Kennen Jehovah’s Getuigen de Waarheid?
Wie zijn Jehovah’s Getuigen?
Jehovah’s Getuigen leven volgens een strikte morele code gebaseerd op een fundamentalistische
interpretatie van de Bijbel. Ze zijn bekend omwille van hun pogingen om mensen te bekeren door het
via deur-tot-deur verspreiden van Wachttorenliteratuur.
De hoofdboodschap van de Wachttoren is:
•
•

Alleen Jehovah is God
Spoedig zal God de Aarde in een eeuwig paradijs veranderen

De keerzijde is dat het paradijs voorafgaat door Armageddon, een oorlog van God, waarin miljarden
mensen die geen Getuigen van Jehovah geworden zijn voor eeuwig vernietigd zullen worden.
“Er zijn miljarden mensen die Jehovah niet kennen. Velen van hen beoefenen in onwetendheid
dingen waarvan Gods Woord aantoont dat ze goddeloos zijn. Indien zij in deze handelwijze
volharden, zullen zij tot degenen behoren die gedurende de grote verdrukking omkomen.”
Wachttoren 1 okt. 1993, p.19
Redding is afhankelijk van bekering en daarna de omgang beperken met mensen in de wereld.
Hoewel enig contact met wereldse mensen onvermijdelijk is — op ons werk, op school en in
andere opzichten — moeten wij waakzaam zijn ten einde het te vermijden teruggezogen te
worden in de dodelijke atmosfeer van deze wereld.” Wachttoren 15 sept. 1987, p.12
De Wachttoren wordt beschouwd als een religie met een hoge mate van controle omdat de leiders
beweren dat:
•
•
•
•
•

Ze geleid worden door God’s heilige geest
Alleen zij de waarheid onderwijzen
Redding enkel mogelijk is door vereniging met de groep
Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid nodig is
Andersdenkenden uitgesloten en vermeden moeten worden

De leiders gebruiken de titel “getrouwe en beleidvolle slaaf” en stellen:
“Als Jehovah God en Jezus Christus de getrouwe en beleidvolle slaaf volledig vertrouwen,
moeten wij dat dan ook niet doen?” Wachttoren 15 feb. 2009, p.27
“Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de „rijkgevarieerde wijsheid van God”
uitsluitend bekend kan worden via Jehovah’s communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle
slaaf.” Wachttoren 1 okt. 1994, p.8

Geschiedenis
De Wachttoren beweert dat er altijd Jehovah’s Getuigen geweest zijn.
“Jehovah’s Getuigen kennen een 6000-jaar lange geschiedenis” Jehovah's Witnesses in the
Divine Purpose, p.8, vertaald vanuit het Engels
In werkelijkheid startte “Pastor Russell” de religie in 1879 als een afscheiding van de Adventisten. De
Wachttoren is er niet in geslaagd een groepering te vinden tussen de dood van de Apostelen en Russell
die voldeed aan alle leerstellingen die volgens hen nodig zijn om als “ware Christenen” de goedkeuring
te krijgen van God.
Russell’s belangrijkste leerstelling dat de grote verdrukking in 1914 zou aanbreken was overgenomen
van de Adventisten en werd gecombineerd met de piramidologie.

“Op deze manier getuigt de Piramide dat het einde van 1914 het
begin van de tijd van benauwdheid zal zijn zoals er nog nooit is
geweest en ook nooit meer zal komen.” Thy Kingdom Come
(1916 ed.), p.342, vertaald vanuit het Engels

Uitsluiting
Een belangrijk aspect van de Wachttorendoctrine is uitsluiting.
“Daarom wordt het uitsluiten en vervolgens mijden van zo’n onberouwvolle kwaaddoener door
Jehovah’s Getuigen terecht aangeduid met de uitdrukking „uit de gemeenschap sluiten”… En
wij weten allemaal uit eigen ervaring in de loop der jaren dat een eenvoudig „Hallo” dat tot
iemand wordt gezegd, de eerste stap kan zijn die tot een gesprek en misschien zelfs tot een
vriendschap leidt. Zouden wij die eerste stap willen doen met betrekking tot iemand die uit de
gemeenschap is gesloten?” Wachttoren 1 dec. 1981, p.16,19
Een Getuige kan uitgesloten worden voor het openlijk in vraag stellen van eender welke leerstelling of
voor het niet langer geloven dat de “Slaaf” geleid wordt door God. Vervolgens worden ze vermeden
door al hun vrienden en familie die Getuigen zijn. Dit veroorzaakt een verschrikkelijk drama. Iedereen
die de doop overweegt moet zich volledig bewust zijn van de geschiedenis van de Wachttoren, de
doctrine en de gebruiken alvorens zo’n verplichting aan te gaan.

Opgroeien als een Getuige van Jehovah
Opgegroeid worden als een Getuige van Jehovah is een unieke ervaring met gemende resultaten. Aan de
ene kant worden sterke, liefdevolle families aangemoedigd. Ironisch genoeg is het tegenovergestelde
waar voor diegenen die de religie verlaten. Er wordt geschat dat twee derde van de kinderen van de
Getuigen de religie verlaten. De families van diegenen die uitgesloten zijn worden verteld het contact tot
het absolute minimum te beperken.
“Is het echt nodig om elk contact te mijden? Ja… . Loyale christelijke verwanten zoeken niet
naar excuses om omgang te hebben met een uitgesloten bloedverwant die niet thuis woont.” Blijf
in God’s liefde (2008), p.207,209
Kinderen die opgegroeid worden als een Getuige van Jehovah ontwikkelen een ongebruikelijk
perspectief op het leven. Niet enkel beseffen ze dat liefde voorwaardelijk is aan het deel blijven
uitmaken van de religie, ze worden ook de volgende bizarre concepten aangeleerd:

NOOIT OUD WORDEN
“Als u jong bent, moet u ook het feit onder de ogen zien dat u nooit oud zult worden in dit
huidige samenstel van dingen. Waarom niet? Omdat door de duidelijke vervulling van bijbelse
profetieën wordt aangetoond dat dit corrupte samenstel binnen enkele jaren zal eindigen. …
Als jong persoon zult u derhalve nooit een carrière in dit samenstel van dingen vervullen.
Als u op de middelbare school bent en over een universitaire opleiding denkt, betekent het op
zijn minst nog vier, misschien zelfs zes of acht jaar voordat u in een gespecialiseerd beroep bent
afgestudeerd. Waar zal dit samenstel van dingen tegen die tijd echter zijn? Het zal een heel eind
op weg naar zijn einde zijn, als het al niet reeds verdwenen is!” Ontwaakt 22 mei 1969, p.15

NOOIT STERVEN
“Degenen die met een blijvende plaats op de nieuwe aarde worden gezegend, zullen niet oud
worden en onvermijdelijk sterven.” Wachttoren 15 apr. 2000, p.16

FEESTEN
“Verjaardagen … Kerstmis… Pasen. … . Wij stellen het zeer op prijs als onderwijzers zo
vriendelijk zijn onze kinderen vrij te stellen van deelname aan alle activiteiten die met deze
feesten en feestdagen in verband staan.” Jehovah’s Getuigen en de school, p.14-18

UNIVERSITEIT
“Maar wat te denken van hoger, universitair onderwijs? …Door dat onderwijs worden
waardevolle jonge jaren verspild die het beste in Jehovah’s dienst gebruikt kunnen worden.”
Wachttoren 12 apr. 2008, p.4

WERELDSE MENSEN
“… de meerderheid van de mensen in de wereld zijn “dood in hun overtredingen” Kingdom
Ministry dec. 1986, p.1, vertaald vanuit het Engels
“Wij moeten ook op onze hoede zijn voor uitgebreide omgang met wereldse mensen.”
Wachttoren 15 feb. 1994, p.24

SPORT
“Wij geloven dat jeugdige getuigen van Jehovah zich door deelname aan georganiseerde sport
aan ongezonde omgang blootstellen.” Jehovah’s Getuigen en de school, p.20

Fundamentele doctrine
Een aantal belangrijke leerstellingen van de Wachttoren zijn gebaseerd op onjuiste aannames.

Bloed
Elk jaar sterven er Jehovah’s Getuigen die bloedtransfusies weigeren op basis van de interpretatie die de
religie hanteert van de Bijbelse aanmaning om geen bloed te eten. De geschiedenis van deze leerstelling
zou de geldigheid ervan echter in twijfel moeten trekken.
•
•
•

Voor 1945 liet de Wachttoren bloedtransfusies toe
In 1945 werden alle bloedtransfusies en bloedfracties verboden
Sinds 2000 zijn veel van deze bloedfracties opnieuw toegelaten

Wie zou aansprakelijk gesteld moeten worden voor diegenen die stierven door het weigeren van
bloedfracties waarvan nu beweerd wordt dat ze aanvaardbaar zijn voor God? Zou jij het toelaten je kind
te laten sterven door het weigeren van een transfusie?

607 – 1914
De bewering van de Wachttoren dat de Laatste Dagen gestart zijn in 1914 is enkel gebaseerd op de
verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs in 607 v.Chr. Echter is het algemeen geaccepteerd door
geschiedkundigen dat Jeruzalem verwoest werd in 587 v.Chr. Dit zijn dezelfde geschiedkundigen die de
Wachttoren gebruikt als basis voor alle andere profetische interpretaties.
De bewering die ze maken dat 607 noodzakelijk voor de nauwkeurigheid van de Bijbelse profetie, is
foutief. Jeruzalem zou perfect in 587 verwoest kunnen zijn en nog steeds overeenkomen met de Bijbelse
beschrijving. De echte reden dat 607 gebruikt wordt is dat 1914 fundamenteel is voor de leerstellingen
van de Wachttoren en dat er te veel gevestigde belangen zijn om toe te geven dat het fout is.

Jehovah
De Wachttoren beweert dat aanbidding van Jehovah en het gebruik van deze naam noodzakelijk is voor
redding. Toch is deze naam nooit gevonden in een van de duizenden antieke kopies van het Nieuwe
Testament. De Wachttoren voegt de naam valselijk 237 keer toe aan het Nieuwe Testament van zijn
Nieuwe-Wereldvertaling om de manier waarop het de Bijbel wilt interpreteren te ondersteunen.

Is de Wachttoren betrouwbaar?
De leiders van de Wachttoren vereisen vertrouwen.
“Het gaat erom dat christenen een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in hun hemelse
Vader; zij trekken datgene wat hij hun door middel van zijn geschreven Woord en zijn
organisatie meedeelt, niet in twijfel.” Wachttoren 1 nov. 1974, p.666
Verdient de organisatie onvoorwaardelijk vertrouwen? Lees bijvoorbeeld wat er geschreven werd voor
1914:
“… we beschouwen het als een gevestigde waarheid dat het EINDE van de koninkrijken van
deze wereld en de volledige inrichting van het Koninkrijk van God zullen volbracht zijn tegen
het einde van 1914 n.Chr.” The Time Is At Hand (1889), p.101, vertaald vanuit het Engels
Vergelijk dit met wat beweert wordt wat er werd gezegd:
“… hebben Jehovah’s getuigen tientallen jaren van tevoren naar 1914 verwezen als het jaar dat
het begin zou kenmerken van „het besluit van het samenstel van dingen”” Ontwaakt, 22 mei
1973, p.8

Is het Waarheid?
De Wachttoren is een apocalyptische eindtijdreligie. Naast het valselijk voorspellen dat Armageddon
zou eindigen tegen oktober 1914 (Wachttoren 15 jan. 1892, p.23, Engelstalige versie) zijn er de
volgende uitspraken.
“… we kunnen verwachten dat 1925 zal getuigen tot de terugkeer van deze getrouwe mannen
van Israël, opgewekt uit de dood en volledig hersteld om de mensheid te perfectioneren en tot
zichtbare, wettelijke vertegenwoordigers van de nieuwe orde der dingen op aarde gemaakt te
worden.” Millions Now Living Will Never Die, p.88, vertaald vanuit het Engels
“… het bedoelde instrument van de Heer voor het meest effectieve werk in de resterende
maanden voor Armageddon.” Wachttoren 15 sep. 1941, p.288, vertaald vanuit het Engels
“Binnenkort, in onze twintigste eeuw, zal de „strijd op de dag van Jehovah” beginnen tegen het
huidige tegenbeeld van Jeruzalem, de christenheid.” De natiën zullen weten dat ik Jehovah ben
(1972), p.215
“Enkelen van dat „geslacht” zouden aan het einde van de eeuw nog in leven kunnen zijn. Maar
er zijn heel wat aanwijzingen dat „het einde” veel dichterbij is!” Wachttoren 1 jun. 1984, p.18
De voorspellingen van de Wachttoren zijn consequent vals gebleken, wat bewijst dat God niet leidt wat
de leiders beweren. Welk effect hebben deze leugens gehad op het leven en de beslissingen van
volgelingen?
“Er worden berichten gehoord van broeders die hun huizen en eigendommen verkopen en van
plan zijn de rest van hun dagen in dit oude samenstel in de pioniersdienst door te brengen. Dit is
stellig een voortreffelijke manier om de korte tijd die er tot aan het einde van de goddeloze
wereld nog rest, door te brengen.” Onze Koninkrijksdienst dec. 1974, p.3

Voor een grondig onderzoek van de leerstellingen van geschiedenis van de Wachttoren bezoek:
www.jwfacts.com (Engelstalig)
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