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Soos ons hierdie jaar se Gedenkmaal op 26 Maart 2013 ter gedagtenis aan ons Here Jesus 

Christus nader, sien ons dat die Gees van die Waarheid aktief saam met die seuns van die 

Koninkryk getuig en hulle „in alle waarheid‟ lei. (Johannes 16:12-14) Christene regoor die 

wêreld fokus ons verstande en ons harte op die skrifte en ondersoek dit om te bepaal of ons 

begrip omtrent hierdie dinge juis is (Handelinge 17:11) en of dit dalk nodig is om ons denke 

en gedrag op enige manier aan te pas, sodat ons nie die geleentheid oneerbiedig nader nie. (1 

Korintiërs 11:28-29) 

 

Een van die belangrikste vrae wat ons oorweeg, is of ons individueel aktiewe deelgenote in 

die simboliese drama behoort te wees deur van die brood te eet en uit die beker te drink en of 

ons eerder stil behoort te sit en toekyk hoe ander met die Christus gemeenskap het. Hierdie is 

‟n belangrike vraag omdat, in die nag wat Jesus die gedenkmaal ingestel het, hy die opdrag 

gegee het „Hou aan om dit tot my gedagtenis te doen.” (Lukas 22:19) Dit is dus gebiedend 

dat ons sal weet of sy opdrag op  ons as individue van toepassing is, want as dit nie die geval 

is nie en ons versuim om „aan te hou om dit te doen,‟ kan ons nie verwag dat die Christus ons 

voor sy Vader sal bely nie. (Matteus 10:32)   

 

_________________________ 

  

Die „Leerstelling van die 144,000 Konings en Priesters‟ is instrumenteel gewees in die besluit 

of ‟n persoon mag deel hê aan die Gedenkmaal. Die Bestuursliggaam van Jehovah se Getuies 

leer dat in die hele Christelike geskiedenis, slegs 144,000 navolgers van Christus toegelaat 

word om aan die Gedenkmaal deel te neem, want slegs húlle is in die „verbond vir ‟n 

koninkryk‟ en sal dus die hemele binnegaan om as konings en priesters om oor die aarde te 

heers. Dan word daar veronderstel dat meeste van daardie getal alreeds gelewe en gesterwe 

het, sodat slegs ‟n baie klein oorblyfsel vandag op die aarde teenwoordig is. Die Leerstelling 

oor die 144,000 is gebaseer op ‟n interpretasie van sekere verse in die Bybelboek van 

Openbaring. 

 

Maar sê nou net die Leerstelling van die 144,000 is misverstaan? Wát as die 144,000 waarna 

in die boek van Openbaring verwys word, nie diegene in die „verbond vir die koninkryk‟ is  

nie en nie aangewys is om konings en priesters te wees nie? Sal dit die antwoord wees op die 
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vraag van wie kan of mag aan die Gedenkmaal deelneem, enigsins verander? Al te seker! 

Want as die getal van diegene in die verbond nie bekend of beperk is nie, dan móét elkeen 

wat die Christus liefhet en „volg waarheen hy ook al gaan‟ deelneem! Daar sal dan geen 

verskoning wees vir die verwerping van die geleentheid om die Christus te gedenk op die 

manier wat hy beveel het nie. Kom ons ondersoek dus noukeuriger presies wat die skrifture in 

die boek van Openbaring werklik sê omtrent die 144,000 en die konings en priesters. 

 

Die eerste vermelding van die 144,000 kom voor in die 7de hoofstuk van Openbaring, waar 

die Apostel Johannes ‟n verslag aangaande daardie spesifieke groep aanhoor: 

  

 “En ek het die getal gehoor van dié wat verseël is, 

honder-vier-en-veertigduisend, verseël uit elke stam van 

die kinders van Israel: Uit die stam Juda twaalfduisend 

wat verseël is: uit die stam Ruben twaalfduisend; uit die 

stam Gad twaalfduisend; uit die stam Aser twaalfduisend; 

uit die stam Naftali twaalfduisend; uit die stam Manasse 

twaalfduisend; uit die stam Simeon twaalfduisend; uit die 

stam Levi twaalfduisend; uit die stam Isaskar 

twaalfduisend; uit die stam Sebulon twaalfduisend; uit die 

stam Josef twaalfduisend; uit die stam Bejamin 

twaalfduisend wat verseël is.” – Openbaring 7:4-8 

 

 

Dan sien die Apostel Johannes ‟n visioen omtrent ‟n tweede groep: 

  

 “Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk! ‟n groot menigte, 

wat geen mens kon tel nie, uit alle nasies en stamme en 

volke en tale, wat voor die troon en voor die Lam staan, 

geklee in wit klere; en daar was palmtakke in hulle 

hande.” – Openbaring 7:9 

 

 

Hier sien ons dus dat die 144,000 vanuit die twaalf stamme van „die seuns van Israel‟ kom; 

terwyl die „groot menigte‟ ‟n multi-nasionale groep is wat ‟n groot en onbekende getal 

uitmaak. Ons merk ook dat nie een van hierdie verse, ook nie die omliggende verse, enige 

van die twee groepe as konings of priesters identifiseer nie.  

 

Die enigste ander geval in die boek van Openbaring waar die 144,000 genoem word, is in die 

14de hoofstuk: 

 

 “En ek het gesien en kyk! die Lam het op die berg Sion 

gestaan en saam met hom honderd-vier-en-veertigduisend 

met sy naam en die naam van sy Vader op hulle 

voorkoppe geskrywe ... En hulle sing as ‟t ware ‟n nuwe 

lied voor die troon en voor die vier lewende wesens en  

die ouderlinge; en niemand kon daardie lied leer nie, 

behalwe die honderd-vier-en-veertigduisend wat van die 

aarde gekoop is.” – Openbaring 14:1, 3 

 

 

 Die groep van 144,000 staan saam met „die Lam‟ en word na verwys as meestersangers, 

maar nié as konings en priesters nie. En wat van die tweede groep, die multi-nasionale groot 
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menigte? Het hulle enige toegewese toewysing? Die antwoord word in die 5de hoofstuk 

aangetref: 

 

 

 “En toe hy die boekrol neem, het die vier lewende wesens 

en die vier-en-twintig ouderlinge, elkeen met ‟n harp en 

goue bakke vol reukwerk, voor die Lam neergeval, en die 

reukwerk beteken die gebede van die heiliges. En hulle 

sing ‟n nuwe lied en sê: „U is waardig om die boekrol te 

neem en sy seëls oop te maak, want u is geslag en met u 

bloed het u mense uit elke stam en taal en volk en nasie 

vir God gekoop, en u het hulle ‟n koninkryk en priesters 

vir ons God gemaak! En hulle gaan as konings oor die 

aarde heers.” – Openbaring 5:8-10 

 

  

Hier word vir Johannes vertel dat ‟n multi-nasionale ontelbare menigte diegene is wat 

konings en priesters gaan wees! Hóé het ons hierdie punt gemis? Hoe het diegene wat die 

Leerstelling van die 144,000 ontwikkel het, versuim om te sien dat die konings en priesters 

nié die 144,000 is nie, maar wel in der waarheid ‟n „groot multi-nasionale menigte‟ is? 

Hierdie opheldering maak ‟n baie groot verskil in die fundamentele leringe van Jehovah se 

Getuies. Volgens die lering word openbaar dat slegs ‟n beperkte getal uit die mensdom as 

konings en priesters sal kwalifiseer, ‟n verkeerde interpretasie is – d.w.s. ‟n fout. 

 

Johannes, die Openbaarder, vertel vir ons dat diegene wat as konings en priesters diens 

verrig, ontelbaar is! Geen mens is in staat om die getal van diegene wat as konings en 

priesters diens gaan doen, te bereken nie. Raak dit nou nie ons siening van wie aan die 

Gedenkmaal kan en mag en behoort deel te neem nie? En raak dit nie ons siening van wie die 

Koninkryk van die Hemele kan binnegaan nie? Deffinitief! 

  

Maar as die 144,000 dan nie konings en priesters in die hemel is nie, wié is hulle? 

Ongelukkig identifiseer Johannes hulle nie, behalwe om te sê dat hulle in staat is om ‟n 

sekere lied te bemeester, wat niemand anders onder die knie kon kry nie en dat hulle vanaf 

die aarde gebring is. (Openbaring 14:1-3) Hieruit weet ons dat hierdie groep eens op ‟n tyd 

aardlinge was wat hulle weg na die hemel gevind het en wat klaarblyklik ‟n spesifieke kennis, 

of begrip, opgedoen het, of ‟n sekere vaardigheid aangeleer het wat niemand anders aangeleer 

het nie. Dit blyk dus dat daar ander rolle of toewysings is wat diegene wat van die aarde af 

kom, in die hemel sal hê, anders as om konings en priesters te wees. Ons sal moet wag op ‟n 

verdere openbaring of vir die vervulling daarvan om ‟n beter begrip omtrent hierdie groep 

van 144,000 in te win. 

  

Dit is werklik nie nodig dat ons in staat moet wees om die boek van Openbaring te 

interpreteer voordat ons kan weet of ons die direkte en ondubbelsinnige opdrag van Jesus 

Christus te gehoorsaam om aan te hou om sy lewe, sy dood en sy bediening te gedenk, deur 

deelname in die simboliese drama van die Gedenkmaal nie. Jesus het hierdie punt tuisgebring 

toe hy met sekere Jode gepraat het wat daarop uit was om Jesus dood te maak, omdat hy gesê 

het dat hy die seun van God is: 

  

 “Julle ondersoek die Skrif, want julle dink dat julle die 

ewige lewe deur middel daarvan sal hê; en juis dié getuig 

aangaande my. En tog wil julle nie na my toe kom sodat 
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julle die lewe kan hê nie.” – Johannes 5:39-40 

 

 Almal wat lewe wil hê moet heel eenvoudig net „tot Jesus kom.‟ Daar is geen nodigheid om 

noukeurig enige profesie te bestudeer ten einde te weet hoe ons onsself behoort te gedra, 

aanbid en hoe ons ons in ons bediening moet gedra nie. Sy eenvoudige en toeganklike leringe 

is vir ons genoegsaam. 

 

Die doel wat die Leerstelling van die 144,000 dien, is om Christus-liewende mense te 

verhoed om „na Jesus te gaan,‟ deelname te hê aan die Gedenkmaal en toegang binne-in die 

Koninkryk van die Hemele te bekom. Daar is geen lering van Jesus, óf van die Christelike 

Bybelskrywers, wat so ‟n inmenging ondersteun nie. In der waarheid is daar ‟n direkte en 

spesifieke veroordeling deur Jesus sélf van enigiemand wat probeer om mense uit die 

Koninkryk van die Hemele te hou: 

  

 “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Want 

julle sluit die koninkryk van die hmele 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 

 

  

Die verwydering van die Leerstelling omtrent die 144,000 laat toe dat almal wat “die 

Koninkryk en sy geregtigheid soek” (Matteus 6:33) aktief mag deel hê aan die Gedenkmaal. 

Tog weet ons dat baie steeds voorbehoude sal hê, veral omdat die Leerstelling van die 

144,000 só in die Jehovah Getuie se psige ingegraveer is. Veel meer as slegs die blote aan die 

kaak stel van ‟n dwaling is nodig. Die leemte of vakuum wat geskep word deur ‟n foutiewe 

Leerstellling, moet deur selfs ‟n béter Leerstelling vervang word – een wat hoop en heling 

inspireer. Die Leerstelling wat aan dié vereiste voldoen is die Leerstelling van die Vaderskap 

van God en die Broederskap van die Mense – die werklike goeie nuus van die Koninkryk! 

(Sien Wat is die Goeie Nuus?) 

 

Toe Jesus met sy prediking en onderwys begin het, het hy dit baie duidelik gestel dat almal 

wat geloof in hom beoefen, seuns van God is: 

  

 “Die ware lig wat vir elke soort mens lig gee, het op die 

punt gestaan om in die wêreld in te kom. Hy was in die 

wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, maar die 

wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eie huis 

gekom, maar sy eie mense het hom nie ingeneem nie. 

Aan almal wat hom wel aangeneem het, het hy egter 

die reg gegee om God se kinders te word, omdat hulle 

geloof in sy naam beoefen het;  en hulle is nie uit bloed 

of uit ‟n vleeslike wil of uit die wil van ‟n man gebore 

nie, maar uit God.” – Johannes 1:9-13 

 

 

   Selfs Paulus het geskryf:     

 

 “Julle is in werklikheid almal kinders van God deur 

julle geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in 

Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is 

nie-Jood of Griek nie, daar is nie slaaf of vrygeborene 
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nie, daar is nie man of vrou nie; want julle is almal een 

persoon in eenheid met Christus Jesus. Wat meer is, as 

julle aan Christus behoort is julle werklik Abraham se 

saad, erfgename met betrekking tot ‟n belofte.” – 

Galasiërs 3:26-29 
  

Ons merk dat hierdie „gesag om God‟s kinders te word‟ gegee is voordat heilige gees 

uitgestort is. Ons herroep dat die uitstorting van heilige gees die eerste keer tydens Pinkerdag, 

ná Jesus se dood, plaasgevind het: 

 

 “En in die loop van die dag van die Pinksterfees was hulle 

almal op dieselfde plek bymekaar en skielik het daar ‟n 

gedruis uit die hemel gekom soos dié van ‟n 

voortstuwende,stuwe bries en dit het die hele huis gevul 

waarin hulle gesit het. Een tonge soos van vuur het vir 

hulle sigbaar geword en is verdeel en een het op elkeen 

van hulle gaan sit.” – Handelinge 2:1-4 

 

 

Op soortgelyke wyse is die heel eerste Gedenkmaal met Jesus se apostels uitgevoer voordat 

hulle met heilige gees gesalf is. Dus weet ons dat salwing nie ‟n vereiste is ten einde aan die 

Gedenkmaal deel te neem nie!     

 

Broers, seunskap met God was nog  altyd die Vader se voorneme gewees sedert die begin van 

die skepping: 

  

 “Mag die God en Vader van ons Here Jesus Christus geloof 

word, want hy het ons geseën met elke geestelike seën in die 

hemelse plekke in eenheid met Christus, net soos hy ons in 

eenheid met hom voor die grondlegging van die wêreld 

uitgekies het, dat ons heilig en sonder smet voor hom moet 

wees in liefde. Want hy het ons voorbestem tot die 

aanneming as kinders vir homself deur middel van Jesus 

Christus, volgens die welbehae van sy wil” – Efesiërs 1:3-5 

 

  

Waarlik,  die herdenking van die Gedenkmaal is sonder enige beperkings. Almal wat graag 

saam met Christus in gemeenskap wil wees en simbolies sy lewe en sterwe wil gedenk, is 

welkom om deel te neem. Hierdie begrip is konsekwent met die natuur van ons Vader in die 

hemel: 

 

 

 

“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 

 

  

Vir God om ‟n geringe aantal mense uit te kies om ewige lewe in die hemele saam met Hom 

en die Christus te geniet, terwyl die oorgrote meerderheid van die mensdom verban word tot 

die beperkte ervaringe van lewe op die aarde, is om partydigheid te toon. Selfs diegene wat 

die Leerstelling van die 144,000 aanhang, besef dat de hemelse hoop die meer glorieryke en 

supetieure beloning is. 
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Dalk sou dit nie so ‟n groot verskil wees as slegs 144,000 van die 108 biljoen, wat soos 

beraam word, op die aarde gelewe het, hemelse lewe sou begeer nie. Maar dit is nie die geval 

nie. Prakties elke godsdienstige persoon op die planeet begeer die hemelse lewe. En as dit nie 

was dat hulle die Leerstelling van die 144,000 geleer is nie, sou dit dieselfde vir alle Jehovah 

Getuies ook wees. En as dit waar is dat God „maak Sy hand oop en bevredig die begeerte van 

alles wat lewe,” (Psalm 145:16) dan is die hemelse hoop vir almal oop. 

  

Wanneer ons die wonderskone en groothartige potensiaal van die hemelse lewe begryp, 

watter God-georiënteerde persoon sal nie graag deel daarvan wil wees nie? Die enigste rede 

vir die verwerping van die hemelse hoop is onkunde omtrent die werklikheid daarvan. Ons 

hoop dat deur middel van hierdie webtuiste nog meer mense se geestelike begeerte opgewek 

sal word deur aan te toon wat die Bybel omtrent die hemele en hemelse lewe sê. Neem 

asseblief tyd om die reeks vooruitskouende artikels op ons webtuiste, genaamd Die 

Glorieryke Hemelse Hoop, te lees en kyk of jy steeds jou rug op hierdie ongeëwenaarde 

voorreg wíl of sál keer. 

  

Sodra ons foutiewe redenering uit die weg ruim, dat slegs ‟n beperkte aantal mense, seuns 

van God is, mede-erfgename saam met Christus, met die hemelse hoop, word ‟n ontsaglike 

las van ons skouers afgelig. Ons sien onsself nie langer meer as slawe of knegte van God, 

vervreemd van Sy spesiale aandag en bestem om te swoeg en te sweet in bederfbare liggame 

nie. Ons sien onsself eerder as begunstigde kinders en welkome burgers van ‟n vriendelike 

heelal met ewige en onverderflike lewe in die vooruitsig. Ons is ook beter in staat om Jesus 

se woorde te begryp:  

 

 “Kom na my toe, almal wat swoeg en swaar belaai is en 

ek sal julle verkwik. Neem my juk op julle en leer by my, 

want ek is saggeaard en nederig van hart en julle sal 

verkwikking vir julle siele vind. Want my juk is sag en 

my vrag is lig.” – Matteus 11:28-30 

 

  

En ons is nie langer meer bang vir die dood nie, want ons weet dat ná ons sterflike lewe tot ‟n 

einde gekom het, matelose en onuitspreeklike seëninge op ons wag. Ons kan ook baie 

makliker Jesus se vermaning  van toepassing maak: 

 

 “Hou op om vir julle skatte op die aarde op te gaar, waar 

mot en roes verteer en waar diewe inbreek en steel. Gaar 

eerder vir julle skatte in die hemel op, waar nie mot of 

roes verteer nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. 

Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.” – 

Matteus 6:19-21 

 

“Daarom sê ek vir julle: Hou op om julle te kwel oor julle 

siel oor wat julle sal eet of wat julle sal drink, of oor julle 

liggaam, oor wat julle sal dra. Beteken die siel nie meer 

as voedsel en die liggaam meer as klere nie? Hou die 

voëls van die hemel noukeurig dop, want hulle saai nie 

saad nie en hulle oes nie en hulle maak nie in 

vooraadskure bymekaar nie; nogtans voed julle Hemelse 

Vader hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van 

julle kan deur hom te kwel een el by sy lewensduur voeg? 
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Ook wat klere betref waarom kwel julle julle? Leer ‟n les 

by die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle swoeg nie 

en hulle spin ook nie; maar ek sê vir julle dat nie eens 

Salomo in al sy heerlikheid soos een van hulle geklee was 

nie. As God dan die plantegroei van die veld, wat vandag 

hier is en môre in die oond gegooi word so klee, sal hy 

julle nie veel eerder klee nie, julle kleingelowiges? Moet 

julle dus nooit kwel en sê: „Wat gaan ons eet?‟of: Wat 

gaan ons drink?‟ of: „Wat gaan ons aantrek?‟ nie. Want al 

hierdie dinge jaag die nasies gretig na. Want julle 

Hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 

Hou dan aan om eers die koninkryk en sy 

regverdigheid te soek en al hierdie ander dinge sal vir 

julle bygevoeg word.” – Matteus 6:25-33 

  

Ja, eerder as dat slegs ‟n oorblyfsel van 144,000 deelnemers en deelgenote saam met Christus 

is, is daar ‟n baie groot menigte seuns van God wat beveel word om aan hierdie simboliese 

Gedenkmaal deel te neem. 

 

Daarom, met die aanstaande Gedenkmaal voor die deur, terwyl jy in jou sitplek sit en die 

embleme van brood en drank vir jou aangegee word, wat gaan jy doen? Gaan jy wegskram 

van die hemelse voorreg en die geleentheid laat verbygaan om die Christus te bely? Gaan jy 

vreesagtig en vinnig die embleme vir die persoon aan jou regterkant aangee asof jy vervloek 

sal wees om selfs maar daaraan te raak? Of gaan jy moedig jou standpunt inneem in die 

Koninkryk van die Hemele en aan die grootste simboliese aandete van ons lewens deelneem? 

 

Dit berus by elkeen van ons om onsself te ondersoek en ‟n persoonlike besluit te neem. Ons 

hoop dat jy sal kies om vir die Christus op te staan, op te staan vir die hemelse hoop en vir 

jouself op te staan as ‟n geloofseun van die Vader en ‟n mede-erfgenaam saam met die 

Christus. (Romeine 8:17) Mag die gees van die Vader saam met jou gees getuig. 

 

Ons verwelkom jou kommentaar. 

 

 

“Elaia Luchnia” 

__________________________ 

 

Verwante Vraag: 

  

07/03/2013 - Is die groot menigste van Openbaring 7:9 dieselfde as de menigte van 

Openbaring 5:8-10? 

 

_________________________ 

. 

 

 

“Elaia Luchnia” 
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