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Wat ‟n rondomtalie rit was ons tog nie op gewees vir die afgelope 4-½ jaar nie! Ons het 

afgeskop as ‟n stille uitrei-bediening wat deur ‟n handjie vol mense in Kalifornië gevolg is, 

wat aangegroei het tot ‟n wêreldwye beweging van baie, baie, baie miljoene geloofseuns in 

meer as 218 lande! Hierdie is nie slegs lesers wat ‟n bietjie kennis ingewin het nie; hulle is 

manne en vroue wie se lewens in ‟n betekenisvolle en positiewe wyse verander is deur die 

“eenvoudige en duidelike onderwysings van Jesus.” Dit is nogal verstommend sowel as 

verootmoedigend. Ons kan net nie ophou om ons te verwonder aan die groei van hierdie 

bediening, sowel as ons persoonlike groei, nie. 

Hierdie week [24 Oktober 2016], het ons teruggekyk na die eerste artikels wat ons 

gepubliseer het en kon net nie verhelp om te glimlag omtrent die kinderlike eenvoud daarvan 

nie. Ons het elke nuwe “a-ha” oomblik herroep wat ons gemoedere verder geopen het en ‟n 

nuwe artikel aangevuur het wat aan bekende onderwerpe ‟n heeltemal vars begrip verleen het. 

Soms, terwyl die Bybel bestudeer is om ‟n waarlik duideliker begrip te kry van Jesus se 

oorspronklike onderwysings, het ons op skrifture afgekom wat ons nooit gedink het bestaan 

nie. Of ons het skrifture raakgesien wat ons menigmale sonder tal met die jare aangehaal het, 

maar wat nou nuwe betekenis inhou. Daardie tyd het ons dikwels gewonder, “Hoe kón ons dìt 

gemis het!” Ons weet dat baie van ons lesers ‟n soortgelyke ervaring deel. 

Ons het geglimlag terwyl ons so baie van die e-posse wat ons ontvang het, weer gelees het 

van diegene wat ons lank gelede uitgedaag het, maar tans gereelde lesers is in harmonie met 

ons. Ons het die eerste e-posse herlees wat ons ontvang het van so baie wat eers hulle 

seunskap bevraagteken het, maar tans sterk voorstanders is van seunskap en die hemelse hoop 

en toegewy is om die grense van die geloofseuns van God uit te brei. As jy onder hulle tel, 

moedig ons jou aan om terug te dink aan jou vroeë begin en terug te kyk na jou persoonlike 

fenomenale groei! 

Toe ons begin het, het ons ‟n tweeledige doel voor oë gehad: (1) om Jehovah se Getuies 

behulpsaam te wees om te besef dat hulle almal seuns van God is met die hemelse hoop; en 

(2) om die geestelike gesprek wêreldwyd te verryk. Tot datum het ons baie vermag wat ons 

ons voorgeneem het om te doen. Hoewel ons nog nie die Bestuursliggaam van Jehovah se 

Getuies kon beweeg om hulle mees infame en verregaande dwaling van „wat die koninkryk 

van die hemele toesluit vir die mense‟ (Matteus 23:13) te verander nie, het ons die harte van 

miljoene van Jehovah se Getuies bereik wat hulle seunskap en hemelse bestemming aanvaar 

het en voortgebeur het onder die onderwysing en leiding van die immer teenwoordige Gees 

van die Waarheid, sodat “julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te 

begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat 
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die kennis oortref.” (Efesiërs 3:18-19) Ons het ook ‟n merkwaardige impak regoor die 

aardbol op nie-Getuies gehad, wat eensgesind hierdie inligting met hulle medegelowiges 

deel. 

Aan die begin van hierdie bediening het ons 2-3 artikels per week gepubliseer namate die 

sluise van die gees oopgegaan het en ons vêr verby beweeg het wat ons ooit gedink het ons 

sou kon vermag. Ons herinner ons aan die Hemelse Voorspieëling reeks, die herskryf van die 

Genootskap se brosjure Die Goeie Nuus wat Vanaf God Kom, die Bring die Hemel na 

Benede reeks en die buitengewone realisme van die Wat Kan Wees Dramas.  Ons is ook baie 

trots op die Gedenkmaal artikels wat onteenseglik bewys waarom almal wat na die lewe 

soek, Jesus se gebod dat ons hom in gedagtenis moet bring deur van hom te eet en te drink, 

moet gehoorsaam. (Johannes 6:53-56; Lukas 2:19-20) En ons is nou vol vertroue dat die 

geloofseuns “van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 

Timoteus 3:17) om hierdie bediening uit te dra na Jehovah se Getuies totdat elke liewe een 

van hulle wat probeer om “God eerder as mense te gehoorsaam” (Handelinge 5:29) hulle 

weg sal vind tot “die ware lewe” (1 Timoteus 6:19), as oorwinnaars en nie as slagoffers nie. 

Terselfdertyd sien ons heelwat nuwe besoekers by die webtuiste, diegene wat pas hierdie 

bediening ontdek. Hulle kyk rond en bont na artikels wat hulle interesseer, maar mis uit op 

die progressiewe verligting wat so ‟n sterk geloof in so baie opgebou het. Vir hierdie 

nuwelinge en selfs diegene wat net soos ons, herinneringe wil ophaal, sal ons op ons 

voetspore teruggaan deur die artikels in die volgorde wat hulle gepubliseer is, uit te lig en te 

beklemtoon. 

Ons het ‟n nuwe afdeling geskep, getiteld Ons Reis na Verligting. Elke nou en dan sal ons ‟n 

kort opsomming plaas van wat elke maand plaasgevind het, saam met skakels na die artikels 

en inligting wat gedurende die spesifieke maand gepubliseer is, ten einde nuwe lesers te lei 

langs die weg van hierdie ongelooflike reis. As jy nuwelinge bekendstel aan hierdie 

webtuiste, mag hierdie ‟n baie goeie plek vir hulle wees om te begin, en dan die Gees van die 

Waarheid om saam te getuig met hulle, of die inligting voordelig, behulpsaam en waar is – al 

dan nie. 

Laastens, wil ons vir ons familie van geloofseuns regoor die wêreld bedank wat saam met ons 

voortgaan met hierdie reis op ons suster-webtuistes namate ons nuwe aktiwiteitsgebiede 

betree en nuwe maniere vind om vir Christus te eer en die geestelike gesprek wêreldwyd te 

besiel. Ons is só geëerd om met julle te assosieer. 

Mag die Vader voortgaan om die ganse assosiasie van geloofseuns, regoor die wêreld te seën! 

En, soos altyd, verwelkom ons jou kommentaar. 

Jou Broers 

www.AnointedJW.org   

 

http://www.anointedjw.org/

