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Dit is sewe-en-twintig maande gelede sedert ons hierdie webtuiste oopgemaak het en tien 

maande sedert ons laaste aanvuller – Koninkryk-Aanvuller Junie 2013. Sedertdien het ons ‟n 

omwenteling waargeneem in die Wagtoring organisasie, asook ontsaglike groei in die getal 

toegewyde seuns van die Koninkryk van die Hemele. 

Die 2014 Gedenkmaal Verslag 

Die jaarlikse Gedenkmaal was monumentaal! Ons mees onlangse verslag toon dat daar tans 

meer as 8.7 miljoen volwaardige kinders van God is vanuit baie verskillende denominasies, 

in meer as 171 lande, wat die eenvoudige en toeganklike onderwysings van Jesus sal 

verdedig totdat hulle aflossing kom, met miljoene meer op hierdie pad. Nog nooit vantevore 

was daar ooit so ‟n verenigde uitroep en seun-bewuste belydenis in eenheid met Christus 

Jesus gewees in die geskiedenis van die Christelikheid nie! 

Baie van die ondervindings wat ons ontvang, is gepos by Memorial Experiences 2014. 

Tydens die skryf van hierdie artikel is ons bewus van ten minste 2,950 nuwe deelnemers 

onder Jehovah se Getuies en is steeds aan die tel. Baie van hierdie broers en susters het hulle 

belydenis onder groot swarighede, dreigemente en dwars kyke van minagting van hulle 

sogenaamde broers gedoen. Ons juig hierdie moedige bevestigers in die boek van die lewe 

toe! Ons weet dat die beste nog voorlê. 

Daar is ander dapper geloofsvoorbeelde tydens deelname in hierdie jaar se Gedenkmaal op 

die Afrika-kontinent en in die Midde-Ooste. As gevolg van die sensitiewe omstandighede in 

daardie streke, het ons egter besluit dat dit beter is om nie hierdie ervarings te publiseer nie, 

sodat die privaatheid van daardie broers beskerm kan word en ook om onnodige vooroordeel 

teen die godsdienste wat geaffilieer is met diegene wat as vervolgers opgetree het, te verhoed. 

Daar is ook dié onder Jehovah se Getuies wat nie die moed het om deel te neem nie, selfs al 

woon hulle in gebiede waar vrye beoefening van godsdiens bestaan. Aan daardie broers en 

susters sê ons, dit is nog nie té laat nie. Soos Jesus verduidelik het, moet ons „so dikwels van 

hom eet en drink wanneer ons byeenkom.‟ (Lukas 22:19-20; 1 Korintiërs 11:23-26) As jy 

nie eenheid met Christus Jesus bely het tydens die herdenking van sy Aandmaal nie, is daar 
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niks wat jou verhoed om dit nou te doen nie. Geen rede om ‟n hele jaar daarvoor te wag nie, 

want môre is nie gewaarborg nie.  

 “Kom nou, julle wat sê: „Vandag of môre sal ons na dié 

stad reis en ‟n jaar daar deurbring en ons sal sake doen en 

wins maak‟, terwyl julle nie weet wat julle lewe môre sal 

wees nie. want julle is ‟n mis wat vir ‟n klein rukkie 

verskyn en dan verdwyn.” – Jakobus 4:13-14 

 

As jy van enigiemand weet wat wel deelgeneem het, kan jy hulle nader en vra om ‟n 

Aandmaal saam met jou te geniet. Of jy kan ‟n privaat herdenking tussen jou, die Vader en 

Christus Jesus, reël. Wat ook al die geval, as jy weet wat jy moet doen, dan moedig ons jou 

aan om dit sonder uitstel te doen. 

 “As ieand dan weet hoe om te doen wat reg is en dit tog 

nie doen nie, is dit vir hom ‟n sonde.” Jakobus 4:17 

 

Jy is nie alleen nie. Ons ontvang steeds verslae dat ons broers en susters voortgaan om van 

Christus te „eet en drink‟ in privaat Aandmale, selfs tot vandag toe. Om hierdie rede verwag 

ons dat die getal van 2950, betekenisvol sal toeneem. 

Kort ná die Gedenkmaal het ons ‟n e-pos vanaf ‟n broer ontvang wat teleurgesteld is dat hy 

nie ‟n geesverwant kon vind om die Gedenkmaal saam met hom te deel nie. Ons het hom laat 

weet dat daar na alle waarskynlikheid binne sy gemeente ander is wat presies dieselfde voel. 

Die enigste manier om egter met sekerheid te weet, is om op te staan en sy hoop bekend te 

maak. Op dié wyse mag hy vind dat verskeie broers en susters tot hom aangetrokke mag voel, 

vrae mag stel en hulle eie verwagtings en wense openbaar maak. Deur ‟n ligbaken te wees is 

maar een manier om jou ware broers reg in jou midde te vind. 

Hoe dit ook al sy, ons begryp al te goed hoe moeilik die voortgaande proses mag wees om 

jouself te bevry van so ‟n gedomineerde dwingelandy oor jou persoonlike geloof, soos 

uitgeoefen word deur die Bestuursliggaam van Jehovah se Getuies. Oorwinning is moontlik, 

ofskoon dit ootmoed, opoffering en uitvermoë verg. In dié verband stel ons voor dat diegene 

wat nie die geleentheid gehad het om deel te neem aan hierdie jaar se Gedenkmaal nie, die 

artikel Vreeslose Seuns van die Koninkryk sal hersien vir verdere voorstelle en bemoediging. 

Veranderinge in die Wagtoring Organisasie 

Oor die afgelope 10 maande het ons baie artikels gepubliseer wat dien om die slapende 

kinders onder Jehovah se Getuies te laat ontwaak, naamlik: Om Saulusse in Paulusse te 

verander, Die Eenvoudige en Toeganklike Onderwysings van Jesus, Die Werklikheid van 

die Gees van die Waarheid en Relatiewe Onderwerping aan Godsdienstige Gesag. 
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Tydens hierdie periode het ons verslae van baie in die organisasie ontvang wat vervolg is as 

gevolg van hulle standpunt as seuns van God en broers van Christus Jesus. In reaksie hierop 

het ons artikels van bemoediging soos die volgende geskryf: Die Ander Sy van Geloof, 

Verdedig Ons Lewende Hoop, Openbare Verklaring van Ons Hoop en Wag Op Jehovah.  

Ons het ook die reeks van 12 dele, Bring die Hemel Ondertoe, wat ‟n vars perspektief op ons 

tyd in die lig van die Christenheid se verwagting van ‟n kataklismiese einde aanbied. Ons 

verskaf bewyse dat ons toekoms in ons eie hande is en dat ons enige sogenaamde goddelike 

ramp kán laat omswaai deur middel van berou, soos diegene gedoen het in die Bybelse stad 

van Nineve. Die reeks toon aan wat ons kan doen en bied ‟n breër begrip waarom ons onself 

in hierdie omstandighede bevind en wat die seuns van die Koninkryk kan verwag. Die reeks 

sluit af met ‟n verrassende boodskap aan die Bestuursliggaam en openbaar hulle duidelike 

versaking van die broers en susters wat in hulle sorg is, asook ‟n oproep om van die dwalinge 

van die organisasie weg te vlug, sodat die Vader ons kan inneem. (2 Korintiërs 6:17-18) 

Hierdie artikels, soos baie ander, is bevorderlik gewees in die veroorsaking van ‟n groot 

beroering en ontwaking binne-in die organisasie, veral onder diegene wat leierskap posisies 

vul. Byvoorbeeld, ons jongste verslag onthul dat tot dusvêr, 98 Distrikopsieners, volwaardige 

geloofseuns en deelnemers saam met Christus geword het. Hulle neem nie deel omdat hulle 

glo dat hulle deel van ‟n elite groep van 144,000 uitmaak nie. Hulle is almal toegewyde seuns 

wat die „eenvoudige en toeganklike onderwysings van Jesus‟ aanvaar en volg. Onder hulle 

het 11 afgestaan, maar gaan voort in assosiasie saam met die gemeente vir die doel om hulp 

te verleen aan ander wat ontwaak. Ons is van mening dat hierdie ontwikkeling deel is van die 

rede waarom die Bestuursliggaam besluit het om die posisie van Distrikopsiener op  te skort. 

Hulle wil so min moontlik middelmanne tussen hulle en die „kudde‟ van Jehovah se Getuies 

hê. 

 Onder Kringopsieners is daar 68 volwaardige geloofseuns, waarvan 16 nuwe deelnemers 

tydens hierdie jaar geword het. 17 het van hulle posisies as toesighouers afstand gedoen, maar 

ook in assosiasie binne-in ‟n gemeente aangebly. Sovêr dit Ouermanne aanbetref, het ons nie 

die getal van volwaardige geloofseuns nie, maar hulle tel wel in die honderde. Ons is egter 

bewus dat 133 Ouermanne hulle posisies opgesê het. Dan het 181 Pioniers ook afgestaan en 

volwaardige geloofseuns geword, waarvan 21 hulle van die organisasie afgeskei het. Onder 

Streek- en Takopsieners is 17 volwaardige deelnemers, waarvan  14 bedank het. Sovêr dit 

Sendelinge betef is ons bewus van 4 volwaardige deelnemers wat bedank het en teruggekeer 

het huis toe. 

Hierdie ontwikkelings bewys dat die Bestuursliggaam hulle greep op die geloof van Jehovah 

se Getuies verloor. Niks van hulle sogenaamde „nuwe lig‟ het enigiets te doen met waarheid 

of geloof nie. Dit is niks meer as administratiewe reëlings wat ontwerp is om die geledere te 

sluit, meningsverskil te smoor en vrees by ons broers in  te boesem, sodat hulle aan hulle 

begunstigde posisies vir so lank moontlik kan bly vashou. Maar ten spyte van die propaganda 

van hierdie „klein horinkie,‟ is hulle besig om die stryd te verloor sovêr dit die siele van 

mense betref. 
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Hierdie afskaling sal voortgaan vir solank as wat die 7 mans aan die roer voortgaan om hul 

rûe te keer op, en hulle harte te verhard teen, die Vader se aangewese segsman, die 

Soewereine Heer, Christus Die Gesalfde en „die geringste van sy broers.‟ (Matteus 25:40) 

Net soos vasgekeerde en beseerde diere in ‟n verlore stryd, sal hulle voortgaan om te veg tot 

hulle eie dood toe. Hulle sal hulle in dieselfde posisie as hulle helde, die Joodse Sanhedrin 

van die 1ste eeu, bevind. Spoedig sal ons op die uitkyk wees na hulle posisie, „maar sal nie 

meer wees nie.‟ (Psalm 37:10) Dit blyk egter dat die harte van ten minste 2 van die lede van 

die Bestuursliggaam besig is om te vermurwe. 

’n Nuwe Rigting 

Die ware seuns van die koninkryk hoef egter nie bekommerd te wees nie! Dit maak nie saak 

wat die leierskap van Jehovah se Getuies doen nie, die individuele broers en susters in die 

gemeentes neem standpunt in saam met Die Gesalfde en betree die „koninkryk van die Seun 

van Sy liefde‟ (Kolossense 1:13) en gaan voort om in die geloof te groei. Ons betree die 

koninkryk deur geloof, maar om daarin te bly, moet ons die universele waarheid van liefde 

jeens ons naaste beoefen, soos ons  teenoor onsself doen en nie veroordelend wees nie. 

(Matteus 7:1-2; Johannes 13:35) Dit word bepaal deur jou vermoë om ander te vergewe. 

Gaan dus voort om kennis in te win, gaan voort om geloof te beoefen, gaan voort om onsself 

oop te hou vir die leiding van die Gees van die Waarheid en gaan voort om broederlike liefde 

in diens van mekaar te betoon. Ons moet ons oë gerig hou op „die dinge daar bo‟ (Kolossense 

3:2) en voortdurend ons geloof verfyn om met die van ons Meester, Die Gesalfde Jesus, 

ooreen te stem. 

Met dié doel wil ons graag die publisering van ‟n nuwe webtuiste aankondig – 

www.TheChristExperiment.org – ‟n avontuur in die oneindige moontlikhede van God. 

Dit is ‟n webtuiste vir volwasse mans en vrouens wat honger en dors vir ‟n beter begrip 

omtrent God, Jesus Christus, ons oorsprong, geskiedenis en bestemming, die lewe sélf. Die 

doel hiermee is nie om waarheid te „bewys‟ nie, maar om onwaarskynlike, ongeloofwaardige 

teorieë, bygeloof, misleiding, partydigheid en vooroordeel, weg te stroop met behulp van ons 

lesers, terwyl ons gebruik maak van die wetenskaplike metode van kritiese denke sodat die 

onderliggende waarheid blootgelê kan word. Ons sal probeer om die gaping tussen die 

wetenskap en godsdiens, godsdiens en godsdiens en tussen die mens en God, iets van die 

verlede te maak. Daar is geen vrees betrokke by hierdie poging nie, omrede ons heeltemal 

oortuig is van die meerderwaardigheid van die goddelike invloed en beskerming en van die 

feit dat so ‟n eerlike en opregte ondersoek seer sekerlik die wil van die Vader is. (1 Johannes 

4:1; 1 Johannes 5:14-15; 2 Korintiërs 13:5; Jakobus 1:5) 

Ons hipotetiseer dat so ‟n intense ondersoek en herbekendstelling van die outentieke leringe 

van Jesus van Nasaret, sonder bykomende dogma en tradisie, die wêreld kan verander en ‟n 

nuwe era van vrede en vryheid kan inlei soos nog nooit tevore in die geskiedenis van ons 

planeet gebeur het nie. Ons nooi jou om die nuwe webtuiste te besoek, jou gedagtes te deel 

en, indien jy so verkies, saam met ons werk om die hipotese van 

www.TheChristExperiment.org te bewys. 

http://www.thechristexperiment.org/
http://www.thechristexperiment.org/
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Ons bedank en waardeer al die onverskrokke seuns van die Koninkryk vir julle ondersteuning 

en moed van oortuiging en belydenis van eenheid met Sy Seun, ons regerende Soewerein. 

Laat julle ligte só skyn dat ander julle geloof mag sien en heerlikheid en eer aan die Vader 

mag gee. (Matteus 5:14-16) Ofskoon ons sal voortgaan om hierdie webtuiste te ondersteun 

deur bystand en aanmoediging te verleen en te reageer op e-posse, wil ons vir diegene wat 

hulle geestelike vryheid verwerf het, uitdaag om die stof van julle voete af te skud, die dooies 

die dooies te laat begrawe en ‟n avontuur saam met ons te onderneem in groter, dieper kennis 

en begrip. 

Mag die Vader en Die Gesalfde Jesus al ons pogings seën om „aan te hou klop, aan te hou 

soek, aan te hou vra‟ (Matteus 7:7-8) totdat dit heeltemal dag is. (Spreuke 4:18) 

 

“Elaia Luchnia” 

 

 


