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Hierdie maand het ons wonderlike terugvoer ontvang omtrent die Glorieryke Hemelse Hoop 

reeks, veral die artikel, Hemelse Voorspieëling, Toekomsverwagting en Hoop. Dit het harte en 

gemoedere van baie geopen wat nooit voorheen nagedink het oor hoe dit in die hemel mag 

wees nie, of wat die hemel beskou het as ‟n mitieke plek waar almal op wolke ronddobber. 

Baie van ons broers en susters onder Jehovah se Getuies, was uiteindelik in staat gewees om 

die getuienis van die gees aan te neem noudat hulle hul verwagting kon visualiseer en waarlik 

„[h]ulle verstande gerig [kon hou] op die dinge daar bo.‟ (Kolosense 3:2) 

Ons was veral verras oor die reaksie van daardie artikels in die rehabilitasie sendings. Hulle 

het met hulle eie voorspieëlings begin omtrent hoe die hemel mag wees, wat gehelp het om 

die gees binne-in aan te vuur en baie beweeg het om deur die waterdoop te gaan as ‟n 

belydenis en toewyding van hulle geloof. Verskeie van die manne in daardie sendings het aan 

ons geskryf omtrent hulle ervaringe oor hoe die boodskap van seunskap hulle lewens 

verander het en ons het ‟n artikel gepubliseer wat die uitwerkings opgesom het. 

Hierdie maand het ons ‟n nuwe besending poskaarte uitgestuur na meer Koninkryksale regoor 

die wêreld, wat die belangstelling in ons webtuiste onder Jehovah se Getuies laat toeneem 

het. Ter voorbereiding vir daardie belangstelling het ons diepte-artikels gepubliseer omtrent 

die vryheid van seuns, om uit die gees gebore te wees en wat dit beteken om in gees en 

waarheid te aanbid. Ons het ook ‟n artikel gepubliseer wat oor die hemelse loopbaan 

bespiegel. Ons het die maand afgesluit met ‟n artikel wat toon hoe geloof, die grote van ‟n 

mosterdsaadjie, staatmaker geestelike persone kan voortbring. 

Ons het voortgegaan om ope briewe te stuur aan die Bestuursliggaam en hulle aangemoedig 

om hulle “twee-hoop” onderwysing reg te stel. Ons het eintlik reeds in April 2012 ope briewe 

aan hulle geskryf. Teen die einde van hierdie maand het ons reeds 14 ope briewe geskryf. Al 

14 word hier onder volgens datumvolgorde gelys en is elders op die webtuiste beskikbaar. 

Dit was dan ook gedurende hierdie maand dat ‟n Spaanssprekende broer die voorstel aan die 

hand gedoen het dat ons Google Translate op ons webtuiste inspan sodat diegene wat nie 

Engels magtig is nie, voordeel kan trek uit die beskikbare inligting. Hierdie besluit hetons 

bediening oopgestel op ‟n manier wat nie een van ons verwag het nie. 

Artikels: 

01/06/12 Die Kragtige Boodskap van Seunskap 

06/06/12 Vryheid van die Kinders van God 

14/06/12 Gebore uit die Gees 
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17/06/12 Om in Gees en in Waarheid te Aaanbid 

23/06/12 Hemelse Voorspieëlings – Deel II 

30/06/12 Die Mosterdsaad 

 

Vrae vir Junie 2012: 

12/06/12 Wat het met Jesus tydens sy doop gebeur? 

22/06/12 Besoeker begryp nie dat alle Christene die hemelse verwagting koester nie. 

 

Junie/Julie 2012 Poskaarte gestuur na Koninkryksale 

Ope Briewe aan die Bestuursliggaam 

14 April 2012 

20 April 2012 

23 April 2012  

27 April 2012  

30 April 2012 

04 Mei 2012 

11 Mei 2012 

18 Mei 2012 

19 Mei 2012 

27 Mei 2012 

01 Junie 2012 

08 Junie 2012 

18 Junie 2012 

25 Junie 2012 

_________________________ 


