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Ten spyte van die feit dat die organisasie probeer het om die fout van die deure van die Koninkryk in 
1935 te sluit, probeer regstel het, is die organisasie en die ouer gesalfdes steeds ietwat huiwerig om 
gesalfde broers en susters wat ná 1935 geroep is, te erken. Waarom hierdie teensinnigheid?  

Ons vind weer ‟n antwoord by wyse van ‟n illustrasie wat deur Jesus gegee is om teen hierdie 
gesindheid te waarsku en dit reg te stel. Jesus het ten minste twee illustrasies voorsien – die Werkers in 
die Wingerd in Matteus 20:1-16 (alreeds behandel) en die Verlore Seun, opgeteken in Lukas 15:11-32.  

Soos genoem in die oorweging van Matteus 20:16, is Jesus se illustrasies gegee om dinge wat verborge 
was, te verkondig – heilige geheime van die Koninkryk van die Hemele. Die Ware betekenis sal vir die 
mense in die algemeen verborge bly, maar vir diegene met ‟n oor om te hoor wat die gees sê, sal begrip 
voortskyn soos ‟n baie helder lig.  

Die illustrasie begin:  

“‟n Sekere man het twee seuns gehad.” – Lukas 15:11  

Hier leer ons dat die twee individue wat in die illustrasie genoem word, broers is. Daar is geen 
aanduiding dat hulle nie dieselfde vader of moeder het nie. Derhalwe is albei geregtig om te deel in die 
erfenis. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie illustrasie omtrent gesalfde broers handel – diegene 
met die hemelse hoop.  

As ons in gedagte hou dat illustrasies gegee word om heilige geheime van die Koninkryk van die 
Hemele te onthul, kan ons onderskei dat die illustrasie handel omtrent gesalfde boers, wie se vader, 
Jehovah is en wie se moeder, Jerusalem daarbo is. (Galasiërs 4:26)  

Die eerste seun wat aangespreek word, is die verlore seun. Hy ontvang sy erfporsie en bring dit deur. 
Nadat hy tot sy sinne kom, keer hy met geboë hoof terug na sy vaderhuis. Maar hy matig hom nie aan 
om sy plek as ‟n seun in sy vader se huishouding in te neem nie. (Lukas 15:12-20) Hy verkies om eerder 
as ‟n huurling behandel te word.  

“Daarop het die seun vir hom gesê: „Vader, ek het teen die  
hemel en teen u gesondig. Ek is nie meer werd om u seun 
genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge.‟ Maar 
die vader het vir sy slawe gesê: „Maak gou! Bring ‟n kleed, die 
beste en trek dit vir hom aan en sit ‟n ring aan sy hand en 
sandale aan sy voete” – Lukas 15:21-22  



www.AnointedJW.org  – 5 – Waarom is Gesalfdes Onwillig om Jongeres te erken (21/01/2012)  Bladsy 2  

Hier erken die verlore seun sy seunskap, maar voel onwaardig daaromtrent. As sy versoek toegestaan 
sou wees om as ‟n huurling behandel te word, sou hy diegene wat gewaardeerde lede van die 
huishouding is, nie as ware erfgename gewaardeer het nie. Maar die vader stem nie saam met sy seun 
se beoordeling van sake nie en toon dit deur middel van sy optrede. Geen huurling sal die beste kleed 
gegee word nie, ‟n ring en sandale nie. Hierdie dinge beeld uit hoe die vader die seun terug ontvang in 
sy huishouding as ‟n seun.  

Vervolgens leer ons omtrent die oudste seun. Dikwels vergeet ons van hom wanneer ons hom aanspreek 
in ons literatuur. Ook hy is ‟n erfgenaam, maar hy het ‟n probleem met die liefdevolle goedhartigheid 
wat sy vader aan sy jongste broer betoon het. Die verslag lei:  

 En sy oudste seun was op die land; en toe hy kom en die huis  
nader, het hy ‟n musiekkonsert en gedans gehoor. Toe het hy 
een van die knegte na hom toe geroep en gevra wat hierdie dinge 
beteken. Hy het vir hom gesê: „U broer het gekom en u vader 
het die vetgemaakte jong bul geslag, omdat hy hom gesond 
teruggekry het. Maar hy het toornig geword en wou nie in gaan 
nie. Toe het sy vader uitgekom en hom begin soebat.                                  
– Lukas 15:25-28  

Die vader merk sy seuns se halstarrigheid om sy jongste broer te aanvaar en so kom die vader na vore 
en pleit by hom. (Lukas 15:28) Die seun antwoord:  

 Hy het geantwoord en vir sy vader gesê: „Kyk, ek dien u al  
soveel jare soos ‟n slaaf en ek het nog nooit u gebod oortree nie 
en tog het u nog nooit vir my ‟n boklam gegee sodat ek saam met 
my vriende vrolik kon wees nie. Maar die oomblik toe hierdie 
seun van u wat u middele vir lewensonderhoud saam met hoere 
opgeëet het, hier aankom, het u die vetgemaakte jong bul vir hom 
geslag.‟ – Lukas 15:31-30  
 

Die oudste seun se klagte is dat hy sy vader vir baie jare getrou gedien het, maar die jongste seun, wat 
maar onlangs to inkeer gekom het, is aan hom wat die ouer broer is, gelykgestel en beter behandeling 
ontvang. Hy is jaloers op die jongste broer, wat die ouer seun gevoel het „die kollig steel.‟ Weereens 
pleit die vader by die ouer seun:  

Toe het hy vir hom gesê: „Kind, jy was altyd by my en alles wat 
myne is , is joune; maar ons moes eenvoudig vrolik en bly wees, 
want hierdie broer van jou was dood en het lewend geword en hy 
was verlore en is gevind.‟ – Lukas 15:31-32  
 

En so wys Jesus weer die rede waarom ouer gesalfdes huiwerig mag wees om die jongeres te aanvaar  
– jaloesie. By wyse van vleeslike redenering, kom hulle tot die gevolgtrekking dat die jonger gesalfde 
nie lank genoeg gedien het nie en dat hulle rekords nie so onkreukbaar is nie. Die oueres sal die jongeres 
as huurlinge aanvaar, maar nie as broers nie.  
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Jehovah maak dit baie duidelik dat dit nie sy sienswyse is nie en doen ‟n beroep, by wyse van hierdie 
illustrasie, op die ouer gesalfde broers om hulle jonger berouvolle broers te aanvaar. Hierdie is dieselfde 
boodskap van die illustrasie in Matteus 20:1-16. Daar was die werkers wat in die eerste uur ingeroep 
is, afgunstig op die werkers wat teen die elfde uur geroep is. Daar word genoem dat hulle teenoor die 
huiseienaar gemurmureer het toe hierdie laat werkers dieselfde loon ontvang het. Hulle het gesê:  

Hierdie laastes het een uur gewerk; nogtans het u hulle  
gelykgemaak aan ons wat die las van die dag en die versengende 
hitte gedra het! – Matteus 20:13-14  

Op soortgelyke wyse het die huiseienaar, wat Jehovah verteenwoordig, gepleit:  

 Maar hy het een van hulle geantwoord en gesê: „Vriend, ek 
doen jou geen onreg aan nie. Jy het met my ooreengekom vir 
‟n denarius, nie waar nie?‟ – Matteus 20:13-14  
 

Sterk berading aan hierdie ouer broers. Hierdie twee illustrasies moedig hierdie broers aan om een kudde 
te word. Ons hoop dat hulle sal hoor wat die gees aan die gemeente sê.  

Ons begryp die dilemma wat die jonger gesalfdes vir hierdie ouer broers voorstel. Dit is ‟n aanstelling 
wat nie bevredigend vir mense “bewys” kan word nie. Maar die waarheid is dat niemand hulle salwing 
kan bewys nie. Nie gesalfde ouermanne, nie gesalfde reisende opsieners, nie eens die lede van die 
Bestuursliggaam nie. Maar net soos daardie oueres ons respek verdien, so ook die laastes. Ons is almal 
lede van die een liggaam.  

 Die oog kan nie vir die hand sê: „Ek het jou nie nodig nie‟; of  
ook die kop vir die voete: „Ek het julle nie nodig nie.‟                                   
– 1 Korintiërs 12:21  

Hierdie illustrasie vertel dus vir ons waarom die ouer gesalfdes probleme ervaar om hulle jonger 
gesalfde broers te aanvaar. Nou is dit vir ons nodig om te verstaan waarom diegene wat nié gesalf is – 
die aardse seuns – halsstarrig is om óns te aanvaar. Hierdie antwoord word in die volgend brief gegee, 
Brief Nr. 6.  

_______________________  

“Elaia Luchnia”  
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