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Ons het ons inleiding van hierdie webtuiste begin met ’n reeks briewe genaamd “Die Sewe  
Briewe aan die Sewe Gemeentes.” Daarin het ons getoon dat Jehovah nie toegang tot die 
Koninkryk van die Hemele toegesluit het nie, dat Jehovah voortgaan om sy gesalfde seuns te 
roep, en ons het bespreek waarom ouer gesalfdes huiwer om die jonger gesalfdes te erken.  

Dan is daar ook die eienaardige afdeling waarom die “aardse seuns” huiwerig is om die jonger 
gesalfdes erkenning te verleen. Nadat hierdie reeks briewe tot hulle logiese gevolgtrekking 
deurgetrek is, kan jy sien waarom ons hierdie afdeling eienaardig noem. Want wie, inderdaad, 
kan die aardse seuns wees as almal in die Christen Gemeente, hemelse seuns is?  

Die boek Galasiërs help ons om dit te begryp:  

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, maar hy is onder toesighouers en onder bestuurders tot 
die dag wat sy vader vooraf bepaal het. So het ons ook, toe 
ons klein kindertjies was, slawe gebly van die elementêre 
dinge wat tot die wêreld behoort. Maar toe die voleinding 
van die tyd aangebreek het, het God sy Seun uitgestuur, wat 
uit ’n vrou gebore is en onder die wet te staan gekom het,  
om dié onder die wet los te koop, sodat ons op ons beurt die 
aanneming as kinders kon ontvang. – Galasiërs 4:1-5  
 

Hierdie sogenaamde “aardse seuns” is babas wat onbewus is van hulle ware status as seuns van 
God. Hulle het in die idee ingekoop dat om gesalf te wees as ’n seun, is soos ’n genetiese 
toewysing wat nie verander kan word nie. As gevolg daarvan tree hulle soos babas op, praat 
soos babas en dink soos babas ooreenkomstig die elementêre dinge van die wêreld – insluitend 
die najaag van die aardse dinge en ’n verwerping van die hemelse dinge. Want watter slaaf kan 
dink dat hy die huishouding as ’n seun kan binnegaan? Dus maak hy vrede met die idee van 
ewige lewe op die aarde. Soos die verlore seun, skat ’n Christen homself nie behoorlik na 
waarde nie; en soos die vader van die verlore seun, wil Jehovah niks te doen hê met so ’n 
gesindheid nie. (Lukas 15:21-24)  
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En omdat julle kinders is, het God die gees van sy Seun in  
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.  – Galasiers 4:6-7  

Jy mag dalk vra: Is ewige lewe op die aarde ’n werklike moontlikheid vir die mens? Die 
antwoord is beide ja én nee. Ons oorweeg eers vir Jesaja waar die profeet sê:  

Want só het Jehovah gesê, die Skepper van die hemele, Hy, 
die  ware God die Formeerder van die aarde en die Maker 
daarvan, Hy, wat dit stewig gevestig het, wat dit nie verniet 
geskep het nie, wat dit gevorm het om bewoon te word: “Ek 
is Jehovah, en daar is geen ander nie.” – Jesaja 45:18  

Ons sien duidelik dat die aarde geformeer is om bewoon te word. Kyk nou vervolgens na wat 
die Psalmis sê:  

“Die regverdiges sal die aarde besit, en hulle sal vir ewig 
daarop woon.” – Psalm 37:29  

Wanneer ons noukeurig na hierdie skrifture kyk, dan sê hulle dat die aarde altyd bewoon sal 
wees en op ’n sekere punt in tyd, al daardie aardbewoners regverdig sal wees. Maar let op wat 
dit nié sê nie. Dit sê nie dat elke individuele regverdige persoon vir ewig daarop sal woon nie 
– slegs dat die mensdom in die breë daarop sal woon. Met ander woorde, daar sal altyd menslike 
lewe op hierdie planeet wees. En op ’n punt in die toekoms sal al daardie mense regverdig 
wees.  

En dit neem ons tot by die volgende reeks briewe, “The Royal Priesthood and the Holy 
Nation.”1 Ons het die tipiese verteenwoordiging van die Levitiese Verbond bespreek wat lei 
tot die ontwikkeling van die Heilige Nasie van priesters en die verkiesing vanuit daardie heilige 
Nasie van 144,000 wat nie alleen as priesters diens sal verrig nie, maar ook as konings.  

Ons het vasgestel dat die voorneme met hierdie “administrasie” is om alle dinge byeen te bring 
in die Christus. Dus sal deur die verkondiging en onderrigting werk, die getroue mensdom 
gevoeg word by die Heilige Nasie en ’n opstanding ontvang in die hemele waar hulle sal 
voortgaan met hulle priesterlike funksies in die hemelse gebied. Vir so lank as wat die aarde 
bewoon word, sal hierdie Heilige Nasie funksioneer.  

Dink daaroor na, broers, as Jehovah nie jou vader is nie, wie is? As Jehovah nie jou skepper en 
maker is nie, wie is? Geestelike manne en vroue weet dat daar is “een God en Vader van almal 

                                                 
1 Tans nie Afrikaans beskikbaar nie.  
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[persone], wat oor almal en deur almal en in almal is.” (Efesiërs 4:6) Dit beteken dat al die 
seuns van God en, gevolglik, elke mens jou broer is.  

Kan dit wel waar wees? Is al ons broers gesalfdes? Is hulle almal seuns van God, die uitverkore 
ras, die Heilige Nasie? Ja, inderdaad! Voordat Jesus na die aarde gekom het, het die ganse 
mensdom hulleself as slawe van God beskou. Jesus het gekom om aan ons die heilige geheim 
te openbaar, dat ons nie slawe is nie, maar seuns! Erfgename van die Koninkryk van die 
hemele!  

Mag die getal deelnemers eksponensieel vermeerder namate ons ons priesterlike verpligting 
uitvoer deur die wêreld van die mensdom uit te nooi, met inbegrip van die sogenaamde “aardse 
seuns,” binne-in die Koninkryk van ons Here!  

Daarom dan, omdat ons so ’n groot wolk van getuies 
rondom  ons het, laat ons ook elke gewig aflê en die sonde 
wat ons maklik verstrik en laat ons die wedloop wat voor 
ons gestel is, met volharding hardloop, terwyl ons die blik 
stip gerig hou op die Hoofbewerker en Vervolmaker van 
ons geloof, Jesus. Vir die vreugde wat hom voorgehou is, 
het hy ’n folterpaal verduur, terwyl hy die skande verag het, 
en het hy aan die regterhand van die troon van God gaan 
sit.. – Hebreërs 12:1-2  

Rig derhalwe die hande wat hang en die lam knieë op en 
hou aan om reguit paaie vir julle voete te maak, sodat wat 
kreupel is, nie uit lit raak nie, maar eerder gesond gemaak 
word. Streef vrede met alle mense na en die heiliging 
waarsonder geen mens die Here sal sien nie, terwyl julle 
sorgvuldig toesien dat niemand van die onverdiende 
goedhartigheid van God beroof word nie, dat geen giftige 
wortel opskiet en moeilikheid veroorsaak, en dat baie 
daardeur verontreinig word nie. – Hebreërs 12:12-15  

Moet nie toelaat dat jou broers die prys van die opwaartse roeping ontneem word nie. Kom ons 
sluit af in Brief Nr. 6  

__________________________  
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