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“Bewaar die Eenheid” Nr. 6 
 

DIE EER OM GEASSOSIEER TE WEES MET DIE  

WAGTORING BYBEL EN TRAKTAAT GENOOTSKAP 
© 2017 deur AnointedJW.Org 

7 Februarie, 2012 

Na oorweging van hierdie reeks briewe, met inbegrip van die vorige reeks  - “Die Sewe 

Briewe aan die Sewe Gemeentes” en “The Royal Priesthood and the Holy Nation”
1
 – mag 

ons ietwat in die steek gelaat voel, of mislei deur die Wagtoring Bybel & Traktaat 

Genootskap. Daar is geen nodigheid om so te voel nie. In werklikheid behoor hulle rol in ons 

geestelike ontwikkeling geëer en gewaardeer te word. 

Terwyl dit waar is dat ander Christen genootskappe al hulle lede as seuns van God beskou, 

word dit in baie gevalle as vanselfsprekend beskou. Daar is geen doping van vuur nie. Geen 

konstante noukeurige ondersoek nie. Geen afgedwingde selfondersoek nie. 

Nêrens in die wêreld van die Christendom word die rol van seunskap met God, werklik so 

hoog aangeslaan nie. Nêrens in die wêreld van die Christelikheid is die professie van 

seunskap met God so deurtastend en gewigtig nie. En nêrens in die Christen wêreld is die pad 

van ‟n seun van die Vader, só uitdagend wat veroorsaak dat ons op ‟n selfs weeklikse 

grondslag, ons “roeping [moet] verseker nie.” Alleen hier het ons genoeg „maalkoring in die 

meul‟ of „vuur in die smeltkroes,‟ in noue assosiasie om die krag of karakter, moed en die 

geestelike statuur van ‟n volwasse Seun van die Vader, te ontwikkel nie. Hiervoor is ons ewig 

dankbaar. 

Maar die tyd het aangebreek om hierdie dwaalleer reg te stel en die deur na die Koninkryk 

van die Hemele wyd oop te swaai! Ons moedig jou aan om ons uitnodiging te oorweeg in die 

artikel getiteld, “Neem Standpunt in vir die Koninkryk en die Broederskap van Christus.” Dit 

is gerig aan alle gesalfde Christene as ‟n deel van hulle verantwoordelikhede teenoor mekaar 

en die Vader se voorneme om ‟n Heilige Nasie en Koninklike Priesterdom op te bou. 

Om al die gesalfde seuns van God verder behulpsaam te wees om hulle pligte uit te voer, het 

ons die volgende reeks artikels getiteld “Ambassadeurs wat vir Christus instaan,” voltooi. 

Hierdie reeks is ontwerp om praktiese kennis, leiding en voorbeeld aan te bied, van hoe ons 

as ambassadeurs behoort op te tree en om ons dieper te lei in die persoonlikheid van die 

Vader en sy Christus, terwyl ons ons verpligtinge uitvoer. Ons verwelkom die voorstelle van 

ander gesalfdes en hoop om hulle idees vir die liggaam as geheel te publiseer. 

   

                                                           
1
 Tans nie Afrikaans beskikbaar nie. 
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En julle het ‟n salwing van die heilige; julle het almal kennis. –

1 Johannes 220 

Dit is hierdie skrywer se hartewens dat elkeen in kontak met die Wagtoring Bybel & Traktaat 

Genootskap, hierdie boodskap onderling sal deel om sodoende die gemeentes op te hef, asook 

die hele genootskap. Verbeel jou net die goeie wat hierdie magtige organisasie vir die wêreld 

kan doen as hierdie boodskap van seunskap regdeur die wêreld sou versprei. Geen ander 

godsdienstige organisasie besit die internasionale raamwerk om so baie mense te bereik nie. 

En verbeel jou die toename soos ons broers hulle erfenis in besit neem en lewe volgens hulle 

heilige verantwoordelik as erfgename van die koninkryk en ten volle in staat raak, heeltemal 

toegerus, vir elke goeie werk. (2 Timoteus 3:17) Ons nooi jou uit om ons volgende reeks 

briewe, “Ambassadeur wat as Plaasvervangers vir Christus instaan” deur te werk. Dit is 

ontwerp om vir jou te wys wat hierdie grootse organisasie in staat is om te vermag. Soos 

altyd, verwelkom ons vrae en kommentaar. 

 

"Elaia Luchnia" 

_________________________ 

 


