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‘n Belangrike waarheid vir die Liggaam van die Christus is of die deur tot die Koninkryk van die 

Hemele oop, of gesluit is. Vir dekades het die Wagtoring Bybel & Traktaat Genootskap by herhaling 

gepubliseer dat die volle getal gesalfde seuns van die koninkryk teen 1935 geroep is. So, volgens 

hierdie manier van dink, het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat die deur na die Koninkryk van die 

Hemele werklikwaar gesluit is. Hierdie sienswyse was vir baie wat die getuienis van die Gees ná 1935 

ontvang het, onrusbarend en wat, as ‘n gevolg van hierdie onderrigting, gefaal het om hulle roeping te 

demonstreer of te verseker. (2 Petrus 1:10) 

Ofskoon dit baie jare geneem het, het die organisasie uiteindelik in die 1 Mei, 2007 Wagtoring, Vrae 

van Lesers, teruggewyk van daardie datum. Die artikel gee toe dat die getal deelnemers toegeneem het 

en die artikel verklaar op bladsy 31: 

 "Oor die jare heen het party Christene wat ná 1935 gedoop is, 

egter getuienis ontvang dat hulle die hemelse hoop het 

(Romeine 8:16, 17). Dit lyk dus of ons nie ‘n spesifieke datum 

kan stel vir wanneer die roeping van Christene tot die hemelse 

hoop eindig nie.‖ 

 

Die artikel gaan voort deur te sê: 

 ―Hoe moet iemand beskou word wat in sy hart besluit het dat 

hy nou gesalf is en wat van die embleme by die Gedenkmaal 

begin gebruik? Hy moenie geoordeel word nie. Dit is ’n saak 

tussen hom en Jehovah.‖ 

 

Hoe verkwikkend! Die sluier van suspisie en die leerstelling wat diegene weerhou het om die hemelse 

hoop te bely, blyk of dit verwyder is. Maar, ongelukkig is dit nie die geval nie. Die sluier duur voort. 

In die onlangse 15 Augustus, 2011, Wagtoring, Vrae van Lesers, keer die organisasie terug om 

diegene wat ‘n hemelse hoop bely, te ‗oordeel,‘ terwyl geïnsinueer word dat sommige wat bely dat 

hulle die getuienis van die Gees het, hulleself mislei en bloot slagoffers is van verstandelike en/of 

emosionele stres. Die vraag word gevra: ―Stel hierdie getal [11,202] die aantal gesalfdes op die aarde 

voor?‖ Die antwoord wat voorsien word, is: 

 ―Nie noodwendig nie. ‘n Aantal faktore—soos vorige 

godsdiensoortuigings of selfs ‘n verstandelike of emosionele 

wanbalans—kan party verkeerdelik laat dink dat hulle die 

hemelse roeping het.‖ 
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Dit is duidelik dat hierdie verklarings toelaat dat lede van die gemeente die gevolgtrekking maak dat 

nuwes wat deelneem aan die embleme, deelneem as gevolg van emosionele of verstandelike 

probleme. Dít, my broers, is veroordeling. Deur die woord ―kan‖ te gebruik, verskoon ons geensins 

nie. As die aangeleentheid waarlik tussen die persoon en Jehovah is, is enige aanmerking wat die 

geldigheid van iemand se hemelse hoop uitdaag, in werklikheid ‘n veroordeling. 

Heel moontlik is dit nie die bedoeling van die skrywers nie, maar dit is definitief die interpretasie deur 

sommige in die gemeentes. Sommige van hierdie individue, in die geloof dat hulle vir God ‘n diens 

bewys, ontmoedig nuwe deelnemers en suggereer selfs dat mense wat deelneem, hulle gemeentelike 

voorregte kan verloor. Hoe hartseer! 

Jesus beskou nie hierdie aangeleentheid ligtelik nie. Hy het vir die godsdienstige leiers van sy dag 

gesê: 

 ―Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Want julle 

sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want 

julle gaan self nie in nie en ook laat julle dié wat op pad in is, 

nie toe om in te gaan nie.‖ – Matteus 23:13 

 

Met die lees van hierdie skriftuur wonder ‘n mens hoe dit moontlik is dat nietige mense oor die mag  

beskik om God se koninkryk toe te sluit. Hierdie brief oorweeg twee maniere: (1) deur te verklaar dat 

1935, of enige ander spesifieke jaar, die afsluiting van die byeenbring van gesalfde Christene afsny; 

en (2) deur die verstandelike en emosionele stabiliteit van ‘n persoon uit te daag eenvoudig omdat 

hulle die hemelse hoop bely.  Hierdie handelinge en gesindhede het in der waarhed toegang binne-in 

die Koninkryk van die Hemele afgesny. Diegene wat binnegenooi is, word verhoed of ontmoedig om 

in te gaan, aangesien diegene in gesagsposisie vir hulle sê die deur is gesluit, of dat hulle verstandelik 

en/of emosioneel ongebalanseerd is en hulle vergis. 

Soos dit nou een maal is, het sommige van ons broers wat meer vertroue stel in die woorde van mense 

as in die getuienis van God se Heilige Gees, hulle rûe gekeer op hulle God-gegewe hoop. Hierdie 

babas benodig aanmoediging om ―hulle roeping en verkiesing te verseker.‖ (2 Petrus 1:10) In stede 

word hulle tereggewys. Diegene wat getrou en moedig genoeg is om vas te staan in hulle hoop, word 

dikwels uitgestoot of gemerk – sommige aan herhaalde ―herderlike besoeke‖ onderwerp, sommige 

selfs uitgeban. Dit is net soos Jesus gesê het: 

 ―Ek was ‘n vreemdeling, maar julle het my nie gasvry ontvang 

nie; naak, maar julle het my nie geklee nie, siek en in die 

gevangenis, maar julle het nie na my omgesien nie.‖ – Matteus 

25:43 

 

En daar sal gevolge wees: 

 ―Want elkeen wat vir julle ‘n beker water gee om te drink 

omdat julle aan Christus behoort, ek sê voorwaar vir julle, hy 

sal sy beloning hoegenaamd nie verloor nie. Maar elkeen wat 

een van hierdie kleintjies wat glo, laat struikel, dit sal vir hom 

beter wees as ‘n meulsteen, soos wat deur ‘n esel gedraai 
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word, om sy nek gehang en hy inderdaad in die see gewerp 

word.‖ – Markus 9:41-42 

―Toe het hy vir sy dissipels gesê: ‗Dit is onvermydelik dat 

daar oorsake van struikeling kom. Maar wee die een deur wie 

hulle kom! Dit sou vir hom voordeliger wees as ‘n meulsteen 

aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word as dat hy een 

van hierdie kleintjies laat struikel.‖ – Lukas 17:1-2 

Dit is met hartseer dat ons wonder hoeveel gesalfde broers en susters tydens die jare wat aanloop tot 

2007, weggewys en afgesny is van die Koninkryk. Ons bid dat sulke broers en susters hulle weg na 

hierdie webblad vind vir bemoediging, bevestiging en ondersteuning. 

En diegene wat die leiding neem in die Organisasie, noudat jy hulle dwaling reggestel het, moedig ons 

vir julle aan om berou te toon deur gehoor te gee aan Christus se vermaning om te gaan soek na 

daardie verlore Seuns. (Matteus 18:12) 

As ‘n organisasie is Jehovah se Getuies, verskeie kere al, gedwing om te erken dat, om ‘n datum op 

Jehovah se werk te plaas, verkeerd is. Dit mislei sommige persone, dit struikel ander en dit vuur hulle 

vervolging aan deur die wêreld. Dit lei ook sommige om tot die gevolgtrekking te kom dat hulle nie 

onder Jehovah se mense tel nie. 

Opregte soekers na waarheid besef dat Jehovah se hedendaagse volk werklik geensins verskil van 

Jehovah se volk van ouds nie. Wanneer ook al Jehovah ware aanbidding ingestel het, was daar sekere 

mense wat probeer het om daarop te verbeter of dit te verander, wat tot afvalligheid en die nasie se 

oneer gelei het. Ongelukkig vind dieselfde ding vandag plaas. Ons word vertel: 

 ―En hierdie dinge het hulle as voorbeelde bly oorkom en dit is 

opgeskryf as ‘n waarskuwing vir ons op wie die eindes van die 

stelsels van dinge gekom het.‖ – 1 Korintiërs 10:11. 

 

Alle ware seuns moet hierdie voorbeelde bestudeer en daaruit leer, ongeag wat die Organisasie doen – 

en ja, selfs in weerwil van teenspraak deur mense. (Hebreërs 12:3IB) Inderdaad, waar kom die 

wysheid vandaan om te probeer tussenbeide tree in ‘n saak tussen Jehovah en die individuele 

Christen? Deur dit te doen, neem hulle die saak uit Jehovah se hande en plaas dit in die hande van 

mense. Jehovah is seer sekerlik in staat om sy eie sake te hanteer. Deur die koninkryk van die hemele 

te wil toesluit is ‘n baie ernstige saak. Dit meng in met Jehovah se persoonlike besigheid: 

 ―Simeon het breedvoerig vertel hoe God vir die eerste keer sy 

aandag op die nasies gerig het om uit hulle ’n volk vir sy 

naam te neem. En hiermee stem die woorde van die Profete 

ooreen, net soos daar geskrywe staan: ‗Ná hierdie dinge sal ek 

terugkeer en die vervalle hut van Dawid herbou; en ek sal die 

puinhope daarvan herbou en dit weer oprig, sodat dié wat 

oorbly van die mense, Jehovah ernstig kan soek, tesame met 

mense van al die nasies, mense oor wie my naam uitgeroep is, 
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sê Jehovah, wat hierdie dinge doen.‖ – Handelinge 15:14-18 

Hierdie is Jehovah se belofte om Sy hut te herbou. Pleks van die natuurlike nasie van Israel te 

gebruik, sal Hy Hom tot die nasies wend en tussen hulle uithaal diegene wat Sy nuwe hut sal saamstel 

– Sy geestelike woonplek. 

 ―Terwyl julle na hom toe kom soos na ‘n lewende steen, wat 

weliswaar verwerp is deur die mense, maar uitverkore, 

kosbaar, is by God, word julle self ook as lewende stene 

opgebou tot ‘n geestelike huis om ’n heilige priesterdom te 

wees, om geestelike offerandes te bring wat vir God 

aanneemlik is deur Jesus Christus.‖ – 1 Petrus 2:4-5 

―Maar julle is ‗’n uitverkore ras, ’n koninklike 

priesterdom, ’n heilige nasie, ‘n volk vir spesiale besit, sodat 

julle die voortreflikhede alom bekend sou maak‘ van die een 

wat julle uit die duisternis tot in sy wonderbare lig geroep 

het.‖– 1 Peter 2:9 

 

Die natuurlike nasie van Israel het oor die moontlikheid beskik om daardie heilige volk en koninklike 

priesterdom te kon wees deur wie al die nasies geseën sou word. Toe Jesus arriveer, is daardie belofte 

aan die Christen gemeente oorgedra, die Liggaam van Christus. Dit was nou deur middel van die 

Heilige Christen Nasie dat die nasies van die aarde geseën sou word. Openbaring wys daarop, dat uit 

daardie nuwe ‗heilige nasie,‘ Jehovah en sy Christus 144,000 mede-heersers sou kies wat as Koning-

Priesters, ‘n ‗koninklike priesterdom‘ diens sou verrig en seën aan die ganse mensdom sou bring. 

(Openbaring 14:1, 3; 20:6)  Maar deur in te meng met die ontwikkeling van hierdie heilige nasie, vind 

sekere mense dat hulle teen God veg. Hoeveel wyser is Gamaliël se woorde tog nie: 

 ―En in die huidige omstandighede sê ek dus vir julle: Moet 

julle nie met hierdie manne bemoei nie, maar laat staan hulle 

(want as hierdie plan of hierdie werk uit mense is, sal dit 

omvergewerp word; maar as dit uit God is, sal julle hulle nie 

kan keer nie); anders kan daar miskien bevind word dat julle 

eintlik teen God stry.‘‖ – Handelinge 5:38-39 

 

Artikels soos die 15 Augustus, 2011 Wagtoring, Vrae van Lesers, terwyl dit vir sommige heel 

onskuldig blyk te wees, ondermyn in der waarheid die ontwikkeling van die koninklike priesterdom. 

Ons vermoed dat, indien ongehinderd gelaat, veel meer Seuns van die Koninkryk openbaar gemaak 

sal word. (Romeine 8:19) Ons herinner hierdie ―ongeopenbaarde‖ Seuns aan die woorde van die 

Apostel Paulus: 

 ―Nou sê ek dat solank die erfgenaam ‘n klein kindjie is, hy 

glad nie van ‘n slaaf verskil nie, hoewel hy heer van alles is.‖  

– Galasiërs 4:1 

―En omdat julle kinders is, het God die gees van sy Seun in 
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ons harte gestuur en dit roep uit: ‗Abba, Vader!‘ Daarom is jy 

dan nie meer ‘n slaaf nie, maar ‘n kind; en indien ‘n kind, dan 

ook ‘n erfgenaam deur God.‖ – Galasiërs 4:6-7 

Baie van die nuut geopenbaarde Seuns, wat pas hulle geestelike ewewig verkry, raak ontmoedig, 

ander weer verward. Ander weer uit afguns, wedywering of stryerigheid en nie met ‘n suiwer motief 

nie, stook kwaad en verdrukking vir Christus se broers. (Filippense 1:15-17) Al sulke individue 

verkeer in ‘n baie gevaarlike posisie. 

Enige uitsluiting uit die Koninkryk deur ménse, sal aan Jehovah verslag moet doen. Maar dít verskoon 

steeds nie die ware seuns nie. 

 ―Want elkeen wat hom in hierdie owerspelige en sondige 

geslag vir ek en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van 

die mens hom ook skaam wanneer hy in die heerlikheid van sy 

Vader met die heilige engele kom.‖ – Markus 8:38 

―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 verloën voor my Vader wat in die hemele is.‖ – Matteus 

10:32-33 

―‗Maar my regverdige sal weens geloof lewe‘ en ‗as hy 

terugdeins, het my siel geen behae in hom nie‘‖ – Hebreërs 

10:38 

 

Dan voeg Paulus by: 

 ―Ons is dan nou nie die soort wat terugdeins tot vernietiging 

nie, maar die soort wat geloof het tot die behoud van die siel.‖ 

– Hebreërs 10:39 

 

As jy teruggedeins het, toon berou en bid ―dat tye van verkwikking van die aangesig van Jehovah mag 

kom.‖ (Handelinge 3:19)  

En as jy nuut geopenbaar is: 

 ―Verbly julle in die hoop. Volhard onder verdrukking. Hou 

vol met gebed.‖ – Romeine 12:12 

 

Jy moet nie toelaat dat mense die Koninkryk van die Hemele voor jou toesluit nie. 

As jy enige vrae omtrent julle salwing het, staan dit jou vry om ons te kontak. Ons sal luister, 

ervaringe deel en enige vrae antwoord waartoe ons in staat is. Jy kan te enige tyd klik op Kontak Ons 

en ‘n vertroulike e-pos stuur. 
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Kom ons gaan vêrder met Brief Nr. 4. 

_______________________ 

―Elaia Luchnia‖ 


