
 
 

Die Jehova Getuies, of Russelliete soos hulle ook bekend is, is ‘n 
godsdienstige groep wat hulleself beskou as die ware Christene.  Charles 
Taze Russell wat die beweging begin het was oorspronklik lid van die 
Presbiteriaanse Kerk maar het sekere Bybelgedeeltes sterk bevraagteken 
en het hy by verskeie ander bewegings ingeskakel en uiteindelik die ‘Bible 
Student Movement’ begin.  Na sy dood is hy opgevolg deur Joseph 
Rutherford en het daar ‘n verbrokkelling in die beweging begin.  Die groep 
onder Rutherford het in 1931 die naam “Jehovah Witnesses” aangeneem.  
 

Wat is van hulle ernstigste dwalinge?  Eerstens:  Jehovah Getuies verwerp 
die leer van die Goddelike Drie-Eenheid.  Daar is net een God en dit is 
Jehovah.  Jesus Christus daarenteen is die eerste skepping van God en die 
Heilige Gees is die onsigbare krag van God wat aan die werk is.   
 

Tweedens verwerp hulle die feit dat Jesus self God was wat aan die kruis 
gesterf het vir die sonde van die wêreld.  Hulle maak Hom af as ‘‘n god” om 
by hulle verdraaide leer in te pas. Volgens hul leer het Jesus in onsigbare 
vorm in 1914 teruggekeer aarde toe en dat Hy nou oor die aarde deur hulle, 
‘Die Wagtoring Vereniging”  regeer.   
 

Derdens het hulle hul eie Bybel vertaling “New World Translation” om hul 
leer en hul verandering van verse en Bybelgedeeltes te regverdig.   
 

Vierdens het hulle hul eie betekenis van die 144 000 en die ontelbare skare  
wat genoem word in Openbaring 7 verse 1 tot 9. Dit koppel hulle aan die 
nuwe hemel en die nuwe aarde.  Die 144 000 is die getal van hulle 
volgelinge  wat bestem is vir die ‘nuwe hemel’ en die restant van hulle 
volgelinge is dan bestem vir die ‘nuwe aarde’.  
 

Verder verwerp hulle die leer dat daar iets is soos ‘n hel, en glo hulle eerder 
in ‘n ewige dood.  Hulle glo ook dat Jesus aan die kruis gesterf het vir 
sonde maar dat hulle hul saligheid ook deur ‘goeie werke’, soos om van 
deur tot deur te gaan en literatuur te verkoop, moet verdien.   
 

Kom ons maak erns daarmee om vir hulle verlossing in te tree.    
 
Vir meer inligting kan u gerus “The Kingdom of the Cults” van Dr Walter 
Martin lees.   
 

Nuutste gebedsversoeke vir ons sendelinge, die wêreld, en ons land 
 

Suid-Afrika:  Ons bid vandag vir die gesinne van die 21 jong kinders wat in die 
taverne tragedie in Oos Londen gesterf het.  Bid asb vir die Here se 
vertroosting en dat daar iets goed uit die tragedie sal kom.  Bid veral dat mense  
se oë sal oopgaan vir die euwels en gevare wat vanuit die tavernes uitbroei.   

************************************************************************************* 
Oekraine:  Ons bid steeds dat die Here ‘n einde sal maak aan die sinnelose 
bloedvergieting, trauma, verwoesting en trauma wat daar plaasvind.  Bid veral 
vir al die humanitere werk wat gedoen word en vir die lande wat hulle grense 
oopgestel het om vlugtelinge te huisves.   
     ************************************************************************************ 
 Ons sendelinge:  Ons bid vir die ondersteuning van ons sendelinge. 
 

Maandag: Msinga:  Ons bid vir die politieke stryd wat daar in Kwa Zulu-
Natal tussen ondersteuners en teenstanders van Pres. Ramaphosa is.  Bid 
vir vrede in die gebied en dat mense mekaar met liefde en 
verdraagsaamheid sal hanteer.   
Dinsdag:  Andre en Lidy v.d. Bergh: Hulle beplan om George vanaf 20 
Desember tot 04 Januarie 2023 te besoek en benodig verblyf vir hierdie tyd.  
Bid asb. dat die Here sal voorsien en as u kan help kontak asb. vir Carin  by 
084 583 3524.        
Woensdag:  Francois en Nadia Hattingh en Marene Pretorius:  Bid asb. 
vir die span jongmense, Franco, Marene, Ayrton en Rayin Pierre wat D.V. 
teen Dinsdag by Francois en Nadia sal aansluit.  Bid asb. dat die Here se 
Lig helder en duidelik deur hul lewens sal skyn.   
Donderdag:  Gerrie en Arlene Coetzee en Paul du Toit.  Ons bid vir die 
werk wat Ethnos in ons gemeenskap doen veral onder armes en die wat in  
wat in euwels vasgevang is.  Bid vir ‘n nuwe lewe in Jesus Christus.     
Vrydag: CREMHOG:  Soos winter kouer word nader raak die versorging 
van haweloses al hoe belangriker.  Bid asb. vir hulle wat geen heenkome 
het nie, maar veral vir die wat ‘n lewe op straat verkies bo rehabilitasie.    
CREDO: Bid asb. vir die vrouekamp wat vir Augustus beplan word.  Sover 
is daar 15 belangstellendes van Friemersheim.  Bid dat die Here ook vroue 
sal roep vanuit Geelhoutboom, Diepkloof en Werda.   
Saterdag: Amos en Lynda en Mouazer:  Ons bid vandag vir Amos en 
Lynda en hulle gesin.  Bid dat die Here hul gesinslewe so sal versterk dat 
dit ‘n getuienis teenoor ander sal wees.   
Sondag:  Gerrit en Sonja Brink. Ons bid vir hulle besoek aan ons en vir 
die getuienis van hulle werk onder Turkssprekende Moslems in Holland.  
Frikkie en Esther Kellerman.  Ons dank die Here vir onlangse Healthcare 
Christian Fellowship konferensie waarby Frikkie en Esther betrokke was.  
Ons dank die Here vir die wat by gesondheidswerk betrokke gaan raak.     


