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Hierdie maand het ons die Genootskap se nuwe brosjure “Goeie Nuus Wat Van God Kom” 

ontvang. Ons was baie teleurgesteld met die inhoud daarvan en het derhalwe besluit om ‟n 

breedvoeriger uitgawe van die brosjure te skryf, wat ons genoem het “Goeie Nuus Vanaf 

God aan die Seuns van die Koninkryk.” Ons het elke kort onderwerp in die Genootskap se 

brosjure geneem en ‟n afsonderlike artikel omtrent elke onderwerp geskryf. Dit was ons 

doelwit om 2-3 dele elke maand te publiseer totdat dit voltooi is. Die reaksie was oorweldig 

positief. As gevolg van die volume e-pos boodskappe wat ons ontvang het, het ons besluit om 

‟n E-pos Kennisgewingslys op te stel om besoekers in kennis te stel sodra nuwe inligting op 

die webtuiste gepos word. 

In ons bediening aan die rehabilitasiesentra, het ons ‟n vroue sentrum besoek en geleer dat die 

vroue dieselfde tipe ervarings het as die mans, in reaksie op die eenvoudige en duidelike 

onderwysings van Jesus. 

Dit was dan ook hierdie maand dat ons besluit het om ‟n paar artikels wat ons in April 2012 

gepubliseer het as “Dramatiese Aanbiedinge” omtrent die twaalf dissipels van Christus en 

die dissipels van Johannes die Doper, ontleen uit The Urantia Book. Ons was van mening dat 

dit interessant sou wees om die inligting te oorweeg, maar ‟n paar lesers het aanstoot geneem, 

waarna ons hiedie maand daardie artikels van die webtuiste afgehaal het. ons wil hê dat ons 

lesers die vertroue moet hê dat alles wat ons op hierdie webtuiste publiseer as lerende 

artikels, (en nie dramatiese aanbiedings nie) geheel en al op die Bybel gegrond is. 

Artikels: 

08/09/12 Inleiding tot Goeie Nuus Vanaf God aan die Seuns van die Koninkryk 

08/09/12 Deel 1 – Wat is die Goeie Nuus? 

11/09/12 Wie is God? 

21/09/12 Is die Goeie Nuus Werklik van God Afkomstig? 

28/09/12 Wie is Jesus Christus? 

 

Vrae vir September 2012: 

01/09/12 Besoeker glo die artikels Die Werklikheid van die Aardse Hoop is in stryd met die 

Bybel. 

01/09/12 Is dit nodig dat salwing bevestig of geldig verklaar moet word deur doping of 

herstel as ‟n persoon uitgesit is? 
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02/09/12 Skrywer se opvolg-kommentaar ten opsigte van ons respons op die onderstaande  

versoek. 

14/09/12 Is dit wys om die gebruik van „Vader” aan te moedig pleks van „Jehovah‟ in ons 

gebede? 

17/09/12 Besoek stem nie saam dat die Goddelike Gees Fragment en die Gees van die 

Waarheid die twee getuies is wat getuig dat ons seuns van God is ingevolge Romeine 

8:16 nie. 

28/09/12 Besoeker vra verskeie vrae omtrent 144,000 en die opstanding. 

 

 

Ope Briewe aan die Bestuursliggaam 

 

03 September 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 

13 September 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 

23 September 2012 brief aan die Skryfafdeling en Bestuursliggaam 
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