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Dit is 4 jaar sedert ons met hierdie webtuiste begin het en twaalf maande sedert ons laaste 

Koninkryksaanvuller, Desember 2014. In ‟n Januarie 2014 artikel, Onderskei die Tyd van 

Inspeksie, het ons verduidelik dat, as gevolg van die Wagtoringorganisasie se beslistheid om 

homself te vorm na die patroon van die gefaalde Joodse godsdienstige stelsel en omdat hulle 

die seuns van God onder Jehovah se Getuies te verwerp, onderdruk en oorheers, die 

organisasie ‟n soortgelyke ondergang tegemoet sal gaan. Wat ons oor die afgelope twee jaar 

opgemerk het, verskaf bewyse dat hulle inderdaad in daardie rigting beweeg, baie vinniger as 

wat ons verwag het. Die rede vir die afname lê vierkantig aan die voete van diegene in 

leierskapsposisies en nie as gevolg van vervolging van buite nie. Hier is sommige van die 

faktore – daar is baie ander – wat bydra tot, en ook die ondergang veroorsaak: 

JW Uitsaaidiens – ‟n poging om die kykers te beïndruk met die aktiwiteite van die 

organisasie en om die lede van die Bestuursliggaam te bevorder. In der  waarheid is die 

Bestuursliggaam tans televageliste wat geld bedel soos enige ander Christen sektes vir wie 

hulle eens skreiend gekritiseer het om presies dieselfde optredes. Pleks van lof en glorie aan 

die organisasie te bring, lê die maandelikse uitsendings die ongesonde aard van hulle leringe 

bloot asook die ontoereikendheid en onopregtheid van die lede van die Bestuursliggaam, en 

maak van hulle ‟n ware uil onder die kraaie (voorwerp van bespotting) in die JW-gemeeskap. 

As hierdie uitsendings opgevang word deur die hoofstroommedia, sal hulle ongetwyfeld 

beskamend bewys te wees vir plaaslike gemeentes en hulle onbedagte bediening verder 

kortwiek. Ons vind dat selfs diegene wat eens standvastge navolgers van die Bestuursliggaam 

was, begin om hulle leringe en gesag te bevraagteken soos nooit vantevore die geval gewees 

het nie. As sodanig speel JW Uitsaaidiens ‟n belangrike rol in baie van Jehovah se Getuies se 

onbedrywigheid en dat hulle die godsdiens versaak. 

Versuim om Seksuele Kindermishandeling te Raporteer – gedurende Julie 2015, het die 

Austaliese Koninklike Kommissie openbaar dat meer as 1,000 pediofiele geïdentifiseer is as 

onder die geledere van Jehovah se Getuies in Australië alleen. Die organisasie het egter 

versuim om ‟n enkele een by die wetstoepassers aanhangig te maak. Die ondersoek het 

aanleiding gegee dat al meer Jehovah se Getuies in ander lande na vore tree om hulle 

persoonlike ervarings van seksuele kindermishandeling deur mede-getuies aan die lig te 

bring. Die onthulling van die omvang van korrupsie bring skande oor aktiewe Getuies en 

veroorsaak dat nie-Getuies die organisasie as ‟n uiters gevaarlike kulte beskou. Die 
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ondersoek en blootstelling is nog nie verby nie en dit blyk dat soortgelyke ondersoeke in 

ander lande gevoer mag word. 

Hervestiging in Warwick – die besluit om hulle hoofkwartier na ‟n afgeleë gebied in die 

noorde van die staat New York te verskuif, op wat bekend is as besoedelde landgebied. 

Hierdie besluit het merkwaardige opruimingsuitgawes tot gevolg gehad asook onsuksesvolle 

hofsake. Tans is daar besorgdheid dat van die vrywillige werkers deur die gevaarlike stowwe 

op die eiendom besoedel is. Indien wel, sal die organisasie aanspreeklik wees vir die 

benadeling van daardie vrywilligers. Die ontberings wat die Warwick projek teister mag dalk 

deels verduidelik waarom die organisasie gedwing is om alle ander bouprojekte tot stilstand 

te bring, of te laat afneem, asook belangrike afskaling van die aantal wooneenhede en 

betrokkenheid by herhaalde pleidooie vir geld. 

Geldgrypery – na bewering, kanselering van die gemeentes se skulde aan die organisasie, 

maar terselfdertyd versoeke van „donasies‟ wat die bedrag van die skuld ewenaar of oorskry 

en voortgaan lank nadat die skulde afbetaal sou wees. Terselfdertyd versoek hulle alle 

gemeentes om alle oorskotfondse in hulle bankrekenings aan die takkantore oor te betaal. Dit 

blyk te wees as gevolg van swak finansiële besluite soos hierbo vermeld, toename in 

hofgedinge teen die organisasie en regeringsregulasies. Maar selfs hierdie plan boemerang, 

aangesien baie gemeentes nie die verlangde „donasies‟ oorbetaal nie. 

Versaking van Bet-elliete en Spesiale Pioniers – aflegging van honderde Bet-elliete en 

Spesiale Pioniers sonder om voorsiening te maak vir skeidingspakkette of kompensasie vir 

hulle lang jare van diens. In ‟n JW Uitsending het Samuel Herd, van die Bestuursliggaam, ‟n 

versigtig voorbereide, dog teenstrydige boodskap gelewer omtrent hierdie verwikkeling. Ons 

het gemerk dat Broer Herd nouliks van sy notas opgekyk het, asof hy nie die broers en susters 

in die gesig kon kyk nie.  Sy eie mistroostige voordrag weerspreek die optimistiese spin wat 

hy probeer om die strak prentjie van afskaling van ‟n eens gedyende en energieke 

broederskap mee te besiel. Hierdie afgelegde werkers word gedwing om self die mas op te 

kom sonder enige finansiële bystand van die organisasie. As ‟n gevolg ervaar die werkers, 

hulle families en plaaslike gemeentes ‟n skokkende wekroep. ‟n Paar maande gelede was die 

Bet-elliete “Gelukkig” soos vertoon in ‟n eienaardige video, maar ons wonder hoe hulle tans 

voel. Ons verwag dat, in die nabye toekoms, baie van hierdie afgelegde werkers uitgesproke 

kritici sal word van die organisasie se interne werkinge en sy hardvogtige en gebrekkige 

besorgdheid vir diegene wat hulle beste jare aan die organisasie gewy het.  

Leerstellige Bolmakiesie – die sogenaamde “nuwe lig” wat oor die afgelope jare gepubliseer 

is, blyk reaksionêre skuiwe te wees ten einde gefaalde leringe te rugsteun, eerder as om ‟n 

beter begrip aan waarheid te verleen. Pleks van kennis te verryk, is hulle „huidige verstaan‟ 

dikwels ‟n algehele weerspreking van die „vorige verstaan,‟ en openbaar dat daar ‟n duidelike 

gebrek aan geestelike leiding is. Net verlede maand het hulle besluit om dosyne publikasies 

wat hulle ou lig en slegte kitskos bevat, nie meer uit te gee nie. Uit die aard van die saak 

veroorsaak die bolmakiesies dat al meer van die lui en trae, slapende Getuies wakker skrik en 

verder bydra tot die afname. 
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Plotselinge Organisatoriese Veranderinge – daar was reeds verskeie skielike verandering 

in prosedures en doelwitte wat blyk dat dit nie goeddeurdagte  teokratiese aanpassings is nie, 

maar eerder reaksionêre skuiwe as ‟n reaksie op nypende finansiële moeilikhede en 

regeringsregulasies. Soos die plotselinge verandering in die benaming van die Teokratiese 

Skool, die skielike halt in Koninkryksaalkonstruksies, die skielike aflegging van Bet-elliete 

en die plotselinge afskaling van die Warwick wooneenhede. In die Januarie JW-Uitsending 

het Broer Lett, beweer dat die rede vir die veranderings en afskaling is sodat hulle hul 

hulpbronne “in die veld” kan investeer. Maar ons wonder, op watter manier? Die nuut 

toegewysde Bet-elliete en Spesiale Pioniers, en natuurlik ook die Sendelinge, word nie langer 

deur die Genootskap ondersteun nie. Hulle het die druk van literatuur verminder. Hulle hou 

op of vertraag die konstruksie van Koninkryksale en hulle doen geen liefdadigheidswerk nie. 

Dus, presies hóé word fondse “in die veld” aangewend? Die Bestuursliggaam weier om 

deursigtig te wees met die genootskap omtrent die redes vir hierdie plotselinge veranderinge, 

veroorsaak wantroue in die plaaslike broers en susters, wat wys reageer deur hulle beursies 

dig toe te hou. 

Al hierdie selftoegediende skade versoorsaak wanorde, onstabiliteit en paniek in die 

organisasie. Binnekort sal die enigste agtergeblewenes, blinde fanatici en magshonger wolwe 

wees. Ongelukkig word baie van die wat die moed gehad het om weg te gaan, gelaat met ‟n 

geestelike leemte wat hulle lei tot agnostisisme en ateïsme. Dit is presies soos Jesus vir die 

Sanhedrin gesê het – diegene wat bekeer tot die Wagtoringgodsdiens kan slegter daaraan toe 

raak as diegene wat nooit vir God geken het nie. (Matteus 23:15) 

 ‟n Paar jaar gelede, toe ons aanvanklik met hierdie bediening begin het, het ons ‟n artikel 

gepubliseer, genaamd Omdraai van die Titanic, waarin ons ons bedoeling aangedui het om 

die organisasie behulpsaam te wees om homself reg te stel en selfvernietiging te voorkom, 

deur die eenvoudige boodskap van Jesus van vooraf bekend te stel, dat almal seuns van God 

is en erfgename van die hemelse koninkryk. (Matteus 23:8-10; Romeine 8:16-17) Ons was 

van mening dat indien die organisasie een enkele verandering sou aanbring, dit onmiddellik 

homself kon onttrek van sy afwaartse spiraal, en Jehovah se Getuies bevry om God, 

losgemaak van dwase en skadelike leerstellings, heelhartig te dien. Hierdie klein 

mosterdsaadjie geplant in die Wagtoringorganisasie is al wat dit sou verg. Dog, pleks van 

Jesus se eenvoudige boodskap te verwelkom, het die leierskap verder verwikkeld geraak om 

die Christus en sy broers teen te staan. Na ons raming het die geleentheid om selfregstelling 

toe te pas en hulleself nuwe lewe in te blaas, deur terug te keer na die eenvoudige 

onderwysings van Jesus, verbygegaan het. 

Dienooreenkomstig het ons bediening nou ‟n „soek-en-red sending‟ geword, in die hoop om 

die onvermydelike geestelike leemte te vul met die eenvoudige en toeganklike onderwysings 

van Jesus, wat die mishandeling van die Wagtoringorganisasie kan heel en kan lei tot ‟n lewe 

wat die mens se stoutste verwagtinge oortref. (1 Korintiërs 2:9) 

Byvoorbeeld, in reaksie op die leerstellige bolmakiese en dubbelsinnige taal in die definiëring 

van “hierdie geslag” (Matteus 24:34), het ons die artikel “Hierdie Geslag” gepubliseer – Die 

September 2015 JW-Uitsending. Ons het ook twee multi-delige kommentare gepubliseer wat 
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die Januarie 2016 Wagtoringstudieartikels omtrent salwing, genaamd “Die Gees Getuig 

Saam Met Ons Gees” en “Ons Wil Saam Met Julle Gaan” ontleed. Hierdie artikels onthul 

klinklaar die geestelike verarming van die Wagtoringgenootskap in hulle onderwysing en 

skryfwerk. Gevolglik het hierdie artikels geweldige sukses in die vul van die geestelike 

leemte en ontwikkeling van ware seuns van God. 

Ons het ook ‟n paar artikels gepubliseer omtrent die Australiese Koninklike Kommissie se 

ondersoek, soos Die Australiese Ondersoek – Seksuele Kindermishandeling, Die 

Australiese Ondersoek – Oorsig en Waarnemings en Die Australiese Ondersoek – ’n 

Sedeles in Godsienstige Selfbestuur, asook Leerstellige Kuratore en Ander Vreemde 

Uitinge, ‟n artikel wat die „minder as eerlik‟ getuienis van Geoffrey Jackson van die 

Bestuursliggaam ondersoek. Terwyl hierdie artikels die gruwelike foute in die praktyke en 

prosedures van die Wagtoringorganisasie blootlê, sovêr dit Seksuele Kindermishandeling 

betref, bied hulle ook oplossings en bemoediging om die lesse geleer, te gebruik op ‟n manier 

wat ware godsdiensvryheid koester. 

Ons het ook kennis geneem van die vele nuwe webtuistes, blogs en YouTube kannale van 

onbedrywige en voormalige Getuies, wat in die afgelope paar jaar sigbaar geword het op die 

web terwyl dit ook ander vergrype en foute van die organisasie en sy leringe blootlê. Ons 

verwag dat selfs meer nog hulle verskyning op die web sal maak totdat die kanniedoods in 

die organisasie geforseer sal word om te skuil in hulle nuwe Warwick kampong, nes die Jim 

Jones kulte wat gevlug het na hulle nuutgeboude kampong in Guyana. Ofskoon ons hoop dat 

die uitslag nie so tragies sal wees nie. 

Sovêr dit ons aanbetref, ons sal voortgaan om hierdie webtuiste by te hou vir die ontwakende 

en vlugtende Jehovah Getuies, en ek hoop dat hulle die ware boodskap van Christus sal vind 

en nie sal ondergaan saam met die sinkende skip, of slagoffers word van kortsigtige 

argumente van ateïsme nie. 

Ons is ook besig om ons suster webtuiste, www.FaithSonsofGod.org te verryk met twee 

nuwe afdelings: 

(1) Ontrafeling van Ateïsme – diepsinnige inligting om van die argumente van ateïsme te 

weerlê en te wys dat ware godsdiens fris en gesond is en gedy onder denkende mense; 

en 

(2) The Bright Morning Star, Ending End Times Theology – ‟n nuusbrief wat die 

aandag vestig op positiewe nuus reg rondom die wêreld en die voorveronderstellings van 

Eindtyd Teologie uitdaag. 

Met die skryf van hierdie artikel, is die byvoegings tot die FaithSons webtuiste steeds onder 

konstruksie, maar ons hoop om die eerste nuwe artikels te publiseer teen 1 Februarie 2016. 

Ons moedig almal aan om die webtuiste te besoek en jy is vry om jou gedagtes met ons te 

deel omtrent hierdie twee aktuele onderwerpe. 

http://www.faithsonsofgod.org/
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Ten spyte van die wilde kaskenades in die Wagtoringorganisasie, is geloofseuns rondom die 

wêreld besig om te ontwaak en die broederskap van Christus is besig om uit te brei in meer as 

185 lande. Selfs in die organisasie waar die seuns van God uitgehonger en onderdruk word, 

het die getal van die “seuns van God” toegeneem met 7.5% oor die afgelope jaar, terwyl die 

“slawe van God” met slegs 1.5% toegeneem het. Dit is ooreenkomstig die 2016 Jaarboek van 

Jehovah se Getuies. Ons weet dat die aantal werklike deelgenote in 2015 vêr meer is as die 

getal wat in die Jaarboek weergee word. 

In ons laaste aanvuller het ons die getal nuwe geloofseuns van God gepubliseer wat hulleself 

vereenselwig met die eenvoudige en toeganklike leringe van Jesus. Ongelukkig het dit ‟n 

onbedoelde afleiding van aandag van die boodskap veroorsaak. Terwyl die getalle vir baie 

bemoedigend is, het sommige gestruikel en die eintlike boodskap uit die oog verloor as 

gevolg van hulle ongeloof in die groei. Om daardie rede weerhou ons die getalle hierdie jaar 

sodat die aandag nie afgetrek word van die belangriker dinge nie. Al wat ons weet is dat die 

groei, by wyse van direkte toegang tot hierdie webtuiste, die deel van uitdrukke van die 

artikels en mondelinge meedeling, steeds voortgaan! 

Die ontrafeling van die organisasie herinner aan die woord van Johannes die Doper: die 

„seuns van die koninkryk‟ sal voortgaan om toe te neem, terwyl die „seuns van die aarde‟ sal 

voortgaan om af te neem. (Johannes 3:30) Hierdie wisseling van mag sal voortgaan totdat al 

wat oorbly in die Wagtoringorganisasie, die fanatici en wolwe is. Op soortgelyke wyse sal dit 

wees soos wat Paulus beskryf het, „die kinders van die diensmeisie sal uitgedryf word,” 

terwyl die seuns van die vry vrou, die koninkryk sal beërwe! (Galasiërs 4:27-31) 

Terwyl ons in 2016 inbeweeg, laat al die vrye seuns voortgaan om die grense van die 

broederskap van Christus uit te brei en onsself as ambassadeurs van die hemelse land aan te 

wend, totdat ons die prys ontvang! 

 

“Elaia Luchnia” 

________________________________ 

Verwante Vrae: 

31/12/2014    Vrae van Besoeker wat geloof verloor het in God   

Die groei soos hierbo vermeld 

_______________________________ 

 

 

 


