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STUDIE-ARTIKELS

˝ ‘Maak seker van die belangriker dinge’
˝ ‘Moenie moeg word nie’
Ons het die voorreg om deel te wees van God se
ontsagwekkende, universele organisasie. Maar hoe
kan ons die werk wat dit vandag doen, heelhartig
ondersteun? Wat sal ons help om met Jehovah se
organisasie tred te hou en nie moeg te word nie?
Hierdie artikels sal verduidelik.
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PETRUS, Jakobus, Johannes en Andreas was uit-

eindelik alleen met hulle Heer. Wat Jesus vroe
¨
er

oor die vernietiging van die tempel ges
ˆ
e het, het

swaar op hulle gemoed gedruk (Mark. 13:1-4).

Daarom het hulle gevra: “S
ˆ
e vir ons: Wanneer sal

hierdie dinge wees, en wat sal die teken van u teen-

woordigheid en van die voleinding van die stelsel

van dinge wees?” (Matt. 24:1-3). Jesus het hulle

1, 2. Watter profesie oor die laaste dae het ongetwyfeld die belang-
stelling van Jesus se dissipels geprikkel, en waarom?

‘Maak seker van die
belangriker dinge’

‘Maak seker van die belangriker dinge.’—FIL. 1:10.

PUNTE OM OOR TE PEINS
Watter vertroue boesem die visioene van Jesaja, Esegiël en
Daniël by ons in?
Watter les leer ons wanneer ons sien waarop die aardse
deel van Jehovah se organisasie toegespits is?
Wat is jy vasbeslote om te doen nadat jy hierdie artikel
gelees het?
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begin vertel van gebeure, of toestande, wat voor die

vernietiging van Jerusalem sou plaasvind asook ge-

beure wat die laaste dae van Satan se goddelose

stelsel van dinge sou kenmerk. Een spesifieke ge-

beurtenis moes ongetwyfeld die belangstelling van

Jesus se dissipels geprikkel het. Nadat Jesus van

angswekkende gebeure soos oorlo
¨
e, voedseltekor-

te en ’n toename in wetteloosheid gepraat het, het

hy iets positiefs voorspel wat ook die laaste dae sou

kenmerk. Hy het ges
ˆ
e: “Hierdie goeie nuus van die

koninkryk sal in die hele bewoonde aarde verkon-

dig word as ’n getuienis vir al die nasies; en dan

sal die einde kom.”—Matt. 24:7-14.

2 Jesus se dissipels het die voorreg geniet om die

goeie nuus van die Koninkryk saam met Christus

te verkondig (Luk. 8:1; 9:1, 2). Hulle het dalk ont-

hou dat hy ges
ˆ
e het: “Die oes is werklik groot,

maar die werkers is min. Smeek dan die Heer van

die oes om werkers in sy oes uit te stuur” (Luk.
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10:2). Maar hoe sou hulle “in die hele bewoonde

aarde” preek en “ ’n getuienis vir al die nasies”

gee? Waar sou die werkers vandaan kom? As hul-

le maar net ’n kykie in die toekoms kon gekry het

toe hulle daardie dag saam met Jesus gesit het!

Hulle sou ongetwyfeld verbaas gewees het om te

sien hoe die woorde wat ons nou in Matteus 24:14

lees, vervul word.

3 Ons lewe in die tyd waarin Jesus se profesie

vervul word. Miljoene werk saam om die goeie

nuus van die Koninkryk w
ˆ
ereldwyd te verkondig

(Jes. 60:22). Jesus het egter te kenne gegee dat

party dit moeilik sou vind om hulle fokus in hier-

die laaste dae te behou. Hulle aandag sou afgelei

word, en hulle sou “beswaar word”. (Lees Lu-
kas 21:34.) Ons sien ook die vervulling van hier-

die woorde. Party onder God se volk se aandag

word afgelei. Dit kan gesien word in die besluite

3. Hoe word Lukas 21:34 vandag vervul, en watter selfondersoek
moet ons doen?
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wat hulle neem in verband met sekul
ˆ
ere werk, ho

¨
er

onderwys en materi
¨
ele besittings sowel as die hoe-

veelheid tyd wat hulle aan sport en vermaak bestee.

Ander raak moeg weens die druk en sorge van die

daaglikse lewe. Vra jou af: ‘Hoe vaar ek? Wat toon

my besluite oor wat vir my die belangrikste is?’

4 Christene wat in die eerste eeu gelewe het,

moes hulle inspan om altyd aan geestelike dinge

prioriteit te gee. Die apostel Paulus het dit nodig

geag om te bid dat Christene in Filippi “seker . . .

maak van die belangriker dinge”. (Lees Filippen-
se 1:9-11.) Soos die apostel Paulus, het die mees-

te Christene destyds “al hoe meer moed aan die

dag [gel
ˆ
e] om die woord van God onbevrees te

spreek” (Fil. 1:12-14). Net so verkondig die mees-

te van ons God se Woord vandag ook moedig.

Maar kan ’n bespreking van wat nou in Jehovah

se organisasie vermag word, ons help om ons selfs

4. (a) Wat was Paulus se gebed vir die Christene in Filippi, en
waarom? (b) Wat sal ons in hierdie en die volgende artikel bespreek,
en met watter oogmerk?
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meer op die allerbelangrikste predikingswerk toe

te spits? Dit kan beslis! In hierdie artikel sal ons

bespreek hoe Jehovah sy hedendaagse organisa-

sie gebruik om die vervulling van Matteus 24:14

moontlik te maak. Waarop is sy organisasie toege-

spits, en hoe kan dit ons en ons gesinne motiveer?

Die volgende artikel sal bespreek wat ons kan help

om getrou te bly en met Jehovah se organisasie

tred te hou.

DIE HEMELSE DEEL VAN
JEHOVAH SE ORGANISASIE

IS AAN DIE BEWEEG
5 Daar is baie dinge wat Jehovah besluit het om

nie in sy geskrewe Woord te sit nie. Hy het by-

voorbeeld geen besonderhede verstrek oor hoe die

brein of die heelal werk nie, al sou sulke inligting

fassinerend gewees het! Jehovah het egter inligting

voorsien wat ons nodig het om sy voorneme te ver-

staan en om in ooreenstemming daarmee te lewe

5, 6. (a) Waarom het Jehovah visioene van die hemelse deel van sy
organisasie voorsien? (b) Wat het Esegiël in ’n visioen gesien?
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(2 Tim. 3:16, 17). Hoe interessant is dit dan dat

die Bybel ons wel ’n kykie gee in die onsigbare deel

van Jehovah se organisasie! Dit is vir ons opwin-

dend om die beskrywings te lees van die hemelse

deel van Jehovah se organisasie wat deur Jesaja,

Esegi
¨
el en Dani

¨
el sowel as deur Johannes in Open-

baring neergeskryf is (Jes. 6:1-4; Eseg. 1:4-14, 22-

24; Dan. 7:9-14; Op. 4:1-11). Dit is asof Jehovah

’n gordyn oopgetrek het en ons toegelaat het om

in die hemele in te kyk. Waarom het hy hierdie in-

ligting voorsien?

6 Jehovah wou nie h
ˆ
e dat ons ooit moet vergeet

dat ons deel is van ’n universele organisasie nie.

Dit is nie net die sigbare deel van Jehovah se or-

ganisasie wat hard werk om sy voorneme te vervul

nie. Byvoorbeeld, die onsigbare deel van Jehovah

se organisasie is in ’n visioen aan Esegi
¨
el as ’n ys-

like hemelse strydwa uitgebeeld. Hierdie strydwa

kon vinnig beweeg en in ’n oogwink van rigting

verander (Eseg. 1:15-21). Met elke omwenteling
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van sy wiele kon die strydwa groot afstande afl
ˆ
e.

In die visioen kon Esegi
¨
el ook die Een sien wat op

die strydwa ry. Hy het ges
ˆ
e: “Ek het iets soos die

gloed van elektrum gesien, en dit het gelyk of

daar rondom vuur daarin is . . . Dit het soos die

heerlikheid van Jehovah gelyk” (Eseg. 1:25-28).

Hoe ontsagwekkend was dit ongetwyfeld vir Ese-

gi
¨
el om hierdie visioen te sien! Hy het gesien dat

Jehovah ten volle in beheer van sy organisasie is

en die beweging daarvan deur sy heilige gees rig.

Wat ’n aanskoulike uitbeelding van hoe die hemel-

se deel van Jehovah se organisasie aan die be-

weeg is!

7 Dani
¨
el het ook ’n visioen gesien wat vertroue

by ons inboesem. Hy het die voorreg gehad om Je-

hovah in ’n visioen te sien waarin hy uitgebeeld

word as “die Oue van Dae” wat op ’n troon van

vuurvlamme sit. Die troon was op wiele (Dan.

7:9). Jehovah wou h
ˆ
e dat Dani

¨
el moet sien dat

7. Hoe boesem Daniël se visioen by ons vertroue in?
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Sy organisasie aan die beweeg is en dat dit Sy voor-

neme verwesenlik. Dani
¨
el het ook “iemand soos ’n

seun van die mens”, Jesus, gesien wat toesig oor

die aardse deel van Jehovah se organisasie gegee

word. Christus se volmaakte heerskappy bestaan

nie net ’n paar kort jare nie. Dit is eerder “ ’n heer-

skappy van onbepaalde duur wat nie sal verbygaan

nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word

nie” (Dan. 7:13, 14). Ons word beweeg om ver-

troue te h
ˆ
e in Jehovah en in wat hy doen. Hy het

“heerskappy en waardigheid en ’n koninkryk” ge-

gee aan sy beproefde en getroue Seun, Jesus. Je-

hovah stel vertroue in sy Seun. Daarom kan ons

ook vertroue in Jesus se leierskap h
ˆ
e.

8 Watter uitwerking moet hierdie visioene van

die onsigbare deel van Jehovah se organisasie op

ons h
ˆ
e? Soos Esegi

¨
el word ons sekerlik met ont-

sag vervul en laat dit ons nederig voel as ons sien

8. Watter uitwerking het visioene wat Jehovah aan Esegiël en Je-
saja gegee het, op hulle gehad, en watter uitwerking moet dit op
ons hê?
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wat Jehovah vermag (Eseg. 1:28). As ons oor Je-

hovah se organisasie peins, kan dit ons tot optre-

de beweeg, soos met Jesaja die geval was. Toe hy

die geleentheid gekry het om ander te vertel oor

wat Jehovah doen, het hy dit aangegryp sonder om

te huiwer. (Lees Jesaja 6:5, 8.) Jesaja het die ver-

troue gehad dat hy enige uitdaging met Jehovah se

ondersteuning suksesvol die hoof kan bied. Net so

moet hierdie kykie in die onsigbare deel van Jeho-

vah se organisasie ons met ontsag vervul en tot op-

trede aanspoor. Hoe aanmoedigend is dit tog om

te dink aan hierdie organisasie, wat die heeltyd aan

die beweeg is en heeltemal daarop toegespits is om

Jehovah se voorneme te verwesenlik!

DIE AARDSE DEEL VAN
JEHOVAH SE ORGANISASIE

9 Deur middel van sy Seun het Jehovah die aard-

se deel van sy organisasie opgerig wat met die

9, 10. Waarom is ’n sigbare deel van Jehovah se organisasie no-
dig?



12 DIE WAGTORING—15 APRIL 2013 DEEL 2

onsigbare deel daarvan saamwerk. Waarom is ’n

sigbare deel van Jehovah se organisasie nodig om

die werk te doen wat in Matteus 24:14 beskryf

word? Kyk na drie redes.

10 Eerstens het Jesus ges
ˆ
e dat hierdie predi-

kingswerk sy dissipels na “die mees afgele
¨
e deel

van die aarde” sou neem (Hand. 1:8). Tweedens

sou geestelike voedsel en aanmoediging voorsien

moes word aan diegene wat hierdie werk doen

(Joh. 21:15-17). Derdens sou voorsiening gemaak

moes word sodat di
´
e wat die goeie nuus verkon-

dig, kon vergader om Jehovah te aanbid en geleer

te word om die werk uit te voer (Heb. 10:24, 25).

Hierdie doelwitte kon nie per toeval bereik word

nie. Om dit alles te vermag, sou Christus se volge-

linge goed georganiseerd moes wees.

11 Hoe toon ons dat ons die re
¨
elings van Jeho-

vah se organisasie ondersteun? Een belangrike ma-

11. Hoe toon ons dat ons die reëlings van Jehovah se organisasie
ondersteun?
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nier is om altyd vertroue te stel in diegene wat deur

Jehovah en Jesus vertrou word om die leiding in

die predikingswerk te neem. Daar is baie bedry-

wighede of sake in hierdie w
ˆ
ereld wat meeding om

die tyd en aandag van di
´
e wat die leiding onder ons

neem. Waarop was die sigbare deel van Jehovah se

organisasie nog altyd toegespits?

TOEGESPITS OP
“DIE BELANGRIKER DINGE”

12 Ervare Christen- ouer manne is regoor die

w
ˆ
ereld aangestel om die Koninkrykspredikings-

werk in die lande waar hulle dien, te bevorder en

daaroor toesig te hou. Wanneer hierdie broers be-

sluite neem, soek hulle leiding in God se Woord

en gebruik hulle dit dus as ‘ ’n lamp vir hulle voet

en ’n lig vir hulle pad’. Hulle bid ook ernstig tot

Jehovah dat hy hulle moet rig.—Ps. 119:105; Matt.

7:7, 8.

12, 13. Hoe voer Christen- ouer manne hulle toewysing uit, en
waarom is dit vir jou aanmoedigend?
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13 Soos diegene wat in die eerste eeu die leiding

geneem het, is Christen- ouer manne wat vandag

oor die predikingswerk toesig hou, “aan die bedie-

ning van die woord” gewy (Hand. 6:4). Hulle

verheug hulle oor die vooruitgang van die predi-

kingswerk, in hulle plaaslike gebied en regoor die

w
ˆ
ereld (Hand. 21:19, 20). Hulle maak nie einde-

lose re
¨
els nie. Hulle volg eerder die Skrif en die lei-

ding van God se heilige gees wanneer hulle die

nodige re
¨
elings tref om die predikingswerk te be-

vorder. (Lees Handelinge 15:28.) Sodoende stel

hierdie verantwoordelike broers vir almal in hulle

plaaslike gemeente ’n uitstekende voorbeeld.—Ef.

4:11, 12.

14 Baie is nie bewus van die volgehoue inspan-

ning wat dit verg om geestelike voedsel vir ons

publikasies, vergaderinge en byeenkomste voor te

berei nie. Duisende vrywilligers werk onvermoeid

14, 15. (a) Watter reëlings is ingestel om die wêreldwye predi-
kingswerk te ondersteun? (b) Hoe voel jy oor die rol wat jy speel
in die bevordering van die Koninkrykspredikingswerk?
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om hierdie geestelike voedsel in sowat 600 tale te

vertaal sodat soveel mense moontlik in hulle eie

taal van “die luisterryke dinge van God” kan leer

(Hand. 2:7-11). Jong broers en susters werk by

ho
¨
espoeddrukperse en boekbinderye om ons lek-

tuur te vervaardig. Hierdie lektuur word dan ge-

stuur na gemeentes tot in die mees afgele
¨
e dele van

die aarde.

15 Daar is etlike re
¨
elings ingestel sodat ons kan

konsentreer op die verkondiging van die goeie

nuus saam met ons plaaslike gemeente. Duisende

bied hulle byvoorbeeld vrywillig aan om met die

bou van Koninkryksale en Byeenkomssale te help,

ons byeenkomste te organiseer, teokratiese skole te

hou en bystand te verleen aan diegene wat deur na-

tuurrampe geraak is of met mediese noodgevalle

te kampe het—om maar net ’n paar bedrywighe-

de te noem wat agter die skerms plaasvind. Wat is

die doel van al hierdie werk? Om na die geestelike

welsyn om te sien van di
´
e wat hierdie werk doen
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en om die verkondiging van die goeie nuus sowel

as ware aanbidding te bevorder. Het die aardse

deel van Jehovah se organisasie op die belangriker

dinge toegespits gebly? Beslis!

VOLG DIE VOORBEELD VAN
JEHOVAH SE ORGANISASIE

16 Dink ons van tyd tot tyd na oor hoe Jehovah

se organisasie funksioneer? Party het besluit om

gedurende hulle gesinsaanbidding of persoonlike

studie tyd opsy te sit om navorsing oor hierdie

dinge te doen en daaroor te peins. Die visioene wat

aan Jesaja, Esegi
¨
el, Dani

¨
el en Johannes gegee is,

is ’n opwindende onderwerp vir studie. Die boek

Jehovah se Getuies—verkondigers van God se
Koninkryk en ander publikasies of DVD’s wat in

jou taal beskikbaar is, leer ons talle interessante

dinge omtrent die organisasie.

17 Dit is goed vir ons om na te dink oor wat Je-

16. Wat sal ’n goeie Bybelstudieprojek vir jou of jou gesin wees?
17, 18. (a) Hoe het jy by hierdie bespreking baat gevind? (b) Wat-
ter vrae moet ons ons afvra?
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hovah deur middel van sy organisasie vermag. Mag

ons, tesame met hierdie wonderlike organisasie,

vasbeslote wees om op die belangriker dinge toe-

gespits te bly. As ons dit doen, sal dit ons moti-

veer om net so vasbeslote te wees soos Paulus, wat

ges
ˆ
e het: “Aangesien ons hierdie bediening het

ooreenkomstig die barmhartigheid wat aan ons be-

wys is, gee ons nie moed op nie” (2 Kor. 4:1). Hy

het sy medewerkers ook aangespoor: “Laat ons

derhalwe nie ophou om te doen wat goed is nie,

want op die regte tyd sal ons maai as ons nie moeg

word nie.”—Gal. 6:9.

18 Is daar veranderinge wat ons as individue of

gesinne moet aanbring sodat ons in ons daaglikse

roetine van die belangriker dinge seker kan maak?

Kan ons ons lewe vereenvoudig of afleidings ver-

minder sodat ons meer aandag aan die allerbelang-

rikste predikingswerk kan gee? In die volgende ar-

tikel sal ons vyf dinge bespreek wat ons sal help

om met Jehovah se organisasie tred te hou.
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DIT vervul ons met ontsag om te dink dat ons

deel is van ’n groot universele organisasie. Die

visioene wat in Esegi
¨
el hoofstuk 1 en Dani

¨
el

hoofstuk 7 opgeteken is, voorsien ’n lewendige

uitbeelding van hoe Jehovah sake bewerkstellig

om sy voorneme te volbring. Jesus lei die aardse

deel van Jehovah se organisasie en rig dit om die

goeie nuus te verkondig, om geestelik om te sien

1, 2. Hoe word ons vertroue vergroot wanneer ons dink aan Jeho-
vah se universele organisasie?

‘Moenie moeg word nie’
“Laat ons . . . nie ophou om te doen wat goed is nie.”

—GAL. 6:9.

HOE SAL JY ANTWOORD?
Watter voorsienings help ons om ons ywer vir die waarheid
te behou?
Watter uitwerking sal dit op ons vergaderingbywoning
hê as ons ons op die aanbidding van Jehovah toespits?
Hoe kan ons besluite toon of ons in ons diens sal volhard
of sal moeg word?
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na diegene wat hierdie werk doen en om die ware

aanbidding van Jehovah te bevorder. Watter ver-

troue gee dit ons tog in Jehovah se organisasie!

—Matt. 24:45.

2 Hou ons as individue met hierdie wonderli-

ke organisasie tred? Neem ons entoesiasme vir

die waarheid voortdurend toe of neem dit af?

Wanneer ons hierdie vrae oordink, let ons dalk

op dat ons moeg begin raak het of van ons

ywer verloor het. Dit kan gebeur. In die eerste

eeu moes die apostel Paulus mede-Christene ver-

maan om die ywerige voorbeeld van Jesus in ge-

dagte te hou. Paulus het vir hulle ges
ˆ
e dat dit hul-

le sou help om ‘nie moeg te word en in hulle siel

te beswyk nie’ (Heb. 12:3). ’n Noukeurige stu-

die van die vorige artikel, wat toon wat Jehovah

se organisasie vermag, sou ons eweneens baie ge-

help het om ons entoesiasme te behou en om te

volhard.
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3 Paulus het egter te kenne gegee dat meer no-

dig is as ons nie wil moeg raak nie. Hy het ges
ˆ
e

dat ons ons sal moet inspan “om te doen wat

goed is” (Gal. 6:9). Dit vereis dus optrede. Kom

ons bespreek vyf bedrywighede wat ons kan help

om standvastig te bly en om met Jehovah se or-

ganisasie tred te hou. Dan kan ons self besluit

of daar aspekte is waaraan ons of ons gesinne

meer aandag moet skenk.

VERGADER VIR AANMOEDIGING
EN AANBIDDING

4 Dit was nog altyd vir Jehovah se knegte baie

belangrik om te vergader. In die onsigbare ryk

word geesskepsele op gepaste tye genooi om in

Jehovah se teenwoordigheid te vergader (1 Kon.

22:19; Job 1:6; 2:1; Dan. 7:10). In eertydse Is-

rael moes die nasie bymekaarkom “sodat hulle

3. Wat is nodig as ons nie moeg wil raak nie, en wat sal ons in hier-
die artikel bespreek?
4. Waarom kan ons sê dat vergaderinge ’n noodsaaklike deel van
ons aanbidding is?
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[kon] luister en sodat hulle [kon] leer” (Deut.

31:10-12). Die Jode in die eerste eeu het die ge-

woonte gehad om na die sinagoges te gaan om

uit die Skrif te lees (Luk. 4:16; Hand. 15:21).

Toe die Christengemeente gestig is, is daar steeds

baie klem op die belangrikheid van vergaderinge

geplaas, en dit is nog steeds ’n noodsaaklike deel

van ons aanbidding. Ware Christene “[gee] op

mekaar ag . . . om tot liefde en goeie werke aan

te spoor”. Ons moet aanhou ‘om mekaar aan te

moedig, en dit des te meer namate ons Jehovah

se dag sien nader kom’.—Heb. 10:24, 25.

5 Een belangrike manier waarop ons mekaar

aanmoedig, is om ’n aandeel aan ons vergade-

ringe te h
ˆ
e. Ons kan ons geloof in die openbaar

bekend maak deur onder meer ’n gedrukte vraag

te beantwoord, die toepassing van ’n teks te

gee of ’n kort ondervinding te vertel wat toelig

dat dit verstandig is om Bybelbeginsels te volg

5. Hoe kan ons mekaar by ons vergaderinge aanmoedig?
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(Ps. 22:22; 40:9). Ongeag hoeveel jare ons al ver-

gaderinge bywoon, ons vind dit altyd aanmoedi-

gend om te luister na die hartgrondige kommen-

tare van ons broers en susters—oud en jonk.

6 Om watter redes is dit vir God so belangrik

dat ons gereeld vergader? Ons vergaderinge en

byeenkomste help ons om die moed te h
ˆ
e om

met vrymoedigheid te praat en teenstand of on-

verskilligheid in die veld die hoof te bied (Hand.

4:23, 31). Ons word deur die skriftuurlike be-

sprekings versterk en standvastig gemaak in die

geloof (Hand. 15:32; Rom. 1:11, 12). Die onder-

rigting en wedersydse aanmoediging wat ons by

ons vergaderinge vir aanbidding ontvang, maak

ons werklik gelukkig en gee ons “rus . . . van

dae van rampspoed” (Ps. 94:12, 13). Die On-

derrigtingskomitee van die Bestuursliggaam hou

toesig oor die voorbereiding van alle geestelike

programme vir die onderrigting van Jehovah se

6. Hoe help ons vergaderinge ons om geestelik bedrywig te bly?
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volk regoor die w
ˆ
ereld. Hoe dankbaar kan ons

tog wees vir die voorsienings wat gemaak word

sodat ons elke week van die jaar heilsame onder-

rigting by ons vergaderinge kan geniet!

7 Daar is egter iets wat selfs belangriker is as

die persoonlike voordele wat vergaderingbywo-

ning meebring. Die hoofrede waarom ons verga-

der, is om Jehovah te aanbid. (Lees Psalm 95:6.)
Wat ’n voorreg het ons tog om ons wonderlike

God te loof! (Kol. 3:16). Jehovah verdien ons ge-

troue aanbidding wat ons onder andere deur mid-

del van ons bywoning en deelname aan teokra-

tiese vergaderinge gee (Op. 4:11). Dit is dus geen

wonder dat ons vermaan word om “nie ons on-

derlinge vergadering [na te laat] soos party die

gewoonte het nie”!—Heb. 10:25.

8 Beskou ons ons Christelike vergaderinge as

’n voorsiening wat ons help om te volhard totdat

7, 8. (a) Wat is die hoofrede vir ons gemeentelike vergaderinge?
(b) Hoe versterk die vergaderinge jou geestelik?
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Jehovah teen hierdie goddelose stelsel van dinge

optree? Indien wel, sal die vergaderinge onder

“die belangriker dinge” wees waarvoor ons in ons

besige lewe tyd inruim (Fil. 1:10). Ons sal dus

nie ’n geleentheid misloop om met ons broers in

die aanbidding van Jehovah verenig te wees ten-

sy ons ’n baie ernstige rede het nie.

SOEK NA OPREGTES VAN HART
9 ’n Volle deelname aan die predikingswerk

help ons ook om met Jehovah se organisasie tred

te hou. Jesus het hierdie werk begin toe hy hier

op die aarde was (Matt. 28:19, 20). Van toe

af was die Koninkrykspredikings- en dissipel-

maakwerk vir Jehovah se hele organisasie van

die grootste belang. Talle hedendaagse ondervin-

dinge lewer bewys dat die engele ons werk onder-

steun en ons rig na diegene “wat die regte gesind-

heid vir die ewige lewe . . . het” (Hand. 13:48;

Op. 14:6, 7). Vandag is die hoofdoel van die

9. Hoe weet ons dat die predikingswerk belangrik is?
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aardse deel van Jehovah se organisasie om hier-

die uiters belangrike werk te organiseer en te on-

dersteun. Is die bediening ook die middelpunt

van jou lewe?

10 As ons ywerig in die bediening is, help dit

ons om ons entoesiasme vir die waarheid te be-

hou. Kyk na wat Mitchel, ’n gewone pionier wat

al lank as ’n ouer man dien, s
ˆ
e: “Ek hou daar-

van om mense van die waarheid te vertel. Ek

verwonder my oor die wysheid, insig en geba-

lanseerde benadering van elke nommer van Die
Wagtoring en Ontwaak! Ek wil in velddiens uit-

gaan en sien hoe mense reageer en hoe ek hulle

belangstelling kan wek. My bediening gee my

stabiliteit in die lewe. Ek maak seker dat niks in-

breuk maak op die tyd wat ek vir die bediening

opsygesit het nie.” As ons besig bly in ons heili-

ge diens, kan dit ons eweneens help om in hierdie

10. (a) Lig toe hoe ons ons entoesiasme vir die waarheid kan be-
hou. (b) Hoe het die bediening jou gehelp om nie moeg te word nie?
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laaste dae standvastig te bly.—Lees 1 Korintiërs
15:58.

VIND BAAT BY GEESTELIKE
VOORSIENINGS

11 Jehovah voorsien ’n oorvloed geskrewe

geestelike voedsel om ons te versterk. Nadat jy

’n publikasie gelees het, het jy ongetwyfeld al ge-

dink: ‘Dis presies wat ek nodig gehad het! Dis

asof Jehovah dit net vir my laat skryf het!’ D
´
ıt

is nie toevallig nie. Jehovah gebruik hierdie voor-

sienings om ons te onderrig en te lei. Hy het ge-

s
ˆ
e: “Ek sal jou insig gee en jou onderrig in die

weg wat jy moet gaan” (Ps. 32:8). Probeer ons

om al die geestelike voedsel wat ons ontvang, in

te neem en daaroor na te dink? Dit sal ons help

om aan te hou om vrug te dra en nie in hier-

die moeilike laaste dae geestelik te verwelk nie.

—Lees Psalm 1:1-3; 35:28; 119:97.
11. Waarom moet ons ten volle gebruik maak van die geestelike
voedsel wat ons van Jehovah ontvang?
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12 Dit is vir ons goed om na te dink oor die

werk wat dit verg om gereeld hierdie heilsame

geestelike voedsel aan ons te voorsien. Die Skryf-

komitee van die Bestuursliggaam hou toesig oor

die navorsing, skryfwerk, proeflesing, kunswerk

en vertaling wat gedoen moet word vir ons ge-

drukte publikasies en die materiaal op ons web-

werf. Takkantore wat drukwerk doen, versend

lektuur na gemeentes naby en ver. Waarom word

al hierdie werk gedoen? Sodat Jehovah se volk

geestelik goed gevoed kan wees (Jes. 65:13).

Laat ons vasbeslote wees om baat te vind by al

die geestelike voedsel wat Jehovah se organisasie

voorsien.—Ps. 119:27.

ONDERSTEUN DIE ORGANISASIE
SE RE

¨
ELINGS

13 In ’n visioen wat aan die apostel Johannes

12. Wat kan ons help om geestelike voorsienings te waardeer?
13, 14. Wie ondersteun Jehovah se reëlings in die hemele, en hoe
kan ons op die aarde soortgelyke ondersteuning daaraan gee?
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gegee is, het hy Jesus op ’n wit perd sien ry om

te oorwin in die stryd teen di
´
e wat teen Jehovah

in opstand kom (Op. 19:11-15). Hoe geloofver-

sterkend is dit tog om te weet dat die getroue en-

gele Jesus ondersteun en dat die gesalfde oorwin-

naars van die aarde, wat reeds hulle hemelse

beloning ontvang het, saam met hom is! (Op. 2:

26, 27). Wat ’n uitstekende voorbeeld stel hulle

vir ons wanneer dit kom by die ondersteuning

van Jehovah se re
¨
elings!

14 Net so gee die groot menigte hulle volle on-

dersteuning aan die werk van Christus se gesalf-

de broers wat nog op die aarde is en wat vandag

die leiding in die organisasie neem. (Lees Saga-
ria 8:23.) Hoe kan ons as individue toon dat ons

Jehovah se re
¨
elings ondersteun? Een manier is

om onderdanig te wees aan di
´
e wat die leiding

neem (Heb. 13:7, 17). Dit begin in ons eie ge-

meente. Bevorder ons opmerkings oor die ouer
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manne respek vir hulle en hulle opsienersamp?

Spoor ons ons kinders aan om hierdie getroue

manne te respekteer en om na hulle skriftuurli-

ke raad te luister? En bespreek ons as ’n gesin

hoe ons ons geld kan gebruik om die w
ˆ
ereldwye

werk deur middel van ons bydraes te ondersteun?

(Spr. 3:9; 1 Kor. 16:2; 2 Kor. 8:12). Beskou ons

die voorreg om met die instandhoudingswerk van

die Koninkryksaal te help as belangrik? Jehovah

se gees vloei vryelik waar daar sulke respek en

eenheid is. Hierdie gees help ons voortdurend

om nie in hierdie laaste dae moeg te raak nie.

—Jes. 40:29-31.

ONS LEWE MOET MET ONS
BOODSKAP OOREENSTEM

15 Om te volhard en met Jehovah se orga-

nisasie tred te hou, moet ons seker maak dat

ons lewe ooreenstem met die boodskap wat ons

15. Waarom moet ons hard stry om te doen wat Jehovah behaag?
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verkondig deur “seker te maak van wat vir die

Here aanneemlik is” (Ef. 5:10, 11). Weens ons

onvolmaakte vlees, Satan se aanvalle en hierdie

goddelose w
ˆ
ereld stry ons gedurig teen negatiewe

invloede in ons lewe. Party liewe broers en sus-

ters moet elke dag hard stry om hulle verhouding

met Jehovah te behou. Dit maak hulle baie ge-

liefd by hom. Moenie tou opgooi nie! As ons ons

lewe lei op ’n manier wat Jehovah behaag, sal dit

ons groot tevredenheid verskaf en verseker dat

ons aanbidding nie vergeefs is nie.—1 Kor. 9:

24-27.

16 Maar wat moet ons doen as ons ’n ernsti-

ge sonde gepleeg het? Vra so gou moontlik om

hulp. As jy dit wegsteek, sal dit dinge net verer-

ger. Onthou, Dawid het ges
ˆ
e dat ‘sy gebeente

weggeteer het deur sy gekreun die hele dag’ toe

hy stilgebly het oor sy sondes (Ps. 32:3). Ja, as

16, 17. (a) Wat moet ons doen as ons ’n ernstige sonde gepleeg
het? (b) Hoe kan ons by Anne se voorbeeld baat vind?
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ons geheime sondes verberg, sal ons net emo-

sioneel en geestelik moeg raak, maar “hy wat

dit bely en laat staan, sal barmhartigheid bewys

word”.—Spr. 28:13.

17 Beskou die voorbeeld van Anne.� Toe Anne

in haar laat tienerjare was, het sy as ’n gewone

pionier gedien. Maar sy het ’n dubbele lewe be-

gin lei. Dit het ’n groot uitwerking op haar ge-

had. Sy s
ˆ
e: “Wat van my gewete oorgebly het, het

skuldig gevoel. Ek was die hele tyd ongelukkig

en terneergedruk.” Wat het sy gedoen? Toe Ja-

kobus 5:14, 15 eendag by die vergadering be-

spreek is, het Anne besef dat sy hulp nodig het

en het sy die ouer manne om hulp gevra. Sy dink

daaraan terug en s
ˆ
e: “Daardie tekste is ’n voor-

skrif wat Jehovah geskryf het om ons geestelik

te genees. Die medisyne is nie maklik om te

sluk nie, maar dit is genesend. Ek het die raad

in daardie tekste toegepas, en dit het gewerk.”

� Naam is verander.
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’n Paar jaar het verloop, en Anne dien Jehovah

nou weer ywerig met hernieude krag en ’n goeie

gewete.

18 Wat ’n voorreg is dit tog om in hierdie laas-

te dae te lewe en deel van Jehovah se ongeloof-

like organisasie te wees! Laat ons vasbeslote wees

om dit nooit as vanselfsprekend aan te neem nie.

Laat ons eerder as ’n gesin saamwerk om Jeho-

vah gereeld saam met ons plaaslike gemeente te

aanbid, om ywerig na opregtes van hart in ons

gebied te soek en om diepe waardering te h
ˆ
e vir

die gereelde voorsienings van geestelike voedsel

wat ons ontvang. Laat ons ook diegene onder-

steun wat die leiding neem en seker maak dat ons

lewe ooreenstem met die boodskap wat ons ver-

kondig. As ons dit doen, sal ons nie net met Je-

hovah se organisasie tred hou nie, maar sal ons

nooit moeg word om te doen wat goed is nie!

18. Wat moet ons vasbeslote wees om te doen?


