. Dit help ons 
om ons uitgawes te dek sodat ons ons tyd en inspanning kan wy aan hierdie bediening. Dit verskaf ook ’n 
manier vir ander wat ons werk waardeer, om ’n deel te hê aan die ondersteuning daarvan.  

9. Waarom glo julle nie in die hoop om vir ewig op die aarde te lewe nie?  
Ewige lewe op die aarde was nooit ’n lering wat Jesus verkondig het nie. Dit is die skepping van mense wat 
hulle persoonlike interpretasies van Bybelse profesieë gekombineer het met foutiewe aannames aangaande 
God se oorspronklike voorneme. Dié lering ignoreer geheel en al wat die Bybel sê omtrent God se 
oorspronklike voorneme vir die mens, lank voordat die aarde selfs geskape is – naamlik, om as seuns van 
God in die hemel aangeneem te word. (Efesiërs 1:3-5) Die Gekoesterde Aardse Hoop, Die Bestemming van 
die Mens, Uitgekies voor die Grondlegging van die Wêreld, Wie Word Deur Gees Gelei? Hou vas aan die 
Heilige Geheim, Beweeg Vorentoe in Geloof, asook vele ander artikels op hierdie webtuiste.  

10. Wat is die verband tussen julle en die Urantia Book?  
Ons is goed onderlê in kwessies rakende die Bybel, God en Jesus. Van die baie boeke in ons biblioteek is 
die Urantia Book. Ons vind dit uiters fassinerend, veral Deel IV wat die lewe van Jesus elke jaar, vanaf sy 
geboorte tot hemelvaart, boekstaaf. Meer as enige ander boek het dit ons begrip en waardering vir die Bybel 
verryk, aangesien dit die leser in dieselfde gemoedstemming plaas as ’n persoon wat feitlik voor Jesus sit 
en eerstehands luister na sy onderwysings. Ons dink baie mense sal aangenaam verras wees om te vind in 
hoe ’n groot mate die Urantia Boek, met die Bybel ooreenstem.  

Die Urantia Book is egter nie maklik om te lees nie. Dit kan nogal intimiderend wees vir baie wat nie 
verstandelik, intellektueel of geestelik voorberei is om die inhoud daarvan beet te pak nie. Om daardie rede 
bevorder ons nie die boek op hierdie webtuiste nie. Ofskoon diegene wat die durf en die begeerte het om ’n 
ernstige lees van die boek te onderneem, is ons heeltemal inskiklik om ons gedagtes te deel omtrent hoe om 
dié boek te benader.  

En jy kan gerus wees dat alles wat ons op hierdie webtuiste publiseer, deur die Bybel gestaaf word, soos 
duidelik blyk uit die talle skriftuurplase wat in feitlik elke artikel aangehaal word. Hou ook in gedagte dat 
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diegene wat betrokke is by ’n Bybel bediening, oor baie verskillende belangstellings en stokperdjies beskik. 
Solank as wat ons in ons Bybelse bediening aanbied wat op die Bybel gebaseer is, behoort daar nie ’n 
probleem te wees met die feit dat ons ook geniet om ander dinge te lees en te doen nie.  

11. Wat kan ek doen om julle behulpsaam te wees in hierdie bediening?      
Daar is ’n hele paar maniere waarop ander vir ons kan help om die bediening van Jesus se duidelike en 
openlike leringe te ontwikkel en te versprei. Een manier is om ons te help om ons artikels in ander tale te 
vertaal. ’n Ander is om ons te help om oudio-opnames van ons artikels te doen. As jy in enige van hierdie 
maniere kan help, kontak ons asseblief. ’n Derde manier is om die inligting wat jy op hierdie webtuiste leer, 
te neem en jou eie bediening te begin omtrent Jesus se duidelike leringe. Dit mag insluit persoonlike 
besprekings met jou gesin, familie, vriende en mense in die gemeenskap, of blogs, webtuistes en YouTube 
kanale, of dalk selfs ons moedige en innoverende bediening, Binne-in Sy Oes. Niemand besit ’n monopolie 
op Jesus se leringe nie en daar is geen behoefte aan ’n gesentraliseerde, outoritêre groep om die geloof en 
bediening van ander te rig nie. Daar bestaan groot behoefte aan Jesus se outentieke leringe om ons wêreld 
te deurdring dat die einde van smarte, lyding en onregverdigheid van watter aard ook al, tot ’n einde sal 
kom. (Matteus 24:14) O ja, daar is ’n baie groot veld om ontgin te word (Matteus 9:3738), dus moedig ons 
almal aan wat daartoe geneë voel, om ’n plekkie uit te kies!  
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