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Sewentien maande het verloop sedert ons met hierdie webtuiste begin het en sewe maande 

sedert ons laaste aanvuller – Koninkryk-Aanvuller, November 2012. Ons aanvanklike en 

primêre doel is gewees om die organisasie van Jehovah se Getuies te beweeg vanaf ‟n twee-

hoop, aarde-oorheersde organsisasie, tot ‟n een-hoop, gees-begeleide broederskap. En ten 

spyte van die Beheerliggaam se voortdurende weerstand teen die eenvoudige en openlike 

onderwysings van Jesus, is derduisende broers en susters besig om te ontwaak tot die feit dat 

Jehovah meer is as ‟n God, en selfs meer as ‟n vriend. Hy is hulle liefhebbende en 

barmhartige Vader en hulle is almal Sy „geloofseuns‟ met ‟n hemelse verwagting of hoop. 

(Galasiërs 3:26) 

Die afgelope sewe maande getuig van belangrike en buitengewone veranderinge in die 

organisasie. Veranderinge wat aanvanklik onmoontlik blyk te gewees het. Die hoogtepunte 

sluit in die ontsaglike deelname aan die 2013 Gedenkmaal en die toenemende getal 

Ouermanne en Reisende Opsieners wat afstaan en hulle verantwoordelikhede opsê aangesien 

hulle tot ‟n duideliker begrip gekom het van die eenvoudige en openlike onderwysings van 

Jesus, dat ons almal seuns van God is met ‟n hemelse hoop en nie langer ingeperk hoef te 

wees omtrent watter waarhede hulle  toegelaat word om te verkondig nie. Maar kom ons 

hersien net eers die onlangse artikels wat ons hier gepos het. 

In September 2012 het ons begin met die vergroting van die Genootskap se 32-bladsy 

brosjure “Die Goeie Nuus Wat Van God Kom” wat vrygestel is tydens die 2012 Distrik 

Byeenkoms. Die genootskap se brosjure beslaan 15 hoofstukke met ‟n paar vrae en 

antwoorde tussenin. Ons het onderneem om meer gedetailleerde antwoorde op elke vraag te 

verskaf en op ons webtuiste elke paar dae een hoofstuk gepos nadat dit afgehandel is. 

Aanvanlik het ons verwag dat ons vergrote brosjure dalk dubbeld of trippel die getal bladsye 

sou bevat as die van die Genootskap se brosjure. Maar nadat dit ná ses maande voltooi is, was 

dit baie lywiger. Die voltooide en uitgebreide brosjure het voortgegaan om gepos te word op 

ons webtuiste as “Die Goeie Nuus Van God aan die Seuns van die Koninkryk.” Na die 

gunstige reaksies wat ons ontvang het, het ons egter die brosjure hersien ten einde alle 

verwysings na die Wagtoring Genootskap en Jehovah se Getuies, te verwyder, sodat die 

inligting universeel van toepassing kan wees en het ons die inligting in boekvorm 

gepubliseer. In Mei 2013 is die 197-bladsy boek vrygestel onder die titel “Die Goeie Nuus 

van die Koninkryk Vir ’n Moderne Wêreld.” Die boek is tans in Engels beskikbaar by 
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www.Faithsons.org en sal binnekort ook in Afrikaans op dieselfde webtuiste beskikbaar 

wees. 

Ten einde die aptyt te wek vir die 2013 Gedenkmaal, het ons met die begin van Oujaarsaand 

2012 ons eerste gepubliseer in ‟n reeks artikels getitel Vooruitdink – Gedenkmaal 2013, 

gevolg deur Eet en Drink op Waardige Wyse, Doen Dit Tot My Gedagtenis, Geloofseuns en 

die Hemelse Hoop, Die Groot Skare van Deelnemers en gekulmineer met die Gedenkmaal 

artikel Jesus In Ons Midde. Ons het ‟n wonderlike Gedenkmaaltyd op 26 Maart geniet en 

van so baie van ons broers gehoor wat dieselfde wonderlike aand ervaar het. By een 

vergadering in Nevada was daar 345 deelnemers, met prakties die hele diensliggaam sowel as 

die Kringopsiener! Ons het gehoor dat 168 in ‟n Koninkryksaal in Meksiko deelgeneem het. 

By ‟n vergadering in Texas was daar 54 wat deelgeneem het en ons het ‟n verslag ontvang 

dat meer as 950 mans van ‟n kring van rehabilitasiesentrums in Colorado, ook deelnemers 

saam met die Christus geword het. Van die ervaringe wat ons ontvang het, is in die artikel 

Memorial Experiences 2013 gepos. Ons het die Gedenkmaal opgevolg met ‟n artikel van 

bemoediging getitel Vreeslose Seuns van die Koninkryk aan al diegene wat dapper ‟n 

standpunt vir Christus ingeneem het. 

Gedurende die afgelope sewe maande het ons ook ‟n paar van die Bestuursliggaam se 

“heilige koeie”aangespreek. Ons het ‟n artikel geskryf wat handel oor die eienaardighede van 

die 1914 lering getiteld 1914 en die Koms van Ons Here Jesus, opgevolg met Laat die 

Dooies die Dooies Begrawe. Ons het die ware betekenis van afvalligheid opgehelder soos dit 

in die Bybel verduidelik word, in ‟n artikel getiteld Pas Op Vir Geloofsversakers! Ons het 

verduidelik dat Jehovah se wil is dat die seuns van die Koninkryk getuig van Jesus in die 

artikel Julle Sal My Getuies Wees. Ons het ‟n ses-delige simposium van artikels gepubliseer 

getiteld Die Waarheid Wat Ons Vrymaak as ‟n versterking van die inligting wat voorsien is 

tydens die 2013 Distrikbyeenkoms. En ons het die sekondêre rol uitgedaag wat op vroue 

afgedwing word in die artikels Die Geestelike Gelykheid van Vroue in twee artikels. 

Die bogaande artikels het die harte van miljoene mense reg rondom die wêreld bereik. Van 

ons broers het aangebied om ons artikels in hulle moedertaal oor te sit soos tyd hulle toelaat. 

Tot dusvêr het ons vertalings ontvang in Duits, Sweeds en Spaans. Daardie artikels kan 

gevind word op die Vreemde Tale Vertalings bladsy. 

Dit kom tot ons aandag dat mense in baie lande en oorsee die eenvoudige en duidelike 

onderwysings van Jesus met groot waardering lees en nie maar net as die blote vind van 

godsdienstige inligting nie, maar dat hulle daardeur geestelik opgebou word. Ons mees 

onlangse verslag openbaar dat 4.2 miljoen mense positief geraak is deur hierdie bediening, 

met 187,000 in Afrika alleen. 

Dan het ons ook die mooi voorbeelde van Ouermanne en Reisende Opsieners wat “afstap” 

(bedank) en hulle toesighoudende posisies laat vaar omdat hulle tot ‟n duideliker begrip 

gekom het van die eenvoudige en toeganklike leringe van Jesus; dat ons almal seuns van God 

is met die hemelse hoop. Hulle sien die dwaling van die lering dat die hemele gesluit is vir 

die oorgrote meerderheid van die mensdom en hulle sien eerstehands die skade wat dit aan 

http://www.faithsons.org/
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die geestelike lewens berokken van diegene wat hulle vertroue plaas in die leringe van 

mense, eerder as in die leringe van Jesus Christus.  

Nie een van hierdie voormalige diensknegte kan as geloofsversakers beskou word nie. Almal 

van hulle gaan voort om ‟n diepe liefde en waardering vir Jehovah, Jesus Christus en vir die 

broers te toon, sowel as ‟n verhoogde waardering vir die Bybel. Hulle gaan uiters aktief voort 

met die bediening, selfs nou meer vandat hulle die vryheid van spraak het en nie langer meer 

die woorde van die Bestuursliggaam hoef na te praat nie. Hulle kon nooit werklik beskou 

word as diegene wat “hulle broers slaan,” of “eet en drink saam met verstokte dronkaards” 

nie. (Matteus 24:48-49) Ook kon hulle nie as immoreel, vol woede, verbitterd, of as 

dwaalleraars beskou word nie. 

Hulle het verkies om in assosiasie met hulle gemeentes te bly, ten einde hulle broers te help 

om tot ‟n volle waardering te kom van hulle verhouding met Jehovah en Jesus Christus. En 

ons word meegedeel dat die gees in die gemeentes waarin hulle assosieer, helderder skyn as 

ooit tevore. Vriende van ander gemeentes migreer na waar hierdie moedige manne tans 

bywoon. Hierdie is redes tot groot blydskap! 

Van hierdie broers het aan ons e-posse gestuur ter verduideliking van hulle besluite om af te 

stap en verskaf aan ons aanvullers ten opsigte van hulle vordering in die bediening. Hier volg 

‟n paar van die e-posse wat ons ontvang het gedurende die afgelope drie maande, waarvoor 

ons toestemming het om op ons webtuiste te deel, met e-posse van Ons Besoekers tussenin: 

4 April 2013 – [Vanaf ‟n voormalige Ouerman] Hallo en Groete aan al ons broers en susters 

regoor die aarde. Dit was absolute vreugde om vir die afgelope 44 jaar in die gemeente te kon 

dien, maar die gees binne-in my laat my nie toe om op hierdie tyd voort te gaan met die twee-

verwagtins teorie in my predikingswerk nie. As ‟n deelnemer aan alle hemelse dinge sal ek 

dus afstap as ‟n ouerman, sodat ek al my tyd en energie kan gee om skatte in die hemel 

bymekaar te maak en om die Meester se besittings te vermeerder, aangesien ek voel dat dit 

tyd geword het dat ons as ‟n Genootskap, ongeag die uitval, ons moet verkondig wat duidelik 

deur Jesus onderrig is. Ek, nes baie ander het my hele lewe gegee aan die Wagtoring Bybel 

en Traktaat Genootskap en met my bedanking wil ek geensins konflik of verwarring 

veroorsaak nie. Ek moet egter waarheid spreek soos ek dit begryp. Laat my asseblief 

weereens baie duidelik wees, die waarheid soos “Ek” verstaan dat dit moet wees. Ek glo ook 

dat as enige opregte gees-geleide persoon nie die hemel as die ware lewe sien nie, die 

lewende hoop wat Jesus verkondig het, ek sal voortgaan in gebed vir jou. God seën jou. 

24 April 2013 – [Van ‟n vorige Kringopsiener] Geliefde wonderlike broers, Dit is vir my ‟n 

eer om julle te kon vind voordat die einde van my natuurlike lewe aanbreek. Julle webtuiste 

het my vir ewig ten goede verander, ofskoon ek skaam voel oor die onwaarhede wat ek vir so 

baie jare verkondig het. Ek het die Vader en die broers werklik lief, maar nadat die gees saam 

met my gees getuig het, in beide my verstand en in my hart, is daar nie ‟n manier dat ek 

verder enige onwaarheid kan verkondig nie. Dus moes ek as [Kringopsiener] afstap en my 

lewe leef vir die Koninkryk van die hemele. Ek wil hê dat julle, vriende, moet weet dat ek 
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julle ewig dankbaar is, sowel as my ander broer wat my bystaan in hierdie proses. Mag 

Jehovah julle sterk hou terwyl ons die Meester smeek om meer werkers uit te stuur. 

25 April 2013 – [Van ‟n voormalige Kringopsiener] Liewe Broers, Ek glo die gewigtige tyd 

vir verandering het aangebreek. Ek het dikwels kon lees en gehoor van die wonderlike dinge 

wat julle in staat is om te doen. Ek is werklik dankbaar vir die wyse waarop julle met respek 

die bediening hanteer vir die opheffing van die geestelike gesprek regoor die wêreld heen. Ek 

het onlangs as [Kringopsiener] afgestap (bedank) en wel om baie verskillende redes, maar die 

belangrikste kwessie is dat die eenvoudige en outentieke leringe in die Bybel, soos Jesus 

onderrig het, minus profesie, aandui dat „almal wat hom aangeneem het‟ verwelkom is. 

Aangesien die “Slaaf” nie wil verander nie, het ek en my vrou besluit, tot hier toe en nie 

vêrder nie. Ek is dus gelukkig om in vrede te lewe en my lig te laat skyn. Julle, vriende, sal 

waardeer word en ook deur die wasmasjien gestoot word, maar handhaaf julle lojaliteit aan 

die Christus en ons wonderskone Hemelse Vader. 

8 Mei 2013 – [Van ‟n voormalige Kringopsiener] Goeie dag, liewe vriende. Sedert ek 

afgestap het, is dit ietwat van ‟n warrelwind van aktiwiteite, tot uitputting toe, om te help dat 

iemand hulle eie seunskap kan sien vanuit, soos julle, vriende, sê, die eenvoudige en 

duidelike en outentieke leringe van Jesus. Die eerste aflewering van die “Spreek die 

Waarheid” reeks het in die kol getref met die vriende en my liewe vrou van 43 jaar. Hulle is 

soos die spreekwoordelike kinders in ‟n lekkergoedwinkel. Lees die artikels nag en dag. Ek 

het nooit besef hoe onderdruk die vriende is wanneer dit kom by die hemelse hoop nie. Baie 

van die vriende wil die lewende hoop hê, maar is bang om vorentoe te kom. Wat ons dus 

voorstel is om die gedenkmaal aan huis te vier. Ons het soveel werk om te doen, gaan dus 

voort om die Meester te smeek vir meer werkers. Mag Jehovah die Vader van almal wat 

volmaak is, julle seën vriende. 

8 Mei 2013 – [Van ‟n voormalige Ouerman] Hallo, my liewe vriende. Ek moet my verligting 

uitdruk [deur af te stap] en my gevoellens om ‟n ware lewe te lei wat aan die Vader toegewy 

is. Ek het steeds my vriende wat almal toevallig gesalfdes is. Maar selfs diegene wat steeds in 

‟n dooie hoop leef – ons lag en gesels steeds onder mekaar en ek sê steeds met 

vrymoedigheid van spraak dat as jy die lam wil volg, liewe vriend, dan weet jy wat nodig is. 

Soms, wanneer diegene wat die dooie hoop koester, oomblikke van realiteit van Jesus se 

lering beleef, sien hulle baie duidelik dat die hemele die lewende hoop is, maar dit is die 

vrees van mense wat hulle inhaal. Om ‟n leuen te lewe is nie goed vir jou gesondheid nie 

omdat, wanneer die Wagtoring te veel onsinnighede kwytraak, woon ek net nie by nie, of 

moet ek liewers sê, ons woon nie by nie en wanneer ons wel doen, lewer ons net nie 

kommentaar nie. Maar dit is ná die vergadering dat die pret begin, want almal wil nou weet 

waarom ons nie kommentaar gelewer het nie, dus het Jehovah ‟n manier om ‟n weg te vind 

om Sy wil te laat geskied. Haai ouens, lief vir julle en al die vriende stuur hulle liefdegroete, 

[‟n ander jong broer] sê „Ek‟s steeds aan die Brand!‟ 

15 Mei 2013 – [Van ‟n voormalige Kringopsiener] Wees gegroet, Vriende. Ek het pas julle 

onlangse artikel gelees in die reeks [Ontvang Waarheid] en dit is ‟n broodnodige les omtrent 

die belangrikheid om die ware betekenis van Jesus Christus se onderwysings te verstaan. Dit 
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bring aan die lig die manier waarop ons die onderskeie dele van die Bybel na waarde skat op 

‟n baie vereenvoudigde manier. Ek moet egter die volgende sê, broers, dat dit my gees 

hartseer maak om te dink hoeveel hierdie inligting benodig word in die  broederskap van 

Jehovah se mense, maar trots ruineer dikwels die beste van bedoelinge. Broers, bly nederig 

en bly gefokus op die suiwer leringe, en dalk, ja dálk kan ons ons dierbare broers sovêr kry 

om op te kyk na die hemele vir al die gemeenskap van broers. Wonderlike Werk! 

18 Mei, 2013 - [Van ‟n voormalige Kringopsiener] Groete van julle uitgebreide familie. Ek lê 

besoek af by ‟n paar vriende met wie ek vir baie jare bekend is en ook hulle vind dat baie van 

die artikels op die webtuiste werklik baie mooi geskryf is. Dié in die Broederskap afdeling en 

hierdie nuwe reeks omtrent Spreek Waarheid, is fantasies. Ek sê hierdie dinge met blydskap 

maar ook met droefheid, soos julle soms moet voel wanneer julle hierdie artikels skryf, dat 

hierdie so-in-jou-gesig eenvoudig is. Waarom het ek dit nie jare gelede gesnap nie. Maar daar 

is ‟n blink kant – ons snap dit nou, saam met die vriende in die noorde, geniet die 

verfrissende Koninkryk van die Hemele in-jou-gesig hoop. Mag God met julle wees en ons 

versprei hierdie ware Goeie Nuus opnuut. 

May 20, 2013 - [Van ‟n Voormalige Ouerman] Goeie dag, vriende. Ek is ‟n ouerman in die 

gemeente en het vir 23 jaar gedien. Sedert 1993 neem ek deel en dit is julle webtuiste wat my 

nuwe woema gee, liewe broers. Ek het die artikel ‟n tydjie gelede gelees [Ons Bewys Onsself 

Waardig vir die Christus] en dit het my tot in my maag siek laat voel as gevolg van die feit 

dat ek ‟n gesalfde lamsak is in my bediening van dissipels maak vir die hemelse koninkryk. 

Dus, met die aanmoediging van my vrou en haar volle ondersteuning, het ek afgestaan. Laat 

my nou net die volgende sê, my liefde vir Jehovah en die reëling is steeds baie na aan my hart 

en die vriende, maar dit voel net reg vir my dat ek nie in ‟n onderwyskapasiteit dien nie. Ek 

probeer nou nie om ‟n groot opstand of enigiets te begin nie, ek aanvaar net tans die 

eenvoudige en toeganklike leringe van Jesus bó die van die [Bestuursliggaam]. So, kom wat 

wil, ek wil slegs ‟n matige, dog ferm standpunt vir Christus Jesus inneem en ek bid dat al 

God se mense tot die kennis sal kom dat EK NIE SPESIAAL IS NIE. Hulle is ook Sy 

kinders. God seën julle hardwerkende vriende. 

22 Mei 2013 – [Van ‟n voormalige Ouerman] Hei Vriende, Ek wil noem dat ek afgestap het 

as ‟n dienende ouerman. Ek kon nie in ‟n onderrighoedanigheid aanbly en die vriende na ‟n 

dooie hoop in die wêreld van gedeeltelike Bybelbegrip verwys nie. Ek glo Jesus totaal en al 

sovêr dit oorgang van dood na die lewe aanbetref, vir al diegene wat besef dat hulle seuns is 

en nie net tjommies van Jehovah nie en almal het die hemelse hoop as hulle CHRISTENE is. 

So, ja, broers, ek het afgestap om in staat te wees om met vryheid van spraak soveel moontlik 

behulpsaam te wees om seunskap te vind met ons Vader in die hemel. Lief vir julle vriende 

en ek hoop dat eendag al die volgelinge van Jesus net dit sal doen, hom te volg. 

31 Mei 2013 – [Vanaf ‟n voormalige Kringopsiener] Groete aan al julle getroue Seuns, Ek 

was besig om sommige van julle Broederskap Afdeling artikels te lees en my hart het ‟n slag 

gemis toe ek Aanbid in Gees en in Waarheid lees, pragtige artikel. Soms, wanneer ek op die 

webtuiste lees, wil ek graag weer net ‟n Opsiener wees om slegs ‟n toespraak omtrent die 

onderwerp te lewer, maar Jehovah ken my hart en dit is dus vir die beste dat ek dit nie doen 
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nie, want ek sal nie terughou om, soos julle sê, die „eenvoudige en toeganklike leringe‟ te 

spreek nie. Let wel, ongefilter. Maar hou asseblief aan om die pot hemelse manna aan te hou 

roer. Jehovah sy met julle, vriende. 

6 Junie 2013 – [Van ‟n voormalige Kringopsiener] Groete vanaf julle broers in Detroit 

[Michigan]. Ek kuier saam met vriende van dae lank gelede en ek is so verras dat julle 

webtuiste ou nuus is vir hierdie vriende. Ek moet eerlik wees en sê dat julle manier van 

artikels skryf, jonk en oud kan leer, of net aanvuur om alle mense as broers lief te hê, is 

wonderlik, net wonderlik. Ons (10 van ons) het pas Die Geloof van Jesus gelees met nie ‟n 

droë oog in die vertrek nie, derhalwe my e-pos. Ek wil dat julle dierbares iets moet doen vir 

almal wat die eenvoudige en toeganklike leringe van Jerus verkies, om versigtigheid aan die 

dag te lê wanneer julle bestuur, hardloop, sit, staan, werk of speel, want ons het julle nodig. 

Ek sal binnekort kontak met julle maak, intussen, hou vas aan die geloof en liefde van die 

hele wêreld. Met liefde en diepe respek, julle broers. 

13 Junie 2013 – [Vanaf ‟n voormalige Kringopsiener] Hallo vriende, Ek geniet so ‟n 

wonderlike tweede lewe, dis hoe dit ten minste voel. Ek het na baie van die artikels gekyk 

wat ek nog nie kans gehad het om te lees nie. Hulle is só gevul met pêrels en nogmaals pêrels 

geestelike lekkernye. Laat my ‟n voorbeeld gee: Julle gebruik in baie artikels of in [Vrae en 

Antwoorde] die frase “waardes en betekenisse” en vir my is dit baie belangrik. Om hierdie 

rede is ek besig met inventaris van my oortuigings en soos julle volgens die Bybel sê, die 

aflegging van die ou persoonlikheid met sy uitgediende leringe en eerder te fokus op Jesus se 

ware leringe. Dit is dinge soos dié, eenvoudig dog kragtig. Julle doen baie goeie werk, liewe 

broers, hou so aan, asseblief. Met seëninge vanaf ons Hemelse Vader Jehovah. 

16 Junie 2013 – [Vanaf ‟n voormalige Ouerman] Hallo van ons af, aan julle, vriende. Ek is by 

die huis saam ‟n paar vriende en seuns van die Koninkryk en geniet middagete en ‟n artikel 

wat aan die einste punt raak, duik in die bespreking op [Die Geestelike Gelykheid van 

Vroue]. “Jy sien,” sê [‟n ander Ouerman] met verwysing na sy vrou, “die ruggraat van enige 

godsdiens is die susters in die gemeente” en ons stem saam. Die eintlike punt wat ek kry 

vanuit die jongste artikel, is dat ons te veel in die ou dae ronddwaal en wanneer ons 

bymekaarkom, dan praat ons vrylik en ek tesame met die ander ouermanne vergader juwele 

van kennis. Hierdie is een van die heel beste geskrewe artikels van wysheid van bo wat ek 

ooit gelees het wat uitreik na die hier en nou verstand en denkwyse. Waarlik briljant, veral as 

jy nie saam met vrees lewe nie. Ek dank, nee, óns dank God vir julle pogings en mag hy julle 

en ons versterk om die ware vryheid van die Koninkryk te verkondig! 

16 Junie 2013 – [Vanaf ‟n voormalige Kringopsiener] Goeie Naand, Liewe Broers, ‟n 

moedige benadering tot ‟n sensitiewe kwessie [Die Geestelike Vryheid van Vroue]. Een wat 

ek glo 21ste eeuse meriete het, ‟n eerlike bespreking regverdig en nie van die tafel afgegee 

moet word slegs omdat dit nie tans gedoen word nie. Jesus was ‟n ware toonaangewer en 

verbreker van tradisie en het dit met die goedkeuring van die Vader gedoen en dalk, wie 

weet, dalk behoort ons iets te leer uit “Verbreed ons Geestelike Visie.” Dus, bravo my nuwe 

beste vriende, bravo! 
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19 Junie 2013 – [Vanaf ‟n voormalige Ouerman] Haai, my liewe broers, dalk wil julle my 

voeg by die lys van voormalige ouermanne. Dis reg, ek het afgestap sodat ek kan opstap na 

die bediening van die Hemelse Koninkryk. My ervaring mag dalk ietwat verskillend wees 

van meeste ander, aangesien ek en my vrou vir die eerste keer ‟n uur gelede deelnemers 

geword het, omdat ons albei byna gelyktydig ontwaak het tot die eenvoudige en toeganklike 

lering en aanvanklik ietwat versigtig, waarna ons vir wat na ure gelyk het, net aan die lag 

gegaan het. Ons het ‟n genoeglike kersligete geniet waarna ons elkeen ‟n gebed gedoen het 

oor die wyn en brood. En nou voel dit asof ons werklik begin lewe. Julle sien, die 

[Wagtorings] en die velddiensbediening het begin om my vrou, wat reeds jare lank pionier, 

aanhoudend siek te maak terwyl sy uit is in die velddiens. Sy kon net nie langer die boodskap 

verkondig nie. Maar ons gaan nie ons lig wegsteek nie. Ons is van nature onderwysers en 

verkondigers, dus sal ons die oorhand hê met die hulp van God. Baie dankie dat julle alarm 

gemaak het. O, my vrou sê hallo aan almal julle. [Vanuit Texas] 

21 Junie 2013 – [Van ‟n voormalige Ouerman] Ek het my laaste [Wagtoring] studie hieride 

afgelope Sondag gehou en ek voel reeds 20 jaar jonger. Ek het vir die broers en ons 

[Kringopsiener] genoem dat hoe lief ook al ek die vriende het en al die deelname tydens 

programme en dies meer, ek my Hemelse Vader soveel te meer lief het. Daar is so baie dinge 

waarmee ek nie saamstem nie dat ek tans verkies om nie daarop in te gaan nie. Ek sou verkies 

dat die vriende eerder na my toe kom en individueel vra waarom ek afgestap het. Op daardie 

manier kan ek elkeen benader volgens my persoonlike begrip van hulle. Ek hoop almal kom 

tot die besef van die lewende hoop. Baie dankie, vriende, vir al die bemoedigende artikels. 

23 Junie 2013 – [Van ‟n voormalige Kringopsiener] “PREEK, PREEK, PREEK!” Dit was 

gewoonlik die gesegde. Maar tans “preek, ONDERRIG, ONDERRIG!” ons. Ons het vandag 

een van die beste geniet in die bediening. Ons het met beide oud en jonk gesels, gelowiges en 

ongelowiges. O, liewe vriende, ons het net gepraat omtrent die goeie geaardheid van ons 

Hemelse Vader en hoe hy ‟n Koninkryk het wat wag op eerlike liefhebbers van goedheid en 

regverdigheid en boweal liefhebbers van mekaar. Dus het ek en my vrou en [twee ander 

ouermanne en hulle gades] openlik uitgegaan en onsself bekendgestel in gewone kleredrag en 

gesê, “Meneer, jy lyk soos ‟n man van geloof en so is ons en ons wil net graag ons broer 

ontmoet.” Wel, ons moet nou gaan eet, maar dankie broer en ons liewe suster vir die 

aanmoediging. En van ons almal, mag die Hemelse Vader van Almal voortgaan met julle! 

24 Junie 2013 – [Van ‟n voormalige Ouerman] Hallo, Liewe Vriende. Ek en my vrou dien as 

Ouerman en Pionier en doen dit reeds vir 16 en 14 jaar respektiewelik. Ons dank julle broers 

en susters vir julle aanmoediging sowel as insiggewende artikels en ervaringe. Die waarde 

van julle wysheid het ‟n diepgaande effek op baie in die Chicago gebied, dit is ten minste wat 

ons glo omdat die bespreking van seunskap met Jehovah die fokus is van baie Ouermanne en 

[Kringopsiener] vergaderings. Sovêr dit my betref het ek afgstap 2 weke gelede en my vrou 

meer as ‟n maand gelede. Ons kon nie voortgaan om ‟n valsheid van die dooie hoop te 

verkondig nie, die gedeeltelike waarheid en toesluiting van die Koninkryk. Ons het steeds ‟n 

groot mate van toegeneentheid teenoor die broers. Dalk kan ons ‟n gids wees om die blindes 

te help lei en die pad verlig vir ons liewe vriende. Ons stuur liefde en gebede vir julle 
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voortgesette sukses. Deur die geloof gaan ons met trots die Koninkryk binne en dit is vir ons 

die eenvoudige en toeganklike onderwysing van Jesus. 

Ons kan die blydskap sien wat hierdie broers in diens van Jehovah, geniet. Hulle het die 

dwaling in die leringe raakgesien en pleks van sielloss  en onwillig saam met die status quo te 

beweeg, is hulle bemagtig om hulle ligte te laat skyn. Sommige is alreeds Gedenkmaal 

deelgenote, maar meeste nie. Nou is almal van hulle op die weg van die ware lewe. (1 

Timoteus 6:19) Hulle is oorwinnaars en nie slagoffers nie. En geeneen van hulle is 

gedissiplineer, uitgeban of gedisassosieer nie! Hulle dien as goeie voorbeelde van hoe geloof 

berge kan besit. En hulle bemoedig ons dat daar baie meer binne-in ons assosiasie is wie se 

geeste smag na die lewende hoop. 

Wie sou nou ooit verwag dat die eenvoudige en toeganklike leringe van Jesus sulke 

diepgaande veranderinge kon veroorsaak in ou, staatmaker manne van geloof binne die 

Wagtoring organisasie? Wie sou kon glo dat so baie broers en susters moedig eenheid met die 

Christus sou bely deur openlik en in die openbaar deel te neem tydens die 2013 Gedenkmaal-

ete, ten spyte van die organisasie-wye teenstand? Wie sou kon glo dat gewone manne en 

vroue in plaaslike gemeentes hierdie skip van geloof sou kon laat draai, terwyl diegene aan 

die roer van sake bly, slaap? Wat ‟n voortreflike reaksie op al die negatiewes wat die krag 

van die eenvoudige en toeganklike onderwysings van Jesus en sy uitgestorte Gees van die 

Waarheid in twyfel trek om „geloofseuns van die koninkryk te ontwikkel.‟ Liewe broers, ons 

het maar slegs begin. 

In die komende maande sal ons voortgaan om die status quo in beroering te bring en die gees 

in ons broers te stimuleer met die oog op die opheffing en verligting van ons ganse 

genootskap en die wêreld. Die eenvoudige en toeganklike onderwysings van Jesus Christus 

het groot krag. Hulle is nie dooie woorde nie. Hulle is lewend in elke man, vrou en kind wat 

self verloën, hulle folterpaal optel en voortgaan om vir Jesus na te volg. (Matteus 16:24) Die 

wagwoord is Moed! Moed! En nog meer Moed! 

Mag al ons broers en susters regoor die wêreld oorwin ten einde ons Hemelse Vader te ken en 

lief te hê soos hulle eie Vader, asook ons barmhartige en ware Broer/Skepper/Seun van God, 

Jesus Christus, as hulle eie Heer en toonbeeld. En mag ons almal ons harte oopstel vir die 

Gees van die Waarheid soos hy elkeen van ons maar graag wil, rig en lei in al die waarheid. 

(Johannes 16:13) 

Ons bedank elkeen van julle vir jul ondersteuning en soos altyd verwelkom ons julle 

kommentare. 

 

“Elaia Luchnia” 

 

 


