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Hierdie komende jaar sal Jehovah se Getuies die dood van ons Here Jesus Christus, op 26 

Maart 2013, net na sononder vier. Dit sal die herdenking van die onverskrokke en 

edelmoedige einde van die weergalose aardse lewe van ons „Wonderlike Raadgewer, Magtige 

God, Ewige Vader, Vredevors‟ (Jesaja 9:6) wees, deur die wil van die Eerste Vader van 

ALMAL, wat as die Seun van God/Seun van die Mens, gedurende die eerste eeu 

rondgewandel het. 

Alles wat Jesus tot en met hierdie aand en daarna gedoen het, is tot ons voordeel gewees. Hy 

wou dat ons die waarheid omtrent onsself en ons verwantskap met God, besef. Hy wou die 

ernstige wanopvattings omtrent die aard van God, regstel – dat Hy nie slegs ‟n magtige 

potentaat is nie, maar ons eie, ons persoonlike, Hemelse Vader. Jesus wou ons persoonlike 

waardigheid verhef, nie as blote diensknegte nie, maar as Sy seuns wat beelddraers van Hom 

is en Sy gees – die onverganklike saad van die Vader – vasvang. (Genesis 1:27; 1 Korintiërs 

3:16; 1 Petrus 1:23) 

Bo dít alles wou Jesus hê dat die ganse wêreld moes weet dat ons almal een groot potensieël 

gelukkige, ofskoon tans disfunksionele, gesin is. Met dié doel het hy sy dissipels opdrag 

gegee om die boodskap van die Vaderskap van God en die broederskap van die mense na die 

verste dele van die aarde uit te dra – na élke nasie en stam en volk en taal. (Matteus 28:19-

20; Handelinge 1:8) Nee, Christus Jesus was nie maar net ‟n profeet of ‟n wyse man of ‟n 

voorloper van ‟n godsdiens gewees nie. Hy staan in ‟n goddelike verhouding met die ganse 

mensdom – hetsy Jood, Moslem, Boeddhis, Hindoe, Sikh, die verskillende stam- en inheemse 

vokere, selfs ateïste en agnostici. Deur middel van die Eerste Vader se wil, is die ganse 

mensdom hulle bestaan en oorlewingspotensiaal aan en deur Christus Jesus, verskuldig. 

Maar die onus berus op Jesus se dissipels wat die Christen-nasie saamstel, om voorbeelde van 

die Christus te wees en die lewe wat hy gelei het. Soos die Apostel Paulus geskryf het: 
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 “Maar alles kom van God, wat ons deur Christus met 

homself versoen het en ons die bediening van die 

versoening gegee het, naamlik dat God deur middel van 

Christus ‟n wêreld met homself versoen het en hulle 

hul oortredings nie toegereken het nie en hy het die 

woord van die versoening aan ons toevertrou.” – 2 

Korintiërs 5:18-19 

 

Ja, broers en susters, die Christelikheid het ‟n God-gegewe, Christus-beliggaamde sending. 

 “Ons is dus ambassadeurs wat as plaasvervangers vir 

Christus optree, asof God ‟n dringende versoek deur 

ons doen. As plassvervangers vir Christus smeek ons: 

„Raak met God versoen.‟” – 2 Korintiërs 5:20 

 

Op dié manier kan ons ander gelowige nasies lei om hulle Skepper te eer en erken en om 

voort te gaan in hulle aanbidding van die ware God, die Eerste Vader van ALMAL. Dit is nie 

ons sending om van hulle almal „Christene‟ te maak nie, maar om vir hulle te wys hoe 

om „soos Christus‟ te wees in hulle handel en wandel met mekaar. Die 2013 Gedenkmaal sal 

‟n wonderlike geleentheid vir ons almal wees om ‟n vars, nuwe begin te hê ‟n die ware 

bediening van versoening. 

Tot op hede het ons baie artikels gepubliseer wat ons ware verhouding met God en die 

Christus bevestig. Hier is ‟n paar: 

Wie Word deur Gees Gelei? 

        (‟n Bespreking van Romeine 8) 

Beweeg Vorentoe in Geloof 

        (‟n Bespreking van die sendbrief aan die Galasiërs) 

Hou Vas aan die Heilige Geheim 

        (‟n Bespreking van die sendbrief aan die Kolossense) 

Uitgekies van die Grondlegging van die Wêreld  

        (‟n Bespreking van die sendbrief aan die Efesiërs) 

Wedergeboorte 

        (‟n Bespreking van Jesus se ontmoetingmet Nikomedus) 

Aanbid in Gees en Waarheid 

        (‟n Bespreking van Jesus se ontmoeting met die Samaritaanse vrou) 

Vryheid van die Kinders van God 

        (‟n Bespreking van seunskap van Jood en Christen) 

Ons het baie vrae beantwoord, beide in die openbaar en privaat en die een hoop vir alle 

gelowige mense duidelik gemaak en aangetoon hoe die Christen Bybelskrywers almal die 

mensdom se aandag gevestig het op die hemelse hoop as seuns en dogters van God – skrifture 

soos die volgende: 
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 “Hou op om vir julle skatte op die aarde op te gaar, waar 

mot en roes verteer en waar diewe inbreek en steel. Gaar 

eerder vir julle skatte in die hemel op, waar nie mot of 

roes verteer nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. 

want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.” – 

Matteus 6:19-21 

“. 3 Mag die God en Vader van ons Here Jesus Christus geloof 

word, want hy het ons geseën met elke geestelike seën in die 

hemelse plekke in eenheid met Christus, 4 net soos hy ons in 

eenheid met hom voor die grondlegging van die wêreld 

uitgekies het, dat ons heilig en sonder smet voor hom moet 

wees in liefde. 5 Want hy het ons voorbestem tot die 

aanneming as kinders vir homself deur middel van Jesus 

Christus, volgens die welbehae van sy wil.” – Efesiërs 1:3-5 

“16 Ek hou aan om julle in my gebede te meld, 17 dat die God 

van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, 

julle ‟n gees van wysheid en van openbaring in die juiste 

kennis van hom sal gee; 18 sodat julle, deurdat die oë van julle 

hart verlig is, kan weet wat die hoop is waartoe hy julle 

geroep het, wat die glorieryke rykdom is wat hy as erfenis vir 

die heiliges bewaar 19 en wat die allesoortreffende grootheid 

van sy krag teenoor ons, die gelowiges, is. Dit is volgens die 

werking van die mag van sy sterkte.” – Efesiërs 1:16-19 

“En ek streef na die doel vir die prys van God se 

roeping na bo deur middel van Christus Jesus. Laat ons 

almal wat volwasse is, dan hierdie geestesgesindheid hê; 

en as julle in enige opsig ‟n ander geestesneiging het, sal 

God die bogenoemde [gesindheid] aan julle 

openbaar.” – Filippense 3:14-15 

“Wat ons betref, ons burgerskap bestaan in die hemele, 

van waar ons ook gretig ‟n redder verwag, die Here Jesus 

Christus, wat ons vernederde liggaam sal verander om 

aan sy glorieryke liggaam gelykvormig te word, vvolgens 

die werking van die krag wat hy het, ja, om alles aan 

homself te onderwerp.” – Filippense 3:20-21 

“3 Ons dank God, die Vader van ons Here Jesus Christus, altyd 

wanneer ons vir julle bid, 4 aangesien ons gehoor het van julle 

geloof in verband met Christus Jesus en die liefde wat julle vir 

al die heiliges het 5 weens die hoop wat vir julle in die 

hemele weggelê is. Julle het voorheen van hierdie hoop gehoor 

deur die verkondiging van die waarheid van dié goeie nuus 6 
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wat julle bereik het, net soos dit vrug dra en toeneem in die 

hele wêreld, soos ook onder julle, van die dag af dat julle die 

onverdiende goedhartigheid van God in waarheid gehoor en 

noukeurig leer ken het.” – Kolossense 1:3-6 

“Mag die God en Vader van ons Here Jesus Christus 

geloof word, want ooreenkomstig sy groot 

barmhartigheid het hy ons ‟n nuwe geboorte tot ‟n 

lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit 

die dode gegee, tot ‟n onverderflike en onbesmette en 

onverwelklike erfenis. Dit word in die hemele bewaar 

vir julle, wat deur God se krag deur middel van geloof 

beveilig word vir ‟n redding wat gered is om in die laaste 

tyd geopenbaar te word.” – 1 Petrus 1:3-5 

Ons het ook male sonder tal getoon dat NIE EEN ENKELE Christen Bybelskrywer die 

najaag van ‟n aardse hoop aangemoedig het nie. Inteendeel, hulle het die broers streng 

aangeraai om die najaging van die dinge van die vlees te laat vaar, daarvan weg te draai, wat 

die idee van ‟n ewige aardse hoop insluit. 

 “Moenie dat julle hart verontrus word nie. Beoefen geloof 

in God,beoefen geloof ook in my. In die huis van my 

Vader is daar baie wonings. Anders sou ek vir julle gesê 

het, want ek gaan om vir julle ‟n plekte berei. En as ek 

gaan en vir julle ‟n plek berei, kom ek weer en sal julle 

tuis ontvang by my, sodat julle ook kan wees waar ek 

is. En waarheen ek gaan, ken julle die weg.” – 

Johannes  14:1-4 

“Want ons weet dat as ons aardse huis, hierdie tent, 

afgebreek sou word, ons ‟n gebou sal hê wat van God 

kom, ‟n huis wat nie met hande gemaak is nie, ewig, in 

die hemele. Want in hierdie woonhuis kreun ons 

inderdaad en begeer ons vurig om ons met die een te 

beklee wat vir ons uit die hemel bestem is, sodat ons, 

nadat ons ons werklik daarmee beklee het, nie naak 

bevind sal word nie. Trouens, ons wat in hierdie tent is, 

kreun, omdat ons beswaar is; want ons wil dit nie aflê nie, 

maar wil ons met die ander een beklee, sodat die sterlike 

deur die lewe verswelg kan word. En hy wat ons juis 

hiervoor voortgebring het! is God, wat ons die pand 

gegee het van wat sal kom, dit wil sê die gees.” – 2 

Korintiërs 5:1-5 

 



www.AnointedJW.org  Gedenkmaal – Vooruitbeplanning – Gedenkmaal 2013  (31/12/12) Bladsy 5 

“Want daar is baie, ek het hulle dikwels genoem, maar 

nou noem ek hulle ook met gehuil, wat as die vyande 

van die folterpaal van die Christus wander, en hulle 

einde is vernietiging en hulle god is hulle buik en hulle 

heerlikheid bestaan in hulle skande en hulle verstande is 

gerig op dinge op die aarde.” – Filippense 3:18-19 

“As julle egter saam met die Christus opgewek is, gaan dan 

voort om die dinge te soek wat daar bo is, waar die Christus 

aan die regterhand van God sit. 2 Hou julle verstande gerig 

op die dinge daar bo, nie op die dinge op die aarde nie.” – 

Kolossense 3:1-3 

Selfs so vroeg as die eerste eeu het mense probeer om die goeie nuus wat Jesus sélf onderrig 

het, te verander, van seunskap met God en toegang in die hemele, na hulle eie smaak, maar 

Paulus het hierteen gewaarsku: 

 “Ek verwonder my dat julle so gou verwyder word van die Een 

wat julle met Christus se onverdiende goedhartigheid geroep 

het, na ‟n ander soort goeie nuus toe. Maar dit is nie ‟n ander 

nie; dit is net dat daar sommige is wat onder julle onrus stook 

en die goeie nuus oor die Christus wil verdraai. Maar selfs 

al sou ons of ‟n engel uit die hemel aan julle iets as goeie nuus 

bekend maak daarbenewens wat ons aan julle as goeie nuus 

bekend gemaak het, laat hom vervloek wees. Soos ons hierbo 

gesê het, sê ek nou ook weer: Wie ook al aan julle iets as 

goeie nuus bekend maak buiten dit wat julle aangeneem 

het, laat hom vervloek wees.” – Galasiërs 1:6-9 

 

Jesus het egter wél omtrent twee verskillende bestemming vir die mensdom, gepraat, maar 

ons sou nouliks daarna verwys as twee verwagtings. 

 “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 25:34 

“Maar dan sal hy vir dié aan sy linkerhand sê: „Gaan weg van 

my af, julle wat vervloek is, die ewige vuur in wat vir die 

Duiwel en sy engele berei is‟.” – Matteus 25:41 

 

Die Christen Bybelskrywers het die eenheid en enigheid van ons Broederskap en van die 

hoop wat ons in gemeen het, benadruk: 
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 “Maar julle moet julle nie Rabbi laat noem nie, want een is 

julle leermeester, terwyl julle almalbroers is. Wat meer is, 

moet niemand o aarde julle vader noem nie,want een is julle 

Vader, die Een in die hemel. Moet julle ook nie „leiers‟ laat 

noem nie, want een is julle Leier, die Christus.” – Matteus 

23:8-10 

“Ek, die gevangene  in die Here, versoek julle dan dringend 

om te wandel op ‟n wyse wat die roeping waarmee julle 

geroep is, waardig is, met algehele ootmoed en 

sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in 

liefde verdra  en ywerig daarna streef om die eenheid van 

die gees in die verenigende band van vrede te bewaar. Daar 

is een liggaam en een gees, net soos julle geroep is in die een 

hoop waartoe julle geroep is; een Here, een geloof, een doop; 

een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal 

en in almal is.” – Efesiërs 4:1-5 

“En laat die vrede van die Christus in julle harte heers, want 

julle is inderdaad in een liggaam daartoe geroep. En toon 

dat julle dankbaar is.” – Kolossense 3:15 

“Want daar is een God en een middelaar tussen God en die 

mense, ‟n mens, Christus Jesus.” – 1 Timoteus 2:5 

 

 

Hierdie goeie nuus van die Koninkryk van die Hemele is só belangrik dat Jesus se dissipels 

gewillig hulle lewens daarvoor afgelê het. Dit was nie ‟n verafgeleë fantasie in die toekoms 

nie. Vir hulle was dit ‟n werklikheid. 

 “Beveel dié wat ryk is in die teenswoordige stelsel van dinge 

om nie hooghartig te wees nie en om hulle hoop nie op 

onsekere rykdom te vestig nie maar op God, wat aan ons 

alles ryklik vir ons genot verskaf; om goed te doen, om ryk te 

wees in goeie werke, om vrygewig te wees, mededeelsaam en 

vir hulleself ‟n goeie fondament vir die toekoms veilig as ‟n 

skat te bewaar, sodat hulle ‟n tewige houvas op die werklike 

lewe kan kry.” – 1 Timoteus 6:17-19 

 

En dit behoort vir ons almal baie werklik te wees – só werklik dat ook óns ons álles sal gee 

om ons God en sy Christus te eer in die aangesig van enige en alle teenstand deur familiek 

vriende of vyande: 
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 “Elkeen dan wat voor die mense eenheid met my bely, met 

hom sal ek ook eenheid bely voor my Vader wat in die hemele 

is; maar elkeen wat my voor die mense verloën, hom sal ek 

ook verloeën voor my Vader wat in die hemele is ... Hy wat 

groter geneentheid vir vader of moeder het as vir my, is my nie 

waardig nie; en hy wat groter geneentheid vir seun of dogter 

het as vir my, is my nie waardig nie. Hywat sy siel vind, sal dit 

verloor en hy wat sy siel ter wille van my verloor, sal dit 

vind.” – Matteus 10:32-33, 37-39 

 

Hierdie komende Gedenkmaal van die Here se Aandmaal sal ons geleentheid wees om op te 

staan vir die Christus en onsself vir Hom waardig te bewys. Dit sal ons geleentheid wees om 

die grense van die Koninkryk van die Hemel op aarde te verskuif deur so veel as moontlik uit 

te nooi om saam met ons deel te hê in ons herdenking van hierdie nag – Hetsy dit in die 

openbaar gedoen word saam met die gemeentes van Jehovah se Getuies, of hetsy dit privaat 

gevier word. (Ons sal meer inligting omtrent hierdie opsies in ‟n toekomstige artikel 

voorsien.) Ons wil ook altyddeur gedagtig bly omtrent die wyse waarvolgens on in hierdie 

nag erkenning verleen, adverteer en deelneem: 

 “Enigiemand wat die wet van Moses verontagsaam het, sterf 

sonder medelye op die getuienis van twee of drie. Hoeveel 

swaarder straf, dink julle sal die mens dan waardig geag word 

wat die Seun van God vertrap het en wat die bloed van die 

verbond waardeur hy geheilig is, van gewone waarde geag 

het, en wat die gees van onverdiende goedhartigheid met 

veragting beledig het?” – Hebreërs 10:28-29 

 

Nee, broers en susters, laat ons nie hierdie nag verag of die opoffering van die Christus 

beksou asof dit slegs betekenis het vir ‟n paar duisend nie, maar van gewone waarde vir die 

biljoene mense tans op die aarde is. Laat ons deelnemers en deelgenote wees in Christus se 

opoffering en nie maar net blote toeskouers asof ons op ‟n pawiljoen langs ‟n sportveld sit 

nie. 

Nee, skryf in, neem deel aan die wedloop en speel volgens die reëls: “En as iemand ook in 

die spele meeding word hy nie gekroon tensy hy volgens die reëls meegeding het nie.” – 2 

Timoteus 2:5 

Ons sal voortgaan in ons pogings om ons regerende broers te bereik om die belangrikheid van 

hierdie nag en hierdie uiters belangrike viering te benadruk. Ons sal ook voortgaan om die 

huishouding van God op te bou met aanmoediging en opheffende geestelike voedsel terwl 

ons die 2013 Gedenkmaal nader, met inbegrip van ‟n paar artikels om ons aptyte aan te 

wakker sodat ons ten volle voorbereid kan wees vir hierdie gebeurtenisvolle nag. Ons glo die 

artikels sa idees insluit waaraan jy tot nou toe nog nie gedink het nie. So, bly ingestel. 
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Terwyl ons besig is met die skryf van hierdie artikels, ontvang ons ‟n e-pos vanaf ‟n suster 

wat terminale kanker onder lede het. Sy het aanvaar dat sy ‟n dogter van die Vader is en ‟n 

mede-erfgenaam saam met die Christus en wil graag haar hoop in die openbaar bekend maak 

tydens die volgende Gedenkmaal. Sy glo egter nie dat haar aardse tentwoning sal kan uithou 

tot Maart 2013 nie. 

Ons is só geraak deur haar sentimente dat ons ons geliefde suster se e-pos met julle, ons 

lesers, wil deel om julle aan te moedig om ook op te staan, selfs nou en nie eers wag vir 

Maart 2013 nie. Laat jou hoop aan ander met wie jy in kontak kom, bekend word. Laat julle 

ligte skyn sodat ander aan God heerlikheid en eer kan gee en Sy aanbieding van seunskap sal 

aanvaar. (Matteus 5:16) Hier volg haar woorde: 

“Wees gegroet, almal van julle wat toevallig hier is of deur die gees van God, terwyl ek glo 

dat dit laasgenoemde is. Ek was ‟n Getuie in die naam van Jehovah, maar namate ek gegroei 

het om ons Christus te Eer en om namens Jesus aangaande hom te getuig as Christene. Ek is 

Christus se Getuie en is geensins besig om dieVader oneer aan te doen nie, aangesien hy deur 

sy en ons Vader gestuur is. Ek sê hierdie dinge as gevolg van die hedendaagse 

selfverheerlikende, selfbevorderende gesindheid van die Bestuursliggaam. As gevolg van my 

siekte hê ek het nie meer veel dae oor op die aarde nie, dus wil ek net graag aan al julle lesers 

en voor God, Jesus en die heilige engele bekend maak dat my hoop is om saam met die 

Christus in die hemel te wees. Julle sien, ek hoef nie omtrent my hoop, die lewende hoop, 

voor te gee nie. Moet nie uitstel nie, vriende, wees getrou aan julleself. Die dood kom oor ons 

ALMAL. Ek sal nie weer ‟n Gedenkmaal beleef nie. Nie een van ons het daardie versekering 

nie. Ek dring by julle aan, NEE, ek smeek julle, elke Getuie, om in jou hart te soek na 

waarheid en waarheid sal gegee word. God Seën julle moedige, onverskrokke en verfrissende 

artikels. Dankie.” 

Aan ons geliefde suster: Ons hoop dat jy ‟n geleentheid sal hê om hierdie artikel te lees in die 

wete dat jou woorde baie ander bereik en selfs meer in die toekoms. Met jou laaste woorde 

gee jy heerlikheid aan die Christus. Jy bewys dat jy waardig is. Ons twyfel geensins dat 

Christus Jesus eenheid saam met jou voor die Vader sal getuig nie. (Matteus 10:32) 

Dan, aan al ons lesers, ons spoor julle aan om gereed te maak vir aktiwiteit in die komende 

maande. Ons mag onsself dalk in ‟n situasie bevind baie soortgelyk aan die eerste eeuse 

Christene wat die onomwonde besluit geneem het om „God eerder as mense te dien.‟ 

(Handelinge 5:29) Omgord julle lendene vir aktiwiteit. Hierdie is inderdaad die bepaalde 

tyd! 

In ware liefde en opregte toegeneentheid – julle broers. 

 

“Elaia Luchnia” 

________________________________ 


