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Aan die broers van ons Here, veral aan die “geringstes,” die wat niksbeduidend is. Aan diegene wat 
Jehovah se Gees het en dit aanvaar het en aan diegene wat die getuienis het en wat onseker of bang is 
dit aan te gryp: Wees gegroet! Mag die onverdiende goedhartigheid van ons Vader en van Sy Christus 
met julle almal wees.  

In nabootsing van die antieke Bereane, gaan ons voort om die skrifte daagliks sorgvuldig te ondersoek 
om seker te maak of die dinge wat ons geleer is, wel so is. (Handelinge 17:10-11) En soos deur die 
Apostel Johannes aanbeveel is, gaan ons voort om die geïnspireerde uitinge te toets, ongeag die 
oorsprong daarvan. (1 Johannes 4:1) In die proses vertrek ons op ons belangrikste reis – ‟n soeke na 
waarheid, ‟n gegrawe daarvoor asof na verborge skatte (Spreuke 2:1-6), ten einde ten volle oortuig te 
wees in ons gemoedere. Alle waarheid wat so bekom word, is mildelik geskenk deur die Vader, 
Jehovah; deur Sy Seun en ons Here, Christus Jesus. (Jakobus 1:5) Aan hulle al die eer vir ewig, amen.  

Ter voorbereiding vir die skryf van hierdie briewe, het ons die Vader gevra waar om te begin. Ons is 
aangesê om te begin by die begin – met wie ons is. Dus, vir diegene wat belangstel, ons bestudeer die 
Bybel reeds vir meer as 30 jaar lank in assosiasie met Jehovah se Getuies en die Wagtoring Bybel & 
Traktaat Genootskap. Die kennis wat deur middel van hierdie assosiasie verwerf is, is van die grootste 
belang in ons studies. As gevolg van hierdie assosiasie het ons ‟n diepe waardering vir Jehovah, Sy 
Seun, Sy Gees en Sy onfeilbare geïnspireerde woord soos vervat in die Bybel, verwerf. Dit is ook deur 
middel van hierdie assosiasie dat ons geleer het wie ons is – ware gesalfde seuns van die lewende God, 
broers van die Christus en erfgename van die Koninkryk van die Hemele.  

Hierdie sekerheid kom nie van die mense nie, ook nie daarvan wat vleeslik is nie. Dit is ‟n besef wat 
deur die Vader gegun is.  

  Nou sê ek dat solank die erfgenaam ‟n klein kindjie is, hy glad    
nie van ‟n slaaf verskil nie, hoewel hy heer van alles is, maar 
hy is onder toesighouers en onder bestuurders tot die dag wat 
sy vader vooraf bepaal het. – Galasiërs 4:1-2  

En omdat julle kinders is, het God die gees van sy Seun in ons 
harte gestuur en dit roep uit: „Abba, Vader!‟ Daarom is jy dan 
nie meer ‟n slaaf nie, maar ‟n kind; en indien ‟n kind, dan ook 
‟n erfgenaam deur God. – Galasiërs 4:6-7  

Want julle het nie ‟n gees van slawerny ontvang wat weer vrees 
veroorsaak nie, maar julle het ‟n gees van aanneming as kinders 
ontvang en deur dié gees roep ons uit: „Abba, Vader!‟  Die gees 
self getuig met ons gees dat ons God se kinders is.                                      
– Romeine 8:15-16  
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Alle egte seuns besit hierdie getuienis. Dit is ‟n innerlike besef van vryheid en vrede met God; ‟n wete 
dat jy ‟n ware seun van God is. Dit is nie ‟n emosionele ervaring nie, maar eerder ‟n voortdurende 
bewustheid, tydig en ontydig. Nie alleen ken ons God nie, maar ons word nou “deur God geken.” 
(Galasiërs 4:9) En dit is tussen daardie persoon en Jehovah alleen.  

 Want wie onder die mense ken die dinge van ‟n mens, behalwe 
die gees van die mens wat in hom is? – 1 Korintiërs 2:11  
 

Diegene wat nie die getuienis van die gees het nie, kan nie vir jou vertel of jy dit het, of nie het nie.  

 Maar ‟n fisiese mens aanvaar nie die dinge van die gees van God 
nie, want hulle is dwaasheid vir hom; en hy kan hulle nie leer ken 
nie, want hulle word geestelik ondersoek. Maar die geestelike 
mens ondersoek wel alle dinge, maar hy self word deur geen mens 
ondersoek nie. – 1 Korintiërs 2:14-15  
 

Diegene wat die getuienis van die gees het, moet dit vertrou.  

 Hierdie dinge skryf ek aan julle oor dié wat probeer om julle te 
mislei. En wat julle betref, die salwing wat julle van hom 
ontvang het, bly in julle en julle het nie nodig dat iemand julle 
leer nie; maar, soos die salwing wat van hom kom, julle van 
alles leer en waaragtig is en geen leuen is nie en net soos dit 
julle geleer het, moet julle in eenheid met hom bly.                                   
– 1 Johannes 2:26-27  
 

Verder, dit kan nie behoorlik verduidelik word in menslike terme nie.  

 Hierdie dinge spreek ons ook, nie met woorde wat deur 
menslike wysheid geleer word nie, maar met die wat deur die 
gees geleer word, deurdat ons geestelike aangeleenthede met 
geestelike woorde kombineer. – 1 Korintiërs 2:13  
 

Laastens, dit is nie gebaseer op persoonlike meriete, werke, ouderdom, ras, geslag, lang lewe of 
gevorderde ouderdom “in die waarheid” nie. Dit is ‟n onverdiende goedgunstige genadegawe. Jehovah 
skenk dit aan wie Hy wil.  

 So het daar dan ook in die teenswoordige tyd ‟n oorblyfsel  
verskyn ooreenkomstig ‟n verkiesing weens onverdiende 
goedhartigheid. As dit dan nou deur onverdiende 
goedhartigheid is, is dit nie meer weens werke nie; anders is die 
onverdiende goedhartigheid nie meer onverdiende 
goedhartigheid nie. – Romeine 11:5-6  
 

Een ding wat ons wel weet omtrent die getuienis van die gees, is dat diegene wat dit besit, hoor wat die 
gees aan die gemeente sê. Hulle ken die stem van die Lam en hulle volg hom waar hy ook al gaan. 
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Aangesien hulle gebore is uit Jehovah se onverderflike voortplantingsaad (1 Petrus 1:23), word hulle 
gedring, selfs sonder wet, om regskapenheid en goedheid na te jaag. Terwyl hulle nie volmaak is na die 
vlees nie, is hulle harte en motiewe suiwer. Wanneer hulle fouteer, is hulle nie verdoem soos diegene 
sonder hoop nie, maar hulle verstaan en aanvaar die onverdiende goedhartigheid en is in staat om voort 
te gaan as oorwinnaars en onderhouers van onkreukbaarheid.  

  Want dit is die verbond wat ek ná daardie dae met die huis van   
Israel sal sluit, sê Jehovah. Ek sal my wette in hulle verstand sit 
en in hulle hart sal ek dit skryf. En ek sal hulle God word en 
hulle sal my volk word. En hulle sal hoegenaamd nie elkeen sy 
medeburger en elkeen sy broer leer sê: „Ken Jehovah!‟ nie. 
„Want hulle almal sal my ken, van die geringste tot die grootste 
onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle 
onregverdige dade en ek sal hoegenaamd nie meer aan hulle 
sondes dink nie.‟ – Hebreërs 8:10-12  

Hulle word egter allereers aangetrokke tot die waarheid en gedryf in hulle studie van God‟s woord. In 
werklikheid is dit as gevolg van die waarheid dat hulle geroep word:  

  Omdat dit sy wil was, het hy ons deur die woord van waarheid   
voortgebring, sodat ons sekere eerstelinge van sy skepsels sou 
wees. – Jakobus 1:18   

Dit is deur middel van waarheid dat hulle geheilig word:  

 Heilig hulle deur middel van die waarheid; u woord is die    
waarheid. – Johannes 17:17  

En dit is deur middel van waarheid dat Hy aan hulle die vryheid van seuns skenk:  

 En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle   
vrymaak. – Johannes 8:32  

Hierdie is dus in werklikheid slegs die begin, naamlik: Waarheid. Kom ons gaan voort in Brief No. 2.  

_______________________ 

“Elaia Luchnia” 
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