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We kennen ze allemaal, de mensen die in paren met een bijbel onder de arm langs de
deuren lopen.
Maar, wat gaat er werkelijk schuil achter deze organisatie en welke rol spelen zij?

De beste manier om te weten hoe dingen ergens reilen en zeilen is vaak een getuigenis van
een insider. Iemand die van nabij heeft meegemaakt hoe een organisatie opereert en wat hun
werkelijke doelstellingen zijn.
Zo iemand is Gerrit Stanneveld van wie we al eerder een aantal artikelen publiceerden over
de komst van de Antichrist:
Dit is mijn derde en laatste bijdrage @Niburu redactie , omdat dit onderwerp mij heel zwaar 'op
de maag ' ligt. Dan heb ik voor mijn gevoel gezegd wat gezegd moest worden. En mijn dank
gaat dan ook uit naar de redactie die wel nog een afwijkende mening laten horen, ook al zijn ze
het er niet mee eens! Een vrij zeldzaam verschijnsel in dit gekkenhuis waar wij in leven.
Dit hele artikel zal alleen over het Wachttoren genootschap gaan, (verder aangeduid als WTG)
En Jehovah's getuigen verder aangeduid als JG.
Ook is dit GEEN aanval op de individuele JG die bijvoorbeeld op zondag morgen bij u aan de
deur staan. Ondanks mijn negatieve ervaringen met het WTG blijf ik het grootste gedeelte van
de JG een warm hart toedragen omdat ik weet dat de overgrote meerderheid eenvoudige,
hardwerkende mensen zijn die het oprechte verlangen hebben om in eendracht met De Vader
en De Zoon te leven! Amen!
Voor wie mijn eerste artikel gemist heeft even het volgende; ruim vijftien jaar geleden kreeg ik
een vriendinnetje die ex-JG was, door ongehoorzaamheid en alcohol en drugsmisbruik
uitgesloten voor onbepaalde tijd. Een comité van veelal "oude wijze mannen" binnen de
gemeente besluit dan dat je niet meer welkom bent en geen contact meer mag hebben met
andere JG, bijvoorbeeld familie en vrienden. Dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de
gezinsstructuur spreekt voor zich.
Het was ook rond die tijd dat ik door mijn ziekte COPD een ernstige slaapstoornis
ontwikkelde (insomnia) en om mijn slapeloze nachten toch om te krijgen begon ik mij in te lezen
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in de lectuur (van het WTG) en Bijbels die werkelijk door haar hele huis rond slingerde. het
WTG maakt er werkelijk werk van om in eigen beheer 'mooie 'studie boeken te drukken en
brochures, zo als de Wachtoren en Ontwaakt. Ook werd mij toen door JG een gratis Bijbel
studie aangeboden, want, zo stelde ze; als je ons de kans geeft kunnen wij bewijzen dat het
WTG een door GOD ingestelde instantie is, en dat JG God's oogappel zijn!
Hier had ik wel oren naar, altijd al gehad. Fundamentele, existentiële levensvragen hebben
mij altijd al bezig gehouden, de zin en/of de onzin van het leven fascineren mij tot op de dag
van vandaag. Zo heb ik ongeveer twee en een halfjaar Bijbel studie gehad, twee keer per week
gratis aan huis geleverd. En dit was zeker geen weggegooide tijd, want het heeft toch de basis
gelegd voor mijn latere Geloof.
Toen die twee en een half jaar Bijbelstudie verstreken waren kwam de ham vraag; Gerrit.., je
heb nou zo lang studie gehad..geloof jij dat GOD (YHWH) de schepper is van hemel en
aarde..? Mijn antwoord was; Theo..daar ben ik nog niet helemaal over uit. (toen, nu wel, nu
geloof ik met heel mijn hart en ziel dat YHWH de schepper is van hemel en aarde)
Theo ging verder; geloof jij dat het WTG een door GOD zelf ingestelde instantie is..? Mijn
antwoord was NEE. Maar Theo gaf nog niet op, en ging verder; geloof jij dat JG het uitverkoren
volk van GOD is..? Mijn antwoord was weer NEE. Toen gaf Theo het op en heb ik hem bijna vijf
tien jaar niet meer gezien, ook het vriendinnetje is al meer dan vijf tien jaar uit mijn gezichtsveld
verdwenen, maar de Bijbel heeft mij nooit meer los gelaten.
De Bijbel zo als wij die op de dag van vandaag kennen is een verzameling van 66 boeken
die in een tijdbestek van plus minus 1600 jaar geschreven is. opgedeeld in het Oude en het
Nieuwe testament.
Wat zijn de geloofsovertuigingen van het WTG en JG, zeg maar hun doctrines die ze
onderwijzen?
Zij stellen dat De Heer Jezus geen tweede keer terug komt naar de aarde en dat hij al in een
hemels koninkrijk is begonnen met regeren tussen 1914 en 1918. iedereen kan dit zelf
verifiëren op de website van het WTG .
Verder stellen zei dat hun, de JG het uitverkoren volk van God zijn, en niet het Joodse volk.
Het Joodse volk, Israël, speelt volgens hun geen enkele rol meer in Bijbels opzicht! Verder
stellen zei dat de grote verdrukking al heeft plaats gevonden ergens rond de jaren 1920 1930 in
de vorm dat JG "vervolgd" werden en gevangen hebben gezeten. Verder stellen sommige die ik
persoonlijk ken dat ze in dit leven ervoor kiezen om geen kinderen te nemen omdat ze daar
mee willen wachten tot in het Koninkrijk.
Verder stellen ze dat De Heer Jezus Christus niet aan een kruis werd gehangen maar aan
een paal. Verder stellen zei dat de Naam van GOD (YHWH) Jehovah is, vroeger kwam ik nog
wel eens een 'broeder' tegen voor wie Yaweh ook acceptabel was maar daar zijn de meeste
ook van afgestapt. Verder stellen zei dat de Twee Getuigen in het boek Openbaringen een
'zinnebeeldig' verhaal is in die zin dat het om twee JG gaat die ook weer rond de jaren twintig in
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Amerika met vervolging te maken hebben gehad, allemaal te verifiëren op hun website, per
onderwerp. (het is werkelijk tenen krommend).
Met gemak zou ik nog even door kunnen gaan maar hier houd ik het voorlopig even bij.
Wereldwijd hebben de JG meer dan zeven miljoen leden en het aantal is groeiend. Het enige
verschil met het WTG en het stigma van een sekte is, is dat een sekte veelal geleid word door
een vaak charismatische leider. Het WTG word geleid door een vrijwel onzichtbaar
bestuursorgaan, wat vroeger gevestigd was in Brooklyn, New York. Waarom dit allemaal
belangrijk is kom ik zeker op terug.
Hoeveel geld hier omgaat is niet precies bekend, ook omdat christelijke, kerken, of een
stichting geen belasting plicht hebben. Maar dat in dit onzichtbaar bestuur systeem miljarden
omgaan is heel aannemelijk. Over de hele wereld kopen ze onroerend goed op, die dan weer
met gratis arbeidskrachten van de JG worden omgebouwd tot "koninkrijk zalen". Na verloop van
tijd gaan gemeentes fuseren en worden de opgeknapte zalen voor het volle pond verkocht. En
uiteraard is het voor niemand controleerbaar waar dit kapitaal naar toe stroomt.
De gewone JG in de straat komt dan met het verhaal, ja dat wordt gebruik voor Bijbels en
brochures te drukken en te verspreiden, wat voor een gedeelte natuurlijk ook zo is. Vroeger
was het de norm dat je tien a twintig procent van je inkomen aan het WTG doneerde, nu pakken
ze het slimmer aan door op het gemoed in te spelen en een "vrijwillige" bijdrage te doen.
Hoe je het ook went of keert het is een enorm verdien model. Want GOD ziet wel wat jij
wekelijks in de bus doneert. Verder is het gewoon een feit dat een groot gedeelte van de
mensheid op zoek is naar WAARHEID, naar de zin van het leven en als jij dan in de handen
valt van dit genootschap word het heel moeilijk om je daar noch van los te maken. Want je los
maken van WTG associëren hun met je los maken van De Vader en De Zoon. Dus dat je dan
GOD verloochend, en zo houden ze je met de liefdevolle Bijbelse doctrines in een ijzeren
greep.
Maar het word nog veel kwalijker. Wanneer JG langs de deur gaan en merken dat je vatbaar
bent voor De Bijbelse boodschap, brengen ze vaak een na-bezoek waarin je vaak word
uitgenodigd om een keer mee te gaan naar een openbare lezing van hun. In de koninkrijk zaal
word je altijd hartelijk en warm onthaald, de meeste komen zich voorstellen met een stevige
handdruk en een paar bemoedigende woorden.
Vrijwel niemand blijft hier stoïcijns onder, heel veel mensen vinden persoonlijke aandacht en
interesse aangenaam, ook ik was hier geen uitzondering op. Meestal vloeit hier dan een Bijbel
studie uit voort, maar wel uit hun eigen aangepaste Bijbel, en nog erger, een studie die voor het
grootste gedeelte gebaseerd is op de studie boeken van het WTG.
Zo heeft het onzichtbare bestuursorgaan in Brooklyn de rol vervangen van een
Charismatische leider, en is niet meer het woord van GOD, De Bijbel, de allerhoogste autoriteit,
maar de aanvullende studie boeken van het WTG. Waarvan de interpretaties haaks staan op de
Bijbelse leerstellingen. Wat ze eigenlijk doen is pure demagogie. Een demagoog verteld
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bijvoorbeeld voor 98% de waarheid en voegt daar voor 2% leugens door heen. En als gewone
man of vrouw in de straat (JG) moet je van goede huize komen om te onderscheiden wat waar
is en wat een leugen is. En meer dan 7 miljoen JG hebben dit onderscheidingsvermogen niet
gehad!
En daarom ga ik zo meteen het keiharde bewijs leveren dat het WTG een valse religie is die
hun leden rechtstreeks naar een geestelijke dood leiden en dat hun oorsprong van pure
satanische aard is. Ja, dat is een hele beschuldiging maar dat ga ik keihard onderbouwen met
onweerlegbare feiten, zou ik dit niet kunnen had ik mijn mond gehouden!
Ook redeneren JG bijna altijd aan de hand van hun lectuur van het WTG, en niet aan de
hand van de Bijbel, zo hoe het voor volgers van de Vader en de Zoon zou moeten zijn! Een
beginnende bijbel studie word meestal als volgt opgebouwd. eerst komt de stichter uitgebreid
aan het woord. Dit is wat wikipedia daarover zegt: Charles Taze Russell of Pastor Russell was
een vooraanstaande restaurationistische predikant in de Verenigde Staten en stichter van de
Bible Students Association, een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in
tientallen splintergroeperingen, waarvan de grootste die van Jehova's getuigen is.
In hun eigen woorden zeggen ze; pastoor Russel was een jonge rijke gelovige man die vele
contradicties in de Bijbel herkenden en samen met andere een Bijbel studie groep vormden om
opzoek te gaan naar de pure Bijbelse waarheid. Hij verkocht al zijn rijkdommen om zich geheel
aan zijn geloof te weiden.
Wanneer je Russel onder de loep legt blijk dat hij helemaal niet rijk was, hij had maar 500
dollar op de bank en volgens zijn vrouw een hoereerder van de bovenste plank. En nog
opmerkelijker, kind aan huis bij de Familie Rotschild. En verder was zijn hele retoriek en
symboliek door drongen van vrijmetselaars terminologie en symbolen. Op zijn sterfbed was zijn
laatste wens om begraven te worden in een romeinse toga! En op zijn graf prijk een pyramide.
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