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WIE IS ONS? 

Vir die grootste gedeelte van ons lewens is ons geassosieer met die Wagtoring Bybel &Traktaat Genootskap. 
Ons is nie lede van die Bestuursliggaam, die Skryf Departement, die Bethel-gesin of die  
Wêreldwye Orde van Jehovah se Getuies, nie. Ons is ‟n egpaar, in assosiasie met ander seuns van die 
Koninkryk, regoor die wêreld wat reageer op die skriftuurlike oproep om geestelike bystand aan mekaar te 
verleen tot die mate waartoe ons in staat is. Ons verkies om dít hoofsaaklik te doen deur middel van ‟n 
internasionale webtuiste.  

Ofskoon ons deur Jehovah se Getuies onderrig is, glo ons dat die oorspronklike leringe van Jesus Christus, 
nie een denominasie bo ‟n ander ag nie. Dus reik ons uit na alle godsdienste, selfs na diegene sonder enige 
godsdiens, om ‟n dringende versoek te rig dat hulle die oorspronklike, werklike, outentieke, duidelike en 
toeganklike onderwysings van Jesus Christus, baie noukeurig sal ondersoek.  

ONS SENDING  

Weet asseblief sommer van meet af aan dat dit nie ons bedoeling is om dissipels vir onsself af te rokkel van 
Jehovah, die Wagtoring Bybel & Traktaat Genootskap, of enige ander Christen assosiasie of denominasie, 
nie. Ook is ons nie in die proses om ‟n nuwe kerk of sekte te stig nie. Sovêr dit ons aanbetref, is daar meer 
as genoeg Christelike sektes, maar nie genoeg gees-gesinde Christene nie.  

Ons twee belangrikste oogmerke met hierdie webtuiste is om positiewe verandering teweeg te bring in die 
denke van Jehovah se Getuies, en om die geestelike gesprek wêreldwyd op te hef deur die oorspronklike, 
feitlike, outentieke, duidelike en toeganklike leringe van Jesus Christus, weer bekend te stel en te behandel. 
Ons is van mening dat die wêreld nodig het om weereens vir Jesus op die aarde te sien lewe deur middel 
van die ervaringe van gees-gebore mans en vrouens wat na die ware lewe soek (1 Timoteus 6:19) in die 
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hemele, as burgers en ambassadeurs daarvan vir die wêreld, sodat die wil van God gedoen kan word op die 
aarde soos in die hemel. (Matteus 6:10)  

Ons ontdek dat ons mede Jehovah Getuies en Christene regoor die wêreld, nie duidelikheid het omtrent 
hulle ware verhouding met God en die ware hoop vir die mensdom, nie. Terwyl baie begryp en glo dat die 
doel is om saam met die Vader in die hemele te wees, het bitter min enige konsep omtrent hoe die hemelse 
lewe eintlik daar uitsien. Vir hulle is dit vaag en onwerklik. Ons is van mening dat, as ons die aard van die 
hemele soos wat dit in die skrifte openbaar word, en die raad toepas van “Hou julle verstande gerig op die 
dinge daar bo” (Kolossense 3:2), kan ons die ganse mensdom aanmoedig om uit te reik om nader aan die 
Vader te beweeg en om beter broers en susters vir mekaar te word.  

ONS GELOOFSOORTUIGINGS 

1. God, as die Eerste Bron en Middelpunt van alles wat bestaan, is die Vader van elke mens; daarom is alle 
mense broeders. (Hebreërs 3:4; Matteus 23:9; Matteus 11:27; Johannes 14:7-9; 1 Johannes 4:8; 
Matteus 23:8; Genesis 1:27)    

2. Die Christus, wat as Jesus van Nasaret geïnkarneer1 het, is die verwekte Seun van God, die Skepper van 
ons Heelal, die hoof van die Christen gemeente en die ouer broer van die ganse mensdom. (Kolossense 
1:15-18; Romeine 8:17)  

3. ‟n Fragment of brokkie van die Gees van God, woon binne-in die gemoedere van elkeen van ons en dit 
is die manier waarvolgens ons met die Vader kommunikeer. (1 Korintiërs 3:16-17; 1 Petrus 1:23; 
Matteus 6:6-8; Matteus 10:29-31; Prediker 12:7)  

4. Heel van die begin af het die Vader voorgeneem om aardse mense aan te neem as Sy gees-seuns en 
dogters in Sy hemelse koninkryk ná hulle aardse loopbane voltooi is. Adam en Eva se versuim het nie 
die Vader se voorneme verander nie. (Efesiërs 1:3-5; 1 Korintiërs 15:22; 1 Korintiërs 15:45-49; 
Romeine 8:19-23)  

5. Die Gees van die Waarheid wat deur Christus uitgestort is, stimuleer die Vader se inwonende Gees en 
getuig, of bevestig, saam met ons dat ons kinders van God is, en lei ons individueel in alle waarheid. 
(Romeine 8:16-17; Johannes 16:12-13; Romeine 8:14)  

6. Die Koninkryk van God op die aarde is die geestelike broederskap van elke persoon wat besef dat hy of 
sy ‟n kind van God is. (Lukas 17:20-21; Johannes 18:36; Kolossense 1:13-14; Filippense 3:20- 

21)   

7. Die Vader wil dat al Sy kinders die hemelse, geestelike opklimming na Hom begin, sodra hulle hul tyd 
op die aarde voltooi het. (Matteus 6:19-21; 2 Korintiërs 5:1-5; Filippense 3:14-15; Filippense  

3:20-21; Kolossense 1:3-6; Kolossense 3:1-2; 1 Petrus 1:3-5)   

                                                 
1 inkarneer: aanneming van ’n gees van ’n vleeslike liggaam. Jesus is in die vorm van ’n menslike liggaam gebore.  
HAT  
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8. Die wet van die Koninkryk van God is: Jy moet vir God liefhê uit jou hele hart, verstand en krag en jou 
naaste soos jouself. (Matteus 22:36-40)  

9. Almal wat die broederskap van die Koninkryk van God op aarde binnegaan, moet ambassadeurs wees 
wat as plaasvervangers vir Christus optree, met ‟n bediening wat die mensdom met God versoen, sodat 
hulle ook kan begin met die hemelse opklimming na die Vader. (2 Korintiërs 5:18-20; Matteus 28:19-
20; 1 Korintiërs 15:20-28; 1 Korintiërs 2:9; 1 Timoteus 6:17-19)  

DIE DINGE WAT JESUS ONDERRIG HET  

Ons uitdaging vandag is om seker te maak dat ons die goeie nuus van die Koninkryk verkondig soos Jesus 
dit onderrig het en nie as gewysigde, onjuiste en ongestaafde profetiese interpretasies nie. Ons het nodig 
om te fokus op die duidelike, onvervalste leringe van Christus, nie die verborge, gesluierde, obskure 
boodskappe van profesieë nie – profesie wat om baie goeie redes verborge is! So, presies wat hét Jesus 
eintlik onderrig?  

1. Hy het vir ons geleer dat die tyd aangebreek het dat die mensdom, feitlik en letterlik, die Koninkryk van 
die Hemele kon binnegaan:  

 Van daardie tyd af het Jesus begin preek sê: “TOON BEROU, want die 
koninkryk van die hemele het naby gekom.” – Matteus 4:17  

Toe het hy deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer 
en die goeie nuus van die koninkryk verkondig en elke soort kwaal en 
elke soort gebek onder die volk genees. – Matteus 4:23  

Gelukkig is dié wat bewus is van hulle geestelike behoefte, want die 
koninkryk van die hemele behoort aan hulle. Gelukkig is dié wat treur, 
want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die saggeaardes, want hulle sal 
die aarde beërf. Gelukkig is dié wat honger en dors na regverdigheid, want 
hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want aan hulle sal 
barmhartigheid bewys word. Gelukkig is dié wat suiwer van hart is, want 
hulle sal God sien. Gelukkig is die vredeliewendes, want hulle sal kinders 
van God genoem word. Gelukkig is dié wat ter wille van regverdigheid 
vervolg is, want die koninkryk van die hemele behoort aan hulle. 
Gelukkig is julle wanneer mense julle smaad en julle vervolg en valslik 
allerhande goddelose dinge teen julle sê ter wille van my. Wees bly en 
spring van vreugde, aangesien julle beloning groot is in die hemele; want 
so het hulle die profete voor julle vervolg.  – Matteus 5:3-12  

2. Hy het onderrig dat God ons Vader is:  

Julle moet dan só bid: “Ons Vader in die hemele, laat u naam geheilig word. 
Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die 
aarde. Gee ons vandag ons brood vir hierdie dag; en vergewe ons ons skulde, 
soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. En bring ons nie in versoeking nie, 
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maar verlos ons van die bose. Want as julle die mense hulle oortredings 
vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe: maar as julle die mense 
hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredings ook nie 
vergewe nie. – Matteus 6:9-15  
 

3. Hy het onderrig dat ons almal broers is:  

 Maar julle moet julle nie Rabbi laat noem nie, want een is julle leermeester, 
terwyl julle almal broers is. Wat meer is, moet niemand op aarde julle vader 
noem nie, want een is julle Vader, die Een in die hemel. – Matteus 23:8-9x  

  

4. Hy het vir ons geleer dat die Vader, heel van die begin af, wou hê dat die mensdom ‟n eienaarsbelang 
in die hemelse koninkryk moet hê.  

 Dan sal die koning vir dié aan sy regterhand sê: “Kom, julle wat deur my 
Vader geseën is, beërf die koninkryk wat van die grondlegging van die wêreld 
af vir julle berei is. – Matteus 5:34   

 
5. Hy het ons geleer dat, om die Koninkryk van God binne te gaan, ons weer gebore moes word:  

Jesus het geantwoord en vir hom gesê: “Voorwaar, voorwaar,  ek sê vir jou: 
Tensy iemand weer gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  
– Johannes 3:3   

6. Hy het vir ons gesê dat ons moet strewe om hom na te volg net soos wat hy ons Vader navolg:  

 Julle moet dan volmaak wees, soos julle Hemelse Vader volmaak is.               
– Matteus 5:48  

7. Hy het onderrig dat ons moes poog om vir hom en die Vader te ken:   

Dít beteken die ewige lewe, dat hulle kennis inneem van u, die enigste ware 
God en van die een wat u uitgestuur het, Jesus Christus. – Johannes 17:3  

8. Hy het onderrig dat ons slegs nodig het om twee „gebooie‟ te onderhou ten einde God te behaag:  

En een van hulle wat met die Wet vertroud was, het hom op die proef gestel 
deur te vra: “Leermeester, wat is die grootste gebod in die Wet? Hy het vir 
hom gesê: “Jy moet Jehovah jou God liefhê  met jou hele hart en met jou 
hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. Die 
tweede, soortgelyk hieraan, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 
Aan hierdie twee gebooie hang die hele Wet en die Profete”.                                                 
– Matteus 22:35-40  

 
9. Hy het vir ons geleer om vergifnis van ons sondes na te streef en om ander te vergewe.  
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Gee ons vandag ons brood vir hierdie dag; en vergewe ons  ons skulde, soos 
ons ook ons skuldenaars vergewe het. En bring ons nie in versoeking nie, 
maar verlos ons van die bose. Want as julle die mense hulle oortredings 
vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe: maar as julle die mense 
hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredings ook nie 
vergewe nie. – Matteus 6:11-15.   

  

10. Hy het ons geleer om op te hou om ander te veroordeel:  

Hou op om te oordeel, sodat julle nie geoordeel word nie;  want met die 
oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat 
waarmee julle uitmeet, sal hulle vir julle uitmeet. Waarom kyk jy dan na die 
strooihalm in jou broer se oog, maar Let nie op die balk in jou eie oog nie? of 
hoe kan jy vir jou broer sê „Laat my toe om die strooihalm uit jou oog uit te 
haal‟; wanneer daar, kyk! ‟n balk in jou eie oog is? Huigelaar! Haal eers die 
balk uit jou eie oog uit en dan sal jy duidelik sien hoe om die strooihalm uit 
jou broer se oog uit te haal. – Matteus 7:1-5  

11. Hy het vir ons die opperste wet van regverdigheid voorgehou:  

Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook 
net so aan hulle ook doen; trouens dit is wat die Wet en die Profete beteken. 
– Matteus 7:12  
 

12. En hy het aan ons ‟n taak opgedra:  

Gaan dus en maak dissipels van mense van al die nasies, en doop hulle in die 
naam van die Vader, en van die Seun, en van die heilige gees, en leer hulle 
om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk! Ek is met julle al die 
dae tot aan die voleinding van die stelsel van dinge.” – Matteus 28:19-20  

  

Hierdie is dan die basiese beginsels van die ware goeie nuus van die koninkryk. Soos ons toeneem in kennis 
en waardering vir hierdie eenvoudige idees, het Jesus beloof dat die Gees van die Waarheid saam met ons 
sal werk om ons te lei tot selfs nog groter waarhede:  

 Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie  nou dra nie. 
Wanneer hy, die gees van die waarheid, egter kom, sal hy julle in die hele 
waarheid inlei, want hy sal nie op eie ingewing spreek nie, maar wat hy hoor, 
sal hy spreek en hy sal die komende dinge aan julle bekend maak.                                      
– Matteus 16:12-13  

 Dankie dat jy by ons webtuiste besoek afgelê het.  

  

"Elaia Luchnia"  


	WIE IS ONS?
	ONS SENDING
	DIE DINGE WAT JESUS ONDERRIG HET

