
Wat geloofden de vroege Bijbelstudenten wat er zou 
gaan gebeuren in 1914? 

Decennia lang heeft de Wachttorenlectuur beweerd dat Russell en zijn volgelingen 
verwachtten dat in 1914 Christus in de hemel zou gaan regeren, en dat ze 
geloofden dat dit jaar het begin van de “eindtijd” zou aanduiden (g73 22/4 p15; 
w98 15/9 p15; w13 15/2 p18). Als u wilt weten wat Russell echt geloofde, dan 
volgen hier zijn woorden (vertaald naar het Nederlands) uit zijn boek “Studies In 
The Scriptures”, Vol. II, pagina 101 (gepubliceerd in 1906): 

“Wees niet verbaasd, dan, wanneer we in de hierna volgende 
hoofdstukken bewijs presenteren dat het opzetten van het Koninkrijk van 
God al begonnen is, dat het uitgestippeld is in de profetieën als zijnde te 
beginnen met uitoefenen van macht in 1878 AD, en dat de ‘oorlog van de 
grote dag van God de Almachtige’ (Opb. 16:14), welke zal eindigen in 1914 
AD met de complete omverwerping van de huidige regeringen op aarde, al 
reeds begonnen is.” 

Wie was Ray Franz, en waarom werd hij uitgesloten? 

Ray Franz (neef van Fred Franz) was lid van het Besturende Lichaam van 1971 t/m 
1980, en had een sleutelrol in de totstandkoming van boeken zoals Hulp tot Begrip 
van de Bijbel. Hij legde zijn positie in het Besturende Lichaam neer in 1980 en 
werd een jaar later uitgesloten – niet voor afvalligheid, maar vanwege het 
nuttigen van een maaltijd samen met iemand die zich had teruggetrokken. Zijn 
boek Crisis of Conscience (Nederlandse boekvertaling heet Gewetensconflict) is 
een must-read voor elke Getuige die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het 
Genootschap. Geschreven in kalme en redelijke toon, bevat het onderbouwd 
bewijs van een aantal schandalige en verreikende beslissingen genomen door de 
leiders van het Wachttorengenootschap gedurende de 60’ en 70’er jaren. 

 
Voor meer informatie, bezoek alstublieft 

JWsurvey.org 
of 

JWfacts.com 

Alle informatie is gebaseerd op gedegen onderzoek in de publicaties van het 
Genootschap zelf. Verbeteringen zijn welkom ingeval u fouten tegenkomt. 

 
 

 
 

JWsurvey.org 
 
 

 

10 Vragen ter 
overdenking voor 

Jehovah’s Getuigen 
 

 

 
 

1 Thess. 5:21 | Han. 17:11 
 



Waarom hebben Jehovah’s Getuigen zo’n slechte staat 
van dienst op het gebied van kindermisbruik? 

In juni 2012 wees een Californisch hof een schadeclaim van miljoenen dollars 
tegen het Genootschap toe vanwege hun rol in het misbruik van Candace Conti 
door een gemeentelid toen ze negen jaar oud was. Meer rechtszaken volgden, 
zoals gepubliceerd in de media. Het Genootschap heeft een serieus probleem ten 
aanzien van kindermisbruik omdat het erop staat dat (1) beschuldigingen van 
kindermisbruik niet ALTIJD gerapporteerd moet worden aan de politie, en (2) als 
er niet twee getuigen van het misbruik zijn, of twee verschillende slachtoffers, dan 
moeten de ouderlingen de zaak “in Jehovah’s handen” laten. 

Waarom was het Wachttorengenootschap negen jaar 
lang bij de Verenigde Naties aangesloten? 

Documenten bewijzen dat het Genootschap zich aangesloten heeft bij de VN als 
een “NGO” (een niet-overheidsorganisatie) in 1992, en zich niet heeft 
teruggetrokken tot 2001 – het jaar waarin een nieuwsartikel in de Guardian (een 
Britse krant) berichtte over dit lidmaatschap. Gedurende deze tijd bleef het 
Genootschap doorgaan met onderwijzen dat de VN onderdeel is van het wilde 
beest waarover wordt gesproken in Openbaring, en dat valse religie hiermee een 
overspelige verhouding heeft (w97 15/9 p19). 

Wat is de Bijbelse ondersteuning voor het hebben van 
een geheime handleiding voor ouderlingen? 

In zowel de Hebreeuwse als Griekse geschriften is er geen verslag van het bestaan 
van geheime documenten toegankelijk enkel voor de priesters of Jezus’ apostelen. 
Alle wetten en procedures werden bekend gemaakt aan al Gods volk. Dus waarom 
hebben Jehovah’s Getuigen dan geheime boeken en geheime brieven voor 
ouderlingen die de normale Getuigen niet mogen lezen? 

Op welke basis werden de Bijbelstudenten uitgekozen 
als Gods Organisatie in 1919? 

Overeenkomstig de huidige leer van het Genootschap, inspecteerde Jezus de 
Bijbelstudenten tussen 1914 en 1919, en gedurende deze tijd selecteerde hij hen 
om zijn gekozen aardse organisatie te worden. Weinig Getuigen realiseren zich dat 
gedurende deze tijdsperiode de Wachttorenpublicaties (of “geestelijk voedsel”) 
informatie bevatte die (1) racistisch, (2) sterk politiek van aard was, en (3) 
fantastisch wilde denkbeelden had wat betreft bijbelprofetieën. Bijvoorbeeld, The 
Finished Mystery leerde dat de afstand tussen waar het geschreven was en waar 
het gedrukt zou worden profetische betekenis had, en dat Charles Taze Russell de 
in Openbaring genoemde “zevende engel” was. 

Wat is de Schriftuurlijke ondersteuning voor het 
geloven in “nieuw licht”? 

Het Genootschap beargumenteert dat het zijn eerdere leringen vrijelijk kan 
aanpassen en toe kan geven dat deze fout waren omdat “het licht helderder 
wordt”. Dit idee is gebaseerd op Spreuken 4:18, maar dit gedeelte heeft niets te 
maken met het interpreteren van de Bijbel, maar beschrijft enkel dat “het pad van 
de rechtvaardigen” meer voordelen biedt dan “de weg van de goddelozen”. 
Welnu, we dagen u uit om ook maar één enkele Schriftplaats in de Bijbel te vinden 
die ondersteunt dat God “die niet liegen kan” moedwillig verkeerde informatie 
aan zijn dienstknechten zou geven, als een “doe-het-er-maar-mee” totdat jaren 
later de waarheid verschaft wordt. – Titus 1:2 

Wordt het goede nieuws “op de gehele bewoonde 
aarde” gepredikt? (Matt. 24:14) 

Jehovah’s Getuigen zijn aanwezig in honderden landen. Maar, het kan niet gezegd 
worden dat ze “op de gehele bewoonde aarde” prediken, omdat een aantal 
Moslim en Communistische landen (de zogenaamde “30 andere landen”) heel 
weinig tot geen Getuigen hebben. Tenminste drie landen hebben helemaal geen 
Getuigen. Denkt u dat Jehovah 2 miljard mensen (een derde van de aardbevolking 
woont in deze landen) zou doden eenvoudigweg omdat ze in het verkeerde deel 
van de wereld geboren zijn? 

Is er een Schriftuurlijke reden om familieleden te mijden? 

1 Korinthiërs 5:11-13 vormt de basis voor de procedure van het Genootschap om 
boosdoeners uit de gemeente te sluiten. Maar het Genootschap gaat verder en 
past deze handhaving ook toe binnen de familie. Jezus, aan de andere kant, gaf de 
illustratie van de verloren zoon (die werd verwelkomd door zijn vader ondanks het 
niet tonen van oprecht berouw), en zei tegen de Farizeeën dat hij 
“barmhartigheid, geen slachtoffer” wilde (Matt. 9:13). Nader onderzoek van 
diverse Schriftplaatsen toont aan dat het Genootschap een onnodig harde en 
liefdeloze interpretatie van Paulus’ leringen uitvoert. 

Op welke manier verschilt het Besturende Lichaam met de Paus? 

De Wachttoren van 15 juli 2013 onderwees een nieuwe uitleg voor de identiteit 
van de “getrouwe en beleidvolle slaaf”. Het Besturende Lichaam beweert nu dat 
ZIJ deze “slaafklasse” zijn, en dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor “de leiding 
nemen” over Jehovah’s Getuigen wereldwijd. Jehovah’s Getuigen moeten deze 
mannen gehoorzamen alsof hun instructies van Jezus zelf komen. Vraag uzelf af: 
hoe verschilt deze regeling van het beroep op autoriteit dat de Paus doet doordat 
hij zegt Gods aardse vertegenwoordiger te zijn? 


