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Kom ons kyk na die ―vermeende‖ aardse hoop, deur te begin vanaf die dag ná ―die oorlog van die 
groot dag van God die Almagtige‖ by Armageddon, wanneer al die vyande van God verbrysel is en 
Satan en sy hordes tydelik in die gevangenis gewerp word – gebaseer op die Genootskap se begrip van 
hoe dié gebeure gaan ontvou. (Indien ons enige van die Genootskap se voorveronderstellings foutief 
voorgestel het, laat ons asseblief weet en ons sal baie gou ’n regstelling aanbring.)  

Die aarde het groot omwenteling ondergaan. Groot aardbewings ―op die een plek na die ander‖ en 
ander natuurlike en onnatuurlike rampe, het die landskap in puin gelê. Regerings het tot niet gegaan 
saam met al die infrastruktuur. Al die goddeloses en diegene wat geweier het om na die boodskap te 
luister en gehoor daaraan te gee, wat deur Jehovah se Getuies verkondig is, het omgekom. Van die 7 
biljoen mense op die planeet bly slegs sowat 7 miljoen oor – alle lojale Jehovah se Getuies en hulle 
vooruitstrewende studente.  

Ofskoon die see dalk meeste van die 6.993 biljoen dooies meegesleur het, is die strate besaai met 
menslike karkasse, veral die strate in die stede – ’n verhoudingsgetal van 1,000 dooie liggame vir elke 
lewende een. Die diere van die veld word getem en is geen bedreiging vir die mense nie; maar die voëls 
van die hemele het gekom om deel te hê aan die groot feesmaal van menslik vlees. Wat ’n skouspel!  

Die infrastruktuur van die regeringstelsels bestaan nie meer nie en alle besighede lei groot skade 
aangesien prakties al die werknemers omgekom het. Die paaie is verpsper met verlate voertuie en 
verbrokkelde geboue, terwyl die enigste kommunikasie apparatuur in werkende toestand, waarskynlik 
siebie-radio’s is. Hoe dit ook al sy, die oorlewendes vergader instinktief by hulle plaaslike 
Koninkryksale vir opdragte.  

Die 144,000 is in ’n oogwink volmaak gemaak en verstaan op wonderbaarlike wyse hoe om oor God se 
volk te regeer. Hulle regeer nou onsigbaar in die hemel saam met Christus Jesus. Hulle is besig met die 
proses om aardse verteenwoordigers aan te stel, bekend as ―prinse,‖ wat op ’n manier die leiding van 
die onsigbare konings en priesters hoor en ’n aardse verteenwoordiging van die hemelse regering opstel. 
Terwyl dít dieselfde reëling blyk te wees as voor Armageddon, waar mense op die aarde God se volk 
rig en lei, word ons vertel dat dit nou ietwat anders is.  

Die eerste opdrag is die opruiming van die ruïnes van die ou stelsel. Volgens God se opdragte mag slegs 
sekeres onder die oorlewendes gemagtig word om die dooie liggame aan te raak en te verwyder.  
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Na alle waarskynlikheid gee die prinse meestal opdrag aan die oorlewendes om buite die stede te reis 
na onbewoonde streke om te begin met die bou van lewenstrukture vir hulleself. Aanvanklik sal almal 
eers in opslaan-tente woon terwyl die bouproses begin. Daar sal ook behoefte wees vir die reël van 
voedselvoorrade en waarskynlik ook noodhulp. Hou in gedagte dat die grootste gros, is kinders, 
bejaardes en kranklikes. Hoewel hulle in ’n wêreld is sonder die invloed van Satan, sal hulle daaglikse 
behoeftes, insluitend fisiese versorging, aandag geskenk moet word namate hulle tot volmaaktheid groei 
– sommige raak ouer terwyl ander weer terselfdertyd jonger word!  
 
Die heropbouproses is op sigself ’n monumentale taak, aangesien die winkels waar hulle boumateriale 
kon aankoop, verlate is. Verder word die vervoer van die boumateriale na die nuwe woongebiede 
gekniehalter as gevolg van die gebrek aan vragmotors en versperde paaie. En sodra die 
konstruksiemateriaal uitgeput is, is hulle aan hulleself oorgelaat om uit te werk hoe om houtplanke uit 
bome te kap, hoe om spykers te smelt, skroewe en gereedskap, hoe om sement te vervaardig asook ander 
boumateriaal en hoe om die brandstof en kragreserwes te benut. Nogal ietwat van ’n tameletjie vir 
predikers en onderwysers! Die paar onder hulle wat dit reggekry het om ’n opvoeding te ontvang en ’n 
ambag te leer, sal onontbeerlik wees!  

Die taak om die ruïnes uit die weg te ruim is baie meer ingewikkeld. Waar sal hulle die rommel 
weggooi? Hoe gaan hulle die rommel na die vullisstortingsterreine vervoer? Hoe sal 7 miljoen mense, 
waarvan die oorgrote meerderheid vroue, kinders, kranklikes en bejaardes is, wat regoor die hele aarde 
versprei is, in staat wees om die byna eindelose ruïnes van 7 biljoen mense, uit die weg te ruim? Die 
hoop is dat die sieklikes, die bejaardes en die gestremdes baie vinnig herstel sal word tot blakende 
gesondheid sodat hulle van nut mag wees.  

Bykomend tot die bou van hulle huise moet hulle ook tuine aanlê en die aarde laat terugkeer tot ’n 
paradysagtige toestand ter voorbereiding vir die opstanding van die dooies – diegene wat vóór 
Armageddon gesterf het. Volgens die ―Bevolkingsregister‖ word daar beraam dat hulle ongeveer 100 
biljoen uit die grafte kan verwag! Die aarde sal vyftien keer meer mense van huisvesting en voedsel 
voorsien as wat tans die geval is. Dit gaan ’n baie groot hoeveelheid ruimte en bevolkingsregulering 
benodig!  

Meeste van die wat opgewek gaan word, het te sterwe gekom sonder om ―’n akkurate kennis‖ van God 
op te doen. Dus sal die oorlewendes nodig hê om ’n massale opvoedingstaak van stapel te laat loop. Die 
terugkerende inwoners sal opgewek word met hulle ou persoonlikhede, gedrag, gewoontes en maniere 
sodat ook húlle tot volmaaktheid kan opgroei. Dit sal ’n geweldige uitdaging wees vir die oorlewendes, 
aangesien hulle terselfdertyd ook moet werk aan die vervolmaking van hulle eie persoonlikhede. 
Boonop gaan hulle te kampe hê met die bykomende plig om vir die opgewekte dooies te verduidelik 
wáárom hulle nie sáám met Christus, in die hemele is nie. Hou ingedagte dat meeste van die 
afgestorwenes het heengegaan met die verwagting om saam met Christus in die hemele te wees! Selfs 
die nie-Christene!  

Aangesien diegene wat opgewek word, nie trou of in die huwelik uitgegee word nie, gaan hulle te kampe 
kry met dít wat ons as ’n derde geslag kan kategoriseer – naamlik, onsydige of geslagslose  skepsels. 
Baie van hulle is ongetwyfeld baie mooi en aantreklik en veroorsaak ietwat van ’n uitdaging vir die 
seksuele skepsels. Daar sal dus ’n skeiding tussen die 7 miljoen geslag-skepsels, wat Armageddon 
oorleef het,  en die 100 biljoen geslaglose opgewektes, moet plaasvind. Seer sekerlik moet daar ’n 
manier wees om hulle uit te ken ten einde probleme te minimaliseer.  
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Om alles te kroon het hulle slegs 1,000 jaar om al hierdie take uit te voer – ruïnes uit die weg te ruim, 
herbouing van die stede, herontginning van die grond en om die menigte op te voed – dus is dit eers 
baie laat in die 1,000 jarige ryk, indien enigsins, dat hulle waarlik kan ontspan en hulleself geniet 
voordat Satan en sy makkers weer losgelaat word op die paradysbewoners om hulle vir een laaste keer 
te toets.  

Hierdie laaste toets is erg—nóg ’n groot oorlog volg! Satan kry dit reg om só baie van die 
paradysbewoers te mislei en baie gou het hy die getroues omsingel. Maar, kyk! vuur daal uit die hemel 
neer en vernietig die vyand. Einde ten laaste is boosheid en sonde eens en vir altyd uit die weggeruim 
en die getroues en lojales onder hulle, se name word in die Boek van die Lewe geskryf.  

Einde ten laaste kan hulle uitsien na ’n onverstoorde ewigheid op die aarde onder paradystoestande! 
Maar natuurlik kan hulle die uitgestrekte heelal van vêraf ondersoek – deur middel van teleskope en 
dalk onbemande voertuie – maar hulle sal op die aarde moet bly. Dit is God se grootse voorneme vir 
hulle – ewige lewe op die aarde!  

In die tussentyd geniet die gesalfdes, nadat hulle saam met Jesus gewerk het om die mensdom tot 
volmaaktheid terug te bring en totaal en al die tweede groot toets vrygespring het, persoonlik die 
wyduitgestrekte heelal en verskyn selfs voor die aangesig van die groot en gedugte Jehovah! Hulle het 
die voorreg om al die Vader se baie wonings te besoek, die planetêre stelsels te deurreis, nuwe soorte 
gees-skepsels te ontmoet en onderling met hulle te sosialiseer, nuwe tale aan te leer en 
besienswaardighede en klanke te mag ervaar wat die aardbewoners hulle nie eens kan indink nie! Hoe 
geseënd is hierdie klein kuddetjie van 144,000 tog nie!  

Maar die aardbewoners het die voorreg om al hulle behoeftes te bevredig. Nooit as te nimmer sal hulle 
ooit weer gebrek hê aan enigiets, of bang wees vir iets of iemand nie. Geen trane, pyn, geween of dood 
nie. Hulle sal ’n oorvloed voedsel en vreedsame naasbestaan geniet, nie net met die mensdom nie, maar 
ook met die diereryk.  

Uiteindelik sal die oorspronklike doelwit vervul wees. Die aarde sal bewoon word deur volmaakte 
wesens. Aangesien die edik was om ―vrugbaar te wees en die aarde te vul‖ (en nie te oorbevolk nie), 
sal die tyd aanbreek dat die aarde se vermoë om gemaklik alle mense te ondersteun, gevul wees. Dan 
sal die vermoë om voort te plant eindig en sal alle skepsels uiteindelik geslagsloos wees en kan hulle 
onbeperkte assosiasie met mekaar geniet. Op daardie tydstip sal al die mense wat nog ooit geleef en 
gebore is, volle wasdom en volmaaktheid bereik. Hulle is nou die permanente inwoners van hierdie 
pragtige blou planeet – vir ewig en altyd! Hoe geseënd moet hulle tog nie voel nie! Maar ís hulle?  

Wanneer ons nadink oor wat werklik betrokke is by die manifestering van die ―vermeende‖ aardse 
hoop, sien ons dat dit geensins ’n seëning is nie. In werklikheid laat hierdie weergawe van die scenario 
die mensdom as niks meer nie as gehoorsame burgers van ’n goed gemanikuurde dieretuin. O ja, maak 
geen fout nie, alles en almal is baie goed versorg! Dog terselfdertyd nie in staat om vanuit hierdie tuin 
weg te gaan nie. Hier is hulle tot in alle ewigheid gestrand.  

Die Vader gaan voort om te werk en nuwe wêrelde te skep. Maar hierdie aard-gegrendelde wesens sal 
nooit in staat wees om enigiets meer te ervaar as wat op hierdie klein blou planeet aangebied word nie. 
Hulle sal nie langer meer in staat wees om die uitdagings te ervaar om hulle lewens te verbeter en te 
onderhou nie, aangesien alles vir hulle op ’n skinkbord gegee word. Ons wonder hoe lank dit sal neem 
voordat hulle begin rusteloos raak en weg wil gaan van hulle volmaak bestuurde planeet. Ons wonder 
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vir hoe lank hulle hul beheerde omgewing gaan aanvaar, veral sodra hulle eenmaal besef dat hulle 
hemelse broers ongekende vryheid en ervarings geniet. Is dít werklik God se plan vir die mensdom?  

BESLIS NIE! God sal nie ongekende seëninge aan 144,000 voorsien terwyl die lewenservaring van 
108-biljoen beperk word nie. God is nie partydig nie!  

  Hierop het Petrus sy mond oopgemaak en gesê: ―Ek sien vir    
seker dat God nie partydig is nie, maar in elke nasie is die mens 
wat hom vrees en regverdigheid beoefen, vir hom aanneemlik.‖ 
– Handelinge 10:34-35  

Die Vader se ewige seëninge is gelyke geleenthede vir ALMAL. Hy wil hê dat al Sy intelligente skepsels 
Hom sal vind en uiteindelik tot binne-in Sy teenwoordigheid beweeg. Ons verondestel dat Sy planne 
vir ons te doen het met die baie ander planete en galaksies in ons heelal en in ander heelalle. Hierdie 
planete is tans óf bewoon óf hulle sal binnekort bewoon word. As God die aarde geskape het om bewoon 
te word, het hy seer sekerlik soortgelyke planne vir die ander planete. Ons dink dat die hemelse seuns 
wat vervolmaak is, leiers en administrateurs sal wees in hierdie ander bewoonde gebiede!  

Sovêr dit óns planeet betref, het die Vader inderdaad baie groot planne. Die regverdiges, as ’n groep, 
sal al te seker vir ewig op die aarde woon onder paradysagtige toestande. Maar daar is soveel meer vir 
ons as individue in die vooruitsig. Kom ons dink ’n bietjie na oor die ware hoop vir die mensdom en 
die rol wat die aarde in daardie hoop vertolk, in die volgende artikel: Die Ware Hoop vir Lewe op die 
Aarde.  

Ons verwelkom jou kommentaar.  

   

―Elaia Luchnia‖  
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