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Is het werkelijk slechts een onbeduidend 
detail dat er luidkeels een valse aanwezigheid 

van Christus wordt verkondigd?

Vanaf het allereerste begin verkondigde De Wachttoren de waarschuwing: ‘Kijk uit naar het jaar 
1914!’ Dit was het motto. En er bestaat geen twijfel over: 1914 bleek inderdaad een belangrijk jaar te 
zijn – op een veel breder vlak dan in de eerste instantie wordt verondersteld.

Hoewel de Bible Students vol verwachting uitkeken naar het jaar 1914, bleek er in werkelijkheid 
niets zo te zijn uitgekomen als ze hadden verwacht. In plaats van het uitbreken van een wereldwijde 
anarchie, Armageddon en de voltooiing van de opname,  stierf Pastor Russell onverwachts op 31 
oktober 1916. Er brak een lelijke machtsstrijd uit onder de overgebleven leidende mannen, wat de 
oorzaak was voor het ontstaan van een schisma onder de Bible Students.

Vervolgens eindigde de Grote Oorlog en ging de wereld net zo verder als voorheen.Toen het werk 
werd hervat bleef er slechts een kleine fractie van de Bible Students over die bereid waren om 
voorwaarts te gaan met het verkondigen van de boodschap over de Koning en zijn Koninkrijk. Dit 
wereldwijde verkondingswerk gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door. 

Tragisch genoeg bestaat er opstapelend bewijs dat Jehovah’s Getuigen helaas geen lering hebben 
getrokken van de lessen van Jehovah uit het verleden, waarbij zij er niet in zijn geslaagd om de tijd 
van hun inspectie te onderscheiden. Dit geldt voor de leraren van de leraren tot aan de aangestelde 
mannen binnen de rest van de organisatie evenals iedere Jehovah’s Getuige die geloof oefent in de 
dingen die zij hebben gehoord van de leraren van Gods hedendaagse volk.

In plaats van zeker te zijn van alle dingen, zoals de apostel ons aanspoorde, zijn de leraren van 
de leraren in de tussentijd nog dogmatischer geworden -  verwaand bewerend dat Christus al 
lang geleden is gekomen en dat Jezus zijn goedkeuring al lang geleden heeft geschonken aan de 
organisatie.

Zoals het er nu naar uitziet, zijn Jehovah’s Getuigen ervan overtuigd dat het enige ontbrekende 
stuk van de profetische puzzel, (behalve dan de aanval van Gog en Armageddon) de ondergang 
van het symbolische wilde beest is dat zich vervolgens zal keren tegen Babylon de Grote om haar 



daarna te vernietigen, wat ook meteen de inleiding vormt van het begin van de grote 
verdrukking. Dat is de valse verwachting die zorgvuldig in de harten van Jehovah’s 
Getuigen is gecultiveerd door de Wachttoren-organisatie. Hiermee is de basis gelegd 
voor een volgende grote teleurstelling en is de weg bereid voor dit moment. Alleen 
zullen deze keer de volgende profetische woorden van Jezus daadwerkelijk worden 
vervuld: “Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar 
haten.” ( Mattheüs 24:10)



Het Naderende uur 
van de Beproeving
Jehovah heeft door de geschiedenis heen altijd individuele personen gebruikt om zijn 
werk te volbrengen. In Bijbelse tijden stelde God getrouwe mannen aan om als wachters 
en profeten te dienen. Ze spraken Gods oordelen uit ten overstaan van het establishment 
- tot de priesters, prinsen en koningen die belangrijke posities bekleedden en autoriteit 
hadden over Gods volk. Zelfs binnen de christelijke regeling dienden sommige mannen 
als profeten. Agabus schiet bijvoorbeeld te binnen: hij voorzei het lot van Paulus.

Andere individuen zoals Wycliffe en Tyndall veranderden definitief de loop van de 
geschiedenis door de religieuze autoriteiten te tarten door Gods woord in het Engels 
beschikbaar te maken. In recentere tijden richtte Charles Taze Russell de organisatie op 
welke zonder twijfel door Christus is gebruikt als een middel om het goede nieuws over 
de gehele bewoonde aarde te prediken. Wat volgt hierna?

In overeenstemming met het gevestigde patroon uit het verleden, heb ik geprobeerd 
om de afgelopen twee decennia Jehovah’s naderende oordelen aan te kondigen aan 
het leiderschap van het Wachttorengenootschap. – evenals aan Jehovah’s Getuigen 
in bredere zin.  Het is mijn stellige overtuiging dat Jehovah een diepe slaap over het 



“Wee degenen die verlangen naar 
de dag van Jehovah! Wat zal 

de dag van Jehovah voor jullie 
betekenen? Duisternis 
en geen licht.” —Amos 5:18

Besturende Lichaam heeft uitgegoten en hun hoofden heeft bedekt, zoals werd voorspeld in Jesaja. Met 
welk doel? 

In het derde hoofdstuk van Openbaring sprak Jezus over het “uur van beproeving” dat over de wereld zal 
komen. Wat zal deze beproeving inhouden? Het zal een beproeving worden van ons geloof, opdat God kan 
bepalen of we oprecht geloof hebben of dat we slechts volgers zijn van mensen (zoals we allemaal van 
nature geneigd zijn te doen). Daarom heeft God het aan Satan toegestaan om een misleidende invloed uit te 
oefenen op zijn aardse organisatie. Kort samengevat zijn Jehovah’s Getuigen misleid door te veronderstellen 
dat Christus al is gekomen; dat het beest al een dodelijke hoofdwond heeft ontvangen en nieuw leven is 
ingeblazen; dat de achtste koning al uit de afgrond is opgestegen, en vele, vele andere beweringen welke 
teveel zijn om hier allemaal op te sommen.

Hoewel de sluier der blindheid van Jehovah’s Getuigen vrijwel ondoordringbaar is, zie ik het als mijn 
gezworen plicht om een Bijbels licht te werpen op dergelijke beweringen – ondanks dat er staat geschreven: 
“De leeuw heeft gebruld! Wie zal niet bang zijn? De Soevereine Heer Jehovah heeft gesproken! Wie zal niet 
profeteren?” (Amos 3:8)

Het is mijn vurige hoop dat u zult blijven staan in uw geloof zodra de beproeving zal beginnen en dat 
u de onvermijdelijke ineenstorting van de Wachttoren-organisatie zult overleven waarna u het werkelijke 
geestelijke paradijs zult binnenwandelen welke pas zal ontstaan wanneer Christus voor de tweede keer zal 
komen, tijdens zijn authentieke parousia.

— Robert King



Leraren Zullen Strenger 
Geoordeeld Worden

1

WIE IS ECHT DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE BEHEERDER?

Het is een zware verantwoordelijkheid om te prediken en te onderwijzen in de naam 
van Jehovah. De brief van Jakobus verschaft een ontnuchterende waarschuwing 
aan een ieder die een leraar van Gods volk wil zijn: “Jullie moeten niet allemaal 
leraren worden, mijn broeders, want jullie weten dat wij strenger geoordeeld 
zullen worden.” (Jakobus 3:1)
 Plaatselijke ouderlingen en dienaren in de bediening worden zelfs terecht als 
leraren beschouwd hoewel datgeen wat ze onderwijzen niet van henzelf afkomstig 
is. Alle aangestelde dienaren, ouderlingen, kring- en gemeenteopzieners, worden 
allen zelf onderwezen door het Onderwijscomité, welke onder directe controle 
staat van het Besturend Lichaam. Nu blijkt dat zelfs de leraren van de plaatselijke 
gemeenten een zwaarder oordeel zullen ontvangen overeenkomstig met wat er in 
Gods woord staat geschreven, hoeveel meer zal dit dan gelden voor de leraren 
van de leraren, wanneer zij rekenschap zullen moeten afleggen aan de Grootste 
Onderwijzer?
 Een rekenschap van het huishouden bestaande uit aangestelde slaven die 



de taak hebben gekregen om de dienaren van de meester op het juiste moment te voorzien van 
voedsel, is precies datgene waar de volgende provocatieve vraag op van toepassing is: “Wie is echt 
de getrouwe en beleidvolle beheerder, die door de meester over zijn bedienden zal worden 
aangesteld om hun steeds op het juiste moment het voedsel te geven dat ze nodig hebben?” 
(Lukas 12:42)
 Jehovah’s Getuigen kennen de vertrouwde en vaak geciteerde tekst hierboven heel goed, 
misschien mag gesteld worden dat de gemiddelde Getuige zelfs te vertrouwd is geraakt met deze 
tekst.
 Ondanks het feit dat Jezus deze vraag stelde als een onbeantwoordbare vraag, wijst het 
Besturend Lichaam naar zichzelf als de onbetwiste getrouwe en beleidvolle slaaf en zij worden als 
zodanig door Jehovah’s Getuigen ook routinematig geprezen. Desondanks geldt dezelfde bekendheid 
met de Schrift niet wanneer er dieper op diezelfde vraag wordt ingegaan - “wie is echt de getrouwe 
en beleidvolle slaaf?” welke staat opgetekend in het 12de hoofdstuk van Lukas, waar Jezus in de 
verzen 47 en 48 dieper ingaat op de betekenis van het principe omtrent rekenschap.
 Verwijzend naar de twee mogelijke uitkomsten met betrekking tot de slaven die waren 
aangesteld, legde Jezus dit uit door 
middel van de volgende woorden: 
“Dan zal de slaaf die de wil van zijn 
meester heeft begrepen, maar geen 
voorbereidingen heeft getroffen of niet 
heeft gedaan wat de meester vroeg, 
veel slagen krijgen. Maar degene die 
de wil niet heeft begrepen en dingen 
heeft gedaan die slagen verdienen, zal 
weinig slagen krijgen. Als er veel aan 
iemand wordt gegeven, zal er veel van 
hem worden geëist, en als er veel aan iemand wordt toevertrouwd, zal er meer dan gebruikelijk 
van hem worden geëist.”
 Er bestaat slechts één huishouden waarover Jezus een beheerder aanwijst. Omdat Jezus in 
de voorafgaande verzen de lezer reeds bekend heeft gemaakt met de getrouwe en de slechte slaven 
in zijn illustratie, moet het duidelijk zijn dat deze aangewezen personen die de verantwoordelijkheid 
dragen om op het juiste moment geestelijk voedsel te verschaffen, hebben gefaald om de volledige 
wil van de meester uit te voeren. Dit feit zou ons echter niet moeten verbazen aangezien Jezus 
zijn eigen apostelen op vele gelegenheden terecht heeft gewezen met betrekking tot hun fouten en 
hun gebrek aan geloof. Jezus berispte hen in een aantal gevallen zeer streng. In de illustratie is de 
bepalende factor die de twee dwalende slaven onderscheidt; hun motief. Een aantal slaven overtreden 
de wil van hun meester uit onwetendheid terwijl andere slaven de wil van hun meester opzettelijk 
minachten. Beide slaven worden dienovereenkomstig gestraft. De onwetende slaaf wordt gestraft 
met enkele slagen. De slaaf die opzettelijk ongehoorzaam is geweest zal met grote hevigheid worden 
gestraft door middel van vele slagen – Tegelijk zal deze slaaf uit het huis van de meester worden 
verwijderd, waar hij voorbestemd is om te wenen en te tandenknarsen waarop hij zich bewust zal 
zijn van zijn uiteindelijke lotsbestemming. Het gaat erom dat het zwaarste oordeel is voorbehouden 
aan de leraren van de leraren - ‘degene aan wie veel wordt toevertrouwd’. 
 Gedurende vele decennia onderwees het Wachttorengenootschap dat de getrouwe slaaf in 

“Wie is echt de getrouwe en 
beleidvolle beheerder, die door de 
meester over zijn bedienden zal 

worden aangesteld om hun steeds 
op het juiste moment het voedsel te 

geven dat ze nodig hebben?” 
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het jaar 1918 was aangesteld over alle bezittingen van de meester. Pas vele jaren later in het jaar 
2013 werd de tweede aanstelling definitief verzet naar een toekomstig moment. Gezien deze recente 
‘aanpassing’, luidt de allerbelangrijkste vraag die we dienen te overwegen als volgt: Hoe zal de 
situatie eruit zien waarin de aangewezen slaven zullen worden geoordeeld?
 Het antwoord hierop is zowel simpel als diepgaand. Het oordeel vindt plaats wanneer de 
meester onverwacht thuis komt, als een dief in de nacht. Het tijdstip van zijn aankomst kan op 
geen enkele manier vooraf worden vastgesteld door middel van wat voor soort chronologie dan 
ook. En aangezien het Besturende Lichaam nu noodgedwongen heeft erkend dat de meester nog 
niet is gearriveerd om de slaven te oordelen aan wie hij de leiding heeft gegeven, dienen Jehovah’s 
Getuigen ernstig te overwegen wat nou precies de implicaties zijn in geval van een toekomstige 
komst van de meester - jawel, de tweede komst van Jezus Christus welke de inleiding zal vormen 
voor het oordeel van het huis van God.

8 | Leraren zullen strenger geoordeeld worden

“Mensen van deze twintigste-
eeuwse generatie die geen prijs 
stellen op de tweede komst van 
Jezus Christus of die er niet in 

geloven, interpreteren het „teken” 
van het einde van dit samenstel 

niet op juiste wijze.”

De Wachttoren, 
1 februari 1985, blz. 9 paragraaf 6



HOEVEEL KEREN KOMT JEZUS?

Vreemd genoeg weerklinkt de uitdrukking  ‘de tweede komst van Jezus Christus’ niet in de oren 
van Jehovah’s Getuigen en daar bestaat ook een zeer goede reden voor waarom dat zo is. Dit komt 
omdat Jehovah’s Getuigen ertoe zijn gebracht om te geloven dat de epische tweede komst van de 
Heer al in 1914 heeft plaatsgevonden. Als bevestiging van dit feit kunnen we vaststellen dat het 
Wachttorengenootschap de uitdrukking ‘tweede komst’ over het algemeen niet gebruikt. Om ook 
maar een kleine aanduiding van deze uitdrukking terug te kunnen vinden in de literatuur van het 
Wachttorengenootschap waaruit blijkt dat de tweede komst van Christus al heeft plaatsgevonden, 
dienen we helemaal terug te gaan naar het jaar 1985. In de uitgave van 1 februari 1985 van het 
tijdschrift de Wachttoren vinden we een artikel genaamd “Wie kan het teken juist interpreteren?” 
Verder valt daarin te lezen: ‘Mensen van deze twintigste-eeuwse generatie die geen prijs stellen op 
de tweede komst van Jezus Christus of die er niet in geloven, interpreteren het „teken” van het 
einde van dit samenstel niet op juiste wijze.’
 Hieruit blijkt dus dat Jehovah’s Getuigen absoluut geloven dat de tweede komst al heeft 
plaatsgevonden, of ze dit nu weten of niet!
 Het is begrijpelijk waarom het Wachttorengenootschap de tweede komst probeert te 
bagatelliseren alsof dit al in 1914 heeft plaatsgevonden. De meeste mensen die niet geïndoctrineerd 
zijn zouden deze stelling beschouwen als iets ongelooflijks of zelfs als iets absurds, gezien het 
voor de hand liggende feit dat de wereld sinds dit moment is doorgegaan met functioneren in de 
‘business-as-usual-modus’ wat nu al meer dan een eeuw onveranderd doorgaat. Wanneer we nu 
dus de nadruk leggen op ‘het niet op juiste wijze interpreteren van het teken’; zou het mogelijk 
kunnen zijn dat het leiderschap van Jehovah’s Getuigen juist degene is die ten onrechte beweert dat 
ze het teken op juiste wijze hebben geïnterpreteerd? Wat als het werkelijke teken zichzelf nog niet 
heeft geopenbaard? Jezus zei tenslotte niet voor niets “als jullie al die dingen zien[…]” waarmee de 
nadruk wordt gelegd op het proces dat plaatsvindt in het huidige moment. Anders geformuleerd, 
hoe kan het mogelijk zijn dat een gebeurtenis die meer dan een eeuw geleden plaatsgevonden zou 
hebben, in de toekomst nog moet ‘plaatsvinden’?
 Sterker nog: Waarom wordt het onmogelijk geacht dat het ‘teken van het einde van dit 
samenstel’ zich in de nabije toekomst zou kunnen openbaren? Waarom zijn de leraren van de leraren 
zo verwaand door te geloven dat er niet nog een wereldoorlog zou kunnen plaatsvinden vergezeld 
van voedseltekorten en wereldwijde pandemieën die de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog 
en de Spaanse Griep zullen doen verbleken? Gezien de onheilspellende verslechterende staat van de 
wereld lijkt het hoogst onverstandig van de hoofdleraren om geen ruimte meer open te laten voor 
de mogelijkheid dat de natiën in een gigantische oorlog gestort zouden kunnen worden waarbij 
vervolgens alle tekenen die Jezus voorzegde zich op massale schaal zouden beginnen te openbaren.
 Niemand zou dit graag willen toegeven om zoiets te geloven, maar omdat het 
Wachttorengenootschap blijft vasthouden aan de leerstelling dat de tweede komst al lang geleden 
heeft plaatsgevonden, worden Jehovah’s Getuigen gedwongen te geloven dat de glorieuze Christus 
vaker komt dan op slechts een enkele gelegenheid. Hoewel het niet letterlijk zo wordt gezegd 
impliceert het Wachttorengenootschap dus feitelijk dat er een derde komst zal plaatsvinden. Hoe 
verstandig is het echter om dit te stellen?
 Het is absoluut niet redelijk om dit te veronderstellen. Ook wijkt dit volledig af van de 
Schrift. En toch is dit precies wat impliciet wordt geleerd door de leraren van de leraren, en dus ook 
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aan alle Jehovah’s Getuigen. 
 Om de inconsistentie hiervan verder te illustreren geloofden Jehovah’s Getuigen vele 
decennia lang dat de schapen en de bokken werden gescheiden tijdens de wereldwijde prediking. 
In 1995 heeft het Wachttorengenootschap op juiste wijze de vervulling van deze profetie gewijzigd 
naar een later moment ergens in de toekomst. Echter, op dit moment geloven Jehovah’s Getuigen 
dus dat Christus in 1914 op zijn glorierijke troon ging zitten en dat hij in de toekomst vervolgens nog 
een keer zal komen – arriverend met al zijn engelen om nogmaals op zijn glorierijke troon plaats te 
nemen. 
 Laten we ook eens de context nader beschouwen van het twaalfde hoofdstuk van Lukas, 
waar Jezus zijn discipelen aanspoorde om klaar te staan en waakzaam te zijn met betrekking tot zijn 
komst:  “Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als slaven die 
op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze meteen kunnen 
opendoen als hij komt en aanklopt. Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan als de 
meester komt! Ik verzeker jullie: hij zal zich omkleden, hen aan tafel uitnodigen en bij hen 
komen om hen te bedienen. Gelukkig zijn ze als hij ziet dat ze klaarstaan wanneer hij komt in 
de tweede of zelfs in de derde nachtwake. Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe 
laat de dief zou komen, zou hij niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Ook 
jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten.”



 In de paar verzen hierboven gebruikte Jezus zeven keer de woorden “terugkomt”, 
“komt” en “komen”. Wat nog meer opvalt is dat deze tekst in het bijzonder onthult 
dat wanneer de meester zijn slaven in een waakzame staat aantreft, hij vervolgens 
bij hen zal komen en hen zal bedienen. Dit herinnert ons aan het oorspronkelijke 
avondmaal toen de Heer zich omgordde als een slaaf en de voeten waste van   
de apostelen. Tijdens diezelfde gelegenheid sprak Jezus ook over zijn heengaan en terugkeren 
– zijn tweede komst. Zijn tweede komst moet een buitengewone gebeurtenis zijn in de 
uitwerking van Jehovah’s voornemen - de voltrekking van het nieuwe verbond dat werd 
geïnitieerd tijdens het oorspronkelijke avondmaal.
 Vandaar ook dat Jezus in het twaalfde hoofdstuk van Lukas zijn komst koppelde aan 
het oordeel over de slaven van zijn huis in relatie tot zijn parousia. Of zijn de leraren van 
Jehovah’s Getuigen zo traag van begrip geworden dat ze de betekenis van de uitdrukking ‘bij 
hen komen’ niet herkennen in relatie tot het woord parousia, wat letterlijk betekent ‘langszij 
komen’?
 Zoals eerder werd aangehaald, leerde het Wachttorengenootschap vóór 2013 dat 
de getrouwe slaaf al in 1918-1919 was aangesteld over alle bezittingen van de meester. Nu 
dat echter het moment van de komst van Christus is verzet naar een toekomstig tijdstip en 
aangezien de hierboven aangehaalde Schriftplaatsen duidelijk een verband leggen tussen de 
komst van de meester en de parousia, in welke zin zal Jezus dan in de toekomst langszij 
naast zijn trouwe discipelen komen wanneer het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook 
leert dat de aanwezigheid van Jezus al in 1914 begon? Bestaan er dan meerdere parousia en 
tevens meerdere komsten? 
 Beschouw daarnaast ook eens een andere bekende tekst die spreekt over de komst 

van de Heer. In Maleachi 3: 1-2 staat het 
volgende geschreven: “Let op! Ik stuur 
mijn boodschapper, en hij zal een weg 
voor mij banen. Plotseling zal de ware 
Heer, die jullie zoeken, naar zijn tempel 
komen. En de boodschapper van het 
verbond zal komen, naar wie jullie 
verlangen. Hij zal beslist komen’, zegt 
Jehovah van de legermachten. ‘Maar wie 
zal de dag van zijn komst doorstaan? Wie 

zal standhouden als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een louteraar en 
als het loog van de wassers.”
 Jezus zelf doelde op zijn vurige komst toen hij christenen aanspoorde om niet toe te 
laten dat zij zich zouden overgeven aan wellust en de zorgen des levens, zodat ze erin zullen 
slagen om staande te blijven voor het aangezicht van de Zoon des mensen. De aansporing 
om succesvol te zijn in het staande blijven voor de Zoon des mensen weerklinkt in de vraag 
die in Maleachi wordt gesteld: “Wie zal standhouden als hij verschijnt?” Gezien het feit 
dat het Wachttorengenootschap leert dat de boodschapper van het verbond reeds in 1918 is 
gekomen moet de volgende vraag worden gesteld: 
“Bestaat er meer dan één gelegenheid waarop christenen die deel uitmaken van het verbond 
ten overstaan van Christus gebracht zullen worden?”
 Een degelijke redenering zou moeten uitwijzen dat de komst van de boodschapper 
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“Zie! Hij zal beslist komen’, 
zegt Jehovah van de 

legermachten. ‘Maar wie 
zal de dag van zijn komst 

doorstaan…?



van het verbond die de tempel komt reinigen precies hetzelfde illustreert als de komst van de Zoon 
des mensen die de slaven van zijn huisgezin komt oordelen. Is het huis van God niet tevens de 
geestelijke tempel? Wanneer we dit feit nader beschouwen, hoe kan Christus dan komen als hij al is 
gekomen? Een meer treffende vraag mag dan ook worden gesteld: “Waarom wordt er van Jehovah’s 
Getuigen verwacht dat zij geloof dienen te oefenen in twee tegenstrijdige ‘waarheden’?”
 Is het misschien zo dat de reden waarom zij falen in het onderscheiden van het feit dat 
Christus nog niet is gekomen juist de voornaamste reden zou kunnen zijn dat de Heer zal komen 
op een uur dat jullie het niet verwachten waardoor zelfs de ‘getrouwen’ getuchtigd zullen worden 
vanwege hun gebrek aan onderscheidingsvermogen?

WAT BETEKENT HET EINDE?

Jezus zei dat het “goede nieuws van het Koninkrijk op de hele bewoonde aarde zal worden gepredikt, 
en dan zal het einde komen”. Er is lange tijd van uitgegaan dat het predikingswerk en het maken 
van discipelen plaatsvindt gedurende de periode die bekend staat als het besluit en tevens dat ‘het 
einde’ het einde betekent van de hele slechte wereld (Galaten 1:4) tijdens Armageddon. Er bestaan 
vele redenen om te geloven dat hiermee iets anders bedoeld word.
 Markus schreef in zijn verslag iets dat niet voorkomt in Mattheüs en Lukas; namelijk dat 
het goede nieuws eerst moet worden gepredikt. Eerst voor wat? Beschouw alstublieft de volledige 
context van de opmerkingen van Jezus: “En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan 
rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders 
en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle 
volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, 
maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment 
wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. 
Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en 
kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn 
naam door alle mensen worden gehaat. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered.” 
(Markus 13:9-13)
 Ware christenen zijn altijd al op de een of andere manier vervolgd. Er zijn veel landen 
over de hele wereld die Jehovah’s Getuigen de rechtsbescherming ontnemen die over het algemeen 
geldt binnen deze zogenaamde vrije wereld. Het staat vast dat Jehovah’s Getuigen zich daarentegen 
vooral goed hebben kunnen ontwikkelen in de Verenigde Staten van Amerika, wat vooral te danken 
is aan de vrijheden die zijn gewaarborgd in het Eerste Amendement van de Bill of Rights. Zelfs in 
tijden van zware vervolging, gedurende het Rutherford-tijdperk, heeft de Amerikaanse regering via 
haar Hooggerechtshof onze rechten verdedigd. Sinds het einde van de tweede Wereldoorlog hebben 
de natiën als geheel kunnen genieten van een langere periode van relatieve vrede en welvaart, 
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wat enorm heeft bijgedragen aan de facilitering van het wereldwijde verkondigingswerk dat werd 
aangestuurd door het Wachttoren Bijbelgenootschap.
 De vraag die we ons moeten stellen is dus: “Als het goede nieuws eerst moet worden 
gepredikt, wat volgt er dan daarna?”  Het antwoord hierop luidt: Intense vervolging. 
De context waarin Jezus zei: “Het goede nieuws moet eerst worden gepredikt” verwijst dus naar 
een extreme mate van vervolging die nog niet eerder is meegemaakt in onze moderne tijd. Dit kan 
absoluut met zekerheid worden gesteld omdat uit de woorden van Jezus duidelijk blijkt dat er in 
tegenstelling tot het verleden in dit geval sprake zal zijn van vervolging van christenen uit een veel 
bredere hoek en niet enkel vanuit de regering (lokale rechtbanken, bestuurders en koningen). 
 In de eerste eeuw was elke Jood die openbaar zijn geloof in Jezus beleed zeker van het feit 

DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS  | 13



dat ze uit de synagoge verwijderd zouden worden. Hoe zit het dan met de periode van het besluit?
 Het is niet waarschijnlijk dat ware christenen ooit een Joodse synagoge zouden bezoeken. 
Betekent dit dan dat de woorden van Christus in deze tijd niet relevant zijn? Absoluut niet. De 
Joodse synagoge staat synoniem aan de Christelijke gemeente. In het boek Openbaring sprak Jezus 
over degenen die beweren Joden te zijn maar die in werkelijkheid behoren tot de synagoge van 
Satan.
 In zijn brief aan de Romeinen informeert Paulus - de meest vooraanstaande christelijke 
leraar - ons dat de werkelijke Joden diegenen zijn die trouw blijven aan Gods zalving. Wanneer we 
dit feit in gedachten nemen, moeten degenen die op leugenachtige wijze ten onrechte beweren Joden 
te zijn dus de synagoge van Satan vormen. Zij zijn dus diegenen die op bedrieglijke wijze claimen 
dat zij gezalfd zijn. We zouden hier echter niet vreemd van op moeten kijken aangezien er tevens 
een vergelijkbare situatie bestond in de vroegere Korinthische gemeente. De geïnspireerde apostel 
openbaarde dat prominente vooraanstaande mannen die de gemeente aanstuurden  - naar wie  Paulus 
verwees als de ‘superapostelen’ - geen gezalfde christenen waren, maar dat zij in werkelijkheid 
valse apostelen waren die anderen bedrogen door zich ten onrechte voor te doen als apostelen van 
Christus en zich voordeden als dienaren van rechtvaardigheid. Zij waren dus louter agenten van de 
Duivel die zich op bekwame wijze hadden vermomd als dienaren der rechtvaardigheid. Schijnbaar 
was de vermomming zo ontzettend effectief dat Paulus daarom ook ernstig bezorgd was dat, net 
zoals de slang Eva door middel van zijn sluwheid had verleid, ook de broeders en zusters binnen de 
Korinthische gemeente verdorven konden raken vanwege de aanwezigheid van deze valse leraren 
van Satan die zich in hun midden bevonden.
 Als een bevestiging door middel van twee getuigen: De apostel Petrus getuigde in het eerste 
vers van het tweede hoofdstuk van zijn tweede brief de volgende woorden: “en zo zullen er ook 
onder jullie valse leraren zijn.” die “jullie hebzuchtig uitbuiten met misleidende woorden.” 
Aangezien de  aanwezigheid van deze valse leraren onmiddellijk voorafgaat aan hun oordeel, wordt 
hiermee evident duidelijk dat er ook valse apostelen zullen zijn die de gemeente van Christus zullen 
aansturen tot aan het moment dat Christus zal komen.
 Wat de synagoge van Satan betreft schreef Jezus in zijn waarschuwingsbrief aan de gemeente 
Smyrna het volgende: “Ik weet van je ellende en armoede - maar je bent rijk - en ik weet van 
de lastering door mensen die zeggen dat ze Joden zijn en het eigenlijk niet zijn, maar ze zijn 
een synagoge van Satan. Wees niet bang voor het lijden dat je te wachten staat. De Duivel zal 
ermee doorgaan sommigen van jullie in de gevangenis te gooien, zodat jullie volledig op de 
proef worden gesteld. Tien dagen lang zullen jullie het zwaar te verduren hebben. Bewijs dat 
je trouw bent, zelfs tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, moet 
horen wat de geest tegen de gemeenten zegt: wie overwint, zal in geen geval door de tweede 
dood getroffen worden.” (Openbaring 2:9-11) 
 Omdat Jezus ons een openbaring gaf van de dingen die binnenkort tijdens de dag des Heren 
zullen moeten plaatsvinden, is het duidelijk dat de vervolging die dan zal ontstaan zal voortkomen 
van binnenuit de organisatie. Degenen die de synagoge van Satan vormen moeten dus de slechte 
slaven zijn die Jezus niet zullen accepteren wanneer hij zal komen. De Duivel zal hen gebruiken 
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om de ware Joden te vervolgen - net zoals de Duivel dit deed bij de deloyale apostel van Jezus 
namelijk Judas. Deze slechte mensen zullen ervoor zorgen dat velen tot struikelen zullen worden 
gebracht. Zij zullen ervoor zorgen dat de broeders van Christus zullen worden geslagen in de 
synagogen en overgedragen zullen worden om gevangen te worden gezet of om ter dood te worden 
gebracht. Vanzelfsprekend zullen de Jehovah’s Getuigen gedurende die periode niet meer vreedzaam 
verdergaan met hun bediening wanneer hun voormalige broeders hen zullen gaan haten en hen 
zullen verraden waarbij zelfs hun eigen familieleden en hun geliefden hen zullen overhandigen om 
gedood te worden. Tegen die tijd zal het goede nieuws al zijn gepredikt en zal deze periode definitief 
tot een besluit zijn gekomen.
 Een van de laatste dingen die Jezus tegen zijn discipelen zei voordat hij naar de hemel 
opsteeg, was het bekende gebod om discipelen te gaan maken. Christus verzekerde zijn volgelingen 
dat hij bij hen zou zijn gedurende alle dagen tot aan het einde van het tijdperk. Hieruit blijkt 
duidelijk dat de periode die bestemd is om discipelen te maken en te dopen, voorafgaand aan 
het besluit plaatsvindt. Wanneer Jezus al vóór het besluit bij zijn volgelingen aanwezig zal zijn, 
mogen we tijdens het besluit dus iets anders verwachten, iets veel intiemer, zodra Jezus langszij zal 
verschijnen om hen te bedienen die gedurende dat moment waakzaam zullen blijven uitzien.  
 Wat betekent dit besluit dan? 

DE OOGST BETEKENT HET EINDE VAN EEN TIJDPERK

In het 13de hoofdstuk van Mattheüs legde Jezus uit dat de oogst het einde zal betekenen van een 
tijdperk of zoals sommige vertalingen het omschrijven: het einde der tijden. Jezus gebruikte vaak 
illustraties met betrekking tot het zaaien en het oogsten. Hij zei ooit dat de velden wit waren, rijp voor 
de oogst. Hij sprak ook over een afsluitende oogst. Deze laatste oogst zal echter niet door menselijke 
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oogstmachines worden uitgevoerd maar door machtige 
engelen die Christus erop uit zal sturen. Deze engelen 
zullen alle mensen die wetteloosheid beoefenen en ook 
alle dingen die als struikelblokken dienen, als onkruid 
verdelgen uit zijn Koninkrijk.
 Het Wachttorengenootschap beweert nog 
steeds dat deze laatste oogst begon in 1914. Als 
dat waar zou zijn dienen we dus te geloven dat de 
engelen die deze oogst zouden hebben uitgevoerd, 
alle wetteloze personen hebben verwijderd uit 
het hedendaagse heidense christendom? Dit is 
geen onredelijke vraag om te stellen aangezien de 
Internationale Bijbelonderzoekers al een afzonderlijke 
en afgescheiden sekte waren geworden. Zelfs ondanks 
deze kennis blijven de leraren van Jehovah’s Getuigen 
stug volhouden dat het de valse christenen waren die 
in 1918 werden samengebundeld als onkruid en dat de 
tarwe werd onderscheiden. Betekent dit dan dat er op 
dit huidige moment helemaal geen struikelblokken meer 
bestaan onder Jehovah’s Getuigen omdat deze machtige 
engelen die struikelblokken hebben verwijderd? Wie 
zou zo’n onzinnige stelling daadwerkelijk geloven? Het 
is haast niet voor te stellen maar het Wachttorengenootschap heeft miljoenen Jehovah’s Getuigen 
ervan weten te overtuigen dat dit werkelijk het geval is!
 Jezus sprak over een aanverwante illustratie: “Het Koninkrijk van de hemel is ook als een 
sleepnet dat in de zee werd neergelaten en waarin allerlei soorten vissen werden bijeengebracht. 
Toen het vol was, werd het op het strand getrokken. Daarna gingen de vissers zitten om de 
goede vissen in manden te verzamelen, maar de ongeschikte vissen gooiden ze weg. Zo zal het 
ook gaan aan het einde van het tijdperk. De engelen zullen eropuit gaan en zullen de slechten 
scheiden van de rechtvaardigen en in de brandende oven werpen. Daar zullen ze jammeren en 
knarsetanden.” (Mattheüs 13:47-50)
 Volgens het Wachttoren-artikel van december 2014 getiteld: “Begrijp je de betekenis?”, 
schreven de leraren van de leraren het volgende in paragraaf 10 op bladzijde 13:
 “Het scheiden van de figuurlijke vissen slaat niet op het uiteindelijke oordeel tijdens de grote 
verdrukking; er wordt door afgebeeld wat er zou gebeuren tijdens de laatste dagen van deze slechte 
wereld. Jezus wilde laten zien dat niet iedereen die interesse heeft voor de waarheid, uiteindelijk voor 
Jehovah zal kiezen. Veel mensen bezoeken onze vergaderingen of willen best de Bijbel bestuderen, 
maar ze willen zich nergens toe verplichten (1 Kon. 18:21). Weer anderen zijn gestopt met het 
bezoeken van de vergaderingen. Sommige jongeren zijn in de waarheid opgevoed maar hebben nog 
geen liefde voor Jehovah’s normen ontwikkeld.”
 De titelvraag luidde: begrijp je de betekenis? Dit is inderdaad een hele treffende vraag.
 Met het doel om deze illustratie ten aanzien van het besluit te verbinden aan het jaar 
1914, beweert het Besturend Lichaam de absoluut verbijsterende claim dat miljoenen marginaal 
geïnteresseerde personen die zich niet kunnen of willen committeren aan de doop en daarnaast 
de vele andere miljoenen Jehovah’s Getuigen die op dit moment reeds uit de organisatie zijn 
vertrokken, door de oogstende engelen op de stapel met onkruid zouden zijn gegooid en bestempeld 
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zouden zijn als ‘ongeschikt’. Ongetwijfeld zullen velen 
van deze personen de organisatie reeds hebben verlaten 
omdat zij walgen van de eindeloze hypocrisie van 
deze zelfde organisatie. Velen van hen zijn hierdoor 
op geestelijk vlak tot struikelen gebracht en zijn 
spiritueel ziek gemaakt - inclusief de duizenden arme 
onschuldige slachtoffers die ten prooi zijn gevallen aan 
roofzuchtige pedofielen die dus volgens de leer van het 
Wachttorengenotschap ook door diezelfde oogstende 
engelen gemarkeerd zouden zijn als “ongeschikt”. 
 Echter, als er iemand ongeschikt is om te mogen 
leven in Gods Koninkrijk dan zijn het zonder enige 
twijfel wel de valse leraren die de meester hebben 
verstoten die hen heeft losgekocht – zij die op brutale 
wijze de naam van God lasteren om aan de ene kant 
het Wachttorengenootschap te verheerlijken terwijl 
zij tegelijkertijd de schapen veroordelen en naar 
de slachtbank brengen wanneer zij eigenlijk van 
de meester de opdracht hadden gekregen om zorg 
te dragen voor deze schapen door hen te voeden en 
hen als zorgzame herders liefdevol te hoeden. Helaas 

moeten we constateren dat niemand onder Jehovah’s Getuigen de betekenis snapt van de illustratie 
van het sleepnet! 
 Net als in de wereld van de natuur maakt deze symbolische oogst een einde aan het 
metaforische zaaien, het cultiveren en het bewateren. In werkelijkheid betekent het besluit van 
het samenstel het einde van het christelijke tijdperk. Het markeert het einde van een periode van 
prediking en het maken van discipelen. Het betekent het einde van een periode van roepen en 
uitkiezen. Deze gebeurtenis zal resulteren in de definitieve verzegeling. Daarom zei de apostel 
Paulus ook dat door deel te nemen aan het avondmaal, “jullie de dood van de Heer verkondigen 
totdat hij komt.” (1 Korinthiërs 11:26)
 Laat iedereen die oren heeft goed luisteren: Het besluit zal zijn wanneer Christus komt 
om het huis van God te oordelen. Sommigen zullen getrouw worden bevonden. Anderen zullen 
ongetrouw worden bevonden en zullen worden verworpen. 
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Toen hij sprak over zijn tweede komst, legde Jezus er de nadruk op om zijn volgelingen te 
waarschuwen voor de onvermijdelijke aanwezigheid van bedriegers en oplichters die hun 
invloed zullen uitoefenen in de periode tijdens en vlak voor de parousia van Jezus Christus.  
Het is feitelijk zelfs zo dat Jezus als reactie op de vraag van zijn apostelen, die 
hem verzochten om een teken, de waarschuwing gaf om waakzaam te blijven en 
niet te worden misleid omdat velen door valse Christussen zullen worden misleid. 
Jezus herhaalde zijn waarschuwing, zeggende dat tijdens de verdrukking christenen 
overgeleverd en gedood zullen worden en “ook zullen velen dan struikelen, elkaar 
verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen 
velen misleiden.” (Mattheüs 24:10)
 Uiteindelijk zei hij verder: “Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk! 
Hier is de Christus” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen 
valse christussen en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen 
zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie 
van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij 
is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de 
binnenkamers”, geloof het dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt 
en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. 
Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen.” (Mattheüs 24:23-28)
 Toen Charles Taze Russell de kleine Allegheny-Bijbelstudie groep vormde, 
was het de doelstelling om de juistheid van de basis-doctrines van de mainstream 
kerken te onderzoeken en te bepalen. Deze christenen die belust waren om achter de 
waarheid te komen kwamen al vrij snel achter de valsheid van de Drie-eenheid, de 
leer van het hellevuur, de onsterfelijke ziel en het idee dat alle geredde zielen hoe dan 
ook naar de hemel zullen gaan.
 Behalve zijn interesse in de elementaire doctrines was Russell ook ten diepste 
geïnteresseerd in de tweede komst van Christus. En hoewel zijn Bijbelonderzoek zich 
toen nog in de kinderschoenen bevond kwam in diezelfde periode ook het Wachttoren 
Genootschap tot stand evenals het feit dat Russel verklaarde dat in 1874 de onzichtbare 
aanwezigheid van Christus was begonnen. 
 Het klopt dat er een onderscheid bestaat tussen de tegenwoordigheid 
(aanwezigheid) van de Heer en zijn komst, zoals Russell terecht opmerkte. Maar 
wat is dan de Schriftuurlijke basis voor een onzichtbare aanwezigheid? Hoe was het 
voor Russel mogelijk om te kunnen onderscheiden dat Jezus in 1874 onzichtbaar 
terugkeerde toen de Bijbelonderzoekers zich toen ten aanzien van Bijbelse profetie in 
absolute onwetendheid begaven welke louter gebaseerd was op een chronologische 
interpretatie die nu in onze tijd volledig is afgedankt en in de prullenbak is gegooid?

Valse Christussen en 
Valse Profeten Zullen 
Opstaan

2



 Verzekerde Jezus ons niet dat waar twee of drie personen in zijn naam bij elkaar komen, hij in 
hun midden is? Dit is echter niet iets wat we zomaar moeten aannemen als iets vanzelfsprekends. Juist 
daarom alleen al kunnen we hieruit opmaken dat er een wezenlijk verschil zal zijn tussen de situatie waar 
Jezus ‘in ons midden zal zijn’ en Jezus die zich ‘langszij zal openbaren om te bedienen’.  We mogen 
verzekerd zijn van het feit dat wanneer Jezus al voorafgaand aan zijn komst ‘onzichtbaar’ aanwezig is 
te midden van de gelovigen, we mogen verwachten dat de voorzegde daadwerkelijke aanwezigheid van 
Christus een gebeurtenis zal zijn die vele malen unieker en specialer zal zijn.
 Gezien het feit dat de Bijbelonderzoekers tot ver na 1914 bleven geloven dat de parousia al 
in 1874 was begonnen zou het onderhand wel duidelijk moeten zijn dat er iets grondig mis is met de 
leerstelling van het Wachttorengenootschap ten aanzien van de onzichtbare parousia-doctrine. Hoe is 
het mogelijk dat zelfs ondanks de 1930 herziening van de parousia-leer, Christus toch onzichtbaar 
in hun midden aanwezig zou zijn geweest vanaf het jaar 1914 en ook nog 15 jaar daarna, toen de 
Bijbelonderzoekers opereerden onder de misleidende waan dat de aanwezigheid (tegenwoordigheid) 
van Christus al in 1874 was begonnen? We zouden onszelf dan de vraag moeten stellen: Waarom is de 
aanwezigheid van Christus zo ineffectief? Hoe is het mogelijk dat het zo eenvoudig is om naar willekeur 
het moment van de aanwezigheid van Christus zomaar naar hartenlust te verschuiven naar een ander 
moment?
 Het is voor oprechte Bijbelonderzoekers de hoogste tijd om de apostolische vermaning op te 
volgen die ons aanspoort om ‘zeker te zijn van alle dingen’. 
 Wat is werkelijk de Schriftuurlijke basis voor de onzichtbare parousia-leerstelling van het 
Wachttorengenootschap? De onderliggende redenatie is verrassend misleidend.
 Het Wachttorengenootschap beweert bijvoorbeeld dat als Christus in het vlees zou terugkeren, 
hij het loskoopoffer van zijn lichaam zou intrekken. De veronderstelling is dat Jezus enkel zichtbaar 
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kan zijn als hij zich in een menselijk lichaam materialiseert. Is het echter niet zo dat Jezus zich na zijn 
opstanding ook niet in verschillende menselijke lichamen materialiseerde? Dat deed hij zeker. Nadat 
Jezus was opgewekt in het geestenrijk, materialiseerde hij in het vlees tijdens verschillende gelegenheden 
om zijn discipelen te overtuigen van het feit dat hij echt leefde. Tijdens een bepaalde gelegenheid 
berispte hij hen omdat ze onverstandig en traag van begrip waren om niet te geloven wat de profeten over 
Christus hadden gezegd. (Lukas 24:25) Bij twee andere gelegenheden na zijn dood, waren zijn discipelen 
bij elkaar vergaderd achter gesloten deuren en stond Jezus in hun midden. Zou dit een voorafschaduwing 
kunnen zijn van de parousia? Er bestaan goede redenen voor waarom we kunnen geloven dat dit ook 
daadwerkelijk zo is.
 Het is evenzo misleidend dat het Wachttorengenootschap het vers uit Johannes 14:19 citeert als 
een bewijstekst voor een onzichtbare parousia waar Jezus het volgende zei: “Nog een korte tijd en de 
wereld zal mij niet meer zien” In exact hetzelfde vers ging Jezus echter verder door te zeggen: “maar 
jullie zullen mij wel zien, want ik leef en jullie zullen leven.” Jezus voorzag zijn opmerking van de 
volgende inleiding: “Ik kom bij jullie terug”, verwijzend naar zijn tweede komst. Dit zal zijn wanneer 
zij die in de Christus zullen zijn gestorven hem zullen aanschouwen evenals zij die op dat moment nog 
in het vlees zullen zijn achtergebleven.
 Nadat Jezus was opgewekt, verscheen hij aan bijna 
500 mensen die hem met hun 
eigen ogen zagen. Elk van die 
getuigen waren echter al eerder 
een gelovige geworden nog 
voordat Jezus werd opgewekt. 
Petrus legde dit uit aan de 
eerste niet-Joodse gelovige 
en zei tegen Cornelius: “God 
heeft hem op de derde dag 
opgewekt en hem openbaar 
laten worden, niet aan het 
hele volk, maar aan getuigen 
die van tevoren door God 
waren aangewezen, aan ons, 
die na zijn opstanding uit de dood met hem gegeten en 
gedronken hebben.” (Handelingen 10:40-41)
 Jezus bleek dus trouw te zijn aan zijn woorden. De 
wereld der ongelovigen zag hem niet na zijn dood. Enkel 
en alleen de gelovigen die door God waren aangesteld 
werden toegestaan om hem te aanschouwen. Volgens 
datzelfde patroon zullen de ongelovigen van de wereld het 
teken van de Mensenzoon in de hemel te zien krijgen en 
zichzelf slaan uit bedroefdheid, terwijl de uitverkorenen 
hem zullen aanschouwen op een manier die geen andere 
mens zal meemaken. 
 Op die manier zullen de woorden van de apostel 
worden vervuld: “Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van 
God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. 
Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij 
als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. 

Nadat Jezus was opgewekt in het 
geestenrijk, manifesteerde hij zich bij 

talloze gelegenheden om zijn volgelingen 
ervan te overtuigen dat hij leefde en dat 

hij zich in hun midden bevond, wat diende 
als voorafschaduwing van zijn parousia 

tijdens zijn tweede komst.
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Iedereen die op hem hoopt, zuivert zich, net zoals hij zuiver is.. ” (1 Johannes 3: 2-3)
 Een andere redenering die door het Wachttorengenootschap wordt gepresenteerd is dat Christus 
op dit moment verblijft in een onbereikbaar licht dat door geen enkel mens te aanschouwen is. Hoewel dat 
waar is, is Jehovah zelf ook niet te aanschouwen door louter sterfelijke ogen. Niettemin toonde Jehovah 
toch zijn heerlijkheid en glorie aan Mozes. De ontmoeting was zo glorieus dat na deze ontmoeting het 
gezicht van Mozes voor een bepaalde tijd een stralende glans uitstraalde.
 Zou het mogelijk kunnen zijn dat de tegenwoordigheid (aanwezigheid) of openbaring van 
Christus een vergelijkbare soort manifestatie zal zijn?  Het voorbeeld van Saulus die destijds op weg was 
naar Damascus en een bovennatuurlijke ontmoeting had met Jezus wijst erop dat dit ook werkelijk zo is. 
Toen Paulus aan de Korinthiërs verwees naar zijn ervaring, zei hij dat hij de laatste was van de discipelen 
die de uit de dood opgewekte Christus zou zien en dat zijn ervaring was alsof hij te vroeg was geboren. 
(1 Korinthiërs 15:8) Hieruit blijkt dus dat ondanks het feit dat Jezus verblijft in een onbereikbaar soort 
licht, de apostel die daarvoor nog een Farizeeër was toch een glimp heeft opgevangen van de glorie 
van Christus. In welk opzicht was Paulus dan te vroeg geboren? Terwijl alle andere discipelen Jezus in 
menselijke vorm zagen, nog voordat hij naar de hemel opsteeg, zag Paulus de verheerlijkte Jezus op dat 
moment al op dezelfde wijze waarop ook alle verzegelde uitverkorenen op aarde hem zullen zien tijdens 

zijn parousia oftewel zijn tweede komst. 
  Is het werkelijk slechts een onbeduidend detail dat er 
luidkeels een valse aanwezigheid van Christus wordt 
verkondigd, zoals het Wachttorengenootschap meer dan 
een halve eeuw deed? Werden de Bijbelonderzoekers 
feitelijk niet door de leraren van de leraren ertoe bewogen 
om te geloven dat Christus al vanaf het jaar 1874 in de 
binnenkamers aanwezig was?
  En aangezien het Wachttorengenootschap nooit heeft 
ontkend dat de aanwezigheid van Jezus reeds is begonnen 
– en zij het toegeschreven jaartal aan deze gebeurtenis 
enkel hebben verschoven van 1874 naar 1914 - wat 
betekent dit dan voor de toekomst? 
  Gezien zijn waarschuwing betreffende de valse 
profeten die beweren dat Christus hier en daar is - in 
de binnenkamers of in de wildernis - hoe kunnen de 
uitverkorenen dan mogelijkerwijs worden misleid? De 
Wachttorenorganisatie beweert dat de tarwe al in het 
pakhuis is verzameld en dat al duidelijk vaststaat wie 
zullen behoren tot het onkruid. Indien dat waar zou zijn 
en indien de uitverkorenen uitsluitend onder Jehovah’s 
Getuigen gevonden kunnen worden, hoe zouden diezelfde 
uitverkorenen dan misleid kunnen worden door iets of 
iemand anders dan doormiddel van hetzelfde vertrouwde 
kanaal van de Wachttorenorganisatie? 
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Gods Koninkrijk is in 
Jullie Midden

3

Waarom zei Jezus met betrekking tot de valse profeten die tijdens de verdrukking 
in staat zullen worden gesteld om grote tekenen en wonderen te verrichten, dat 
“indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen” misleid zouden worden – impliceren 
zijn woorden dat dit niet mogelijk zal zijn? 
 Welke factor zal er dan voor zorgen dat het voor de uitverkorenen 
onmogelijk zal zijn om te worden bedrogen door de misleiding die velen tot 
struikelen zal brengen?
 Denk eens aan de ervaring van de apostelen en alle anderen die de 
uit de dood opgewekte Christus aanschouwden. De Joodse autoriteiten waren 
vastberaden om te voorkomen dat de Joden geloof in Jezus zouden stellen. 
Zelfs nadat het overgebleven vleselijke lichaam van Christus was verdwenen, 
werd de leugen verspreid dat zijn discipelen het stoffelijk overschot hadden 
verborgen. Echter, het was voor de discipelen van Jezus niet mogelijk om te 
worden misleid om de eenvoudige reden dat zij zeker wisten dat Jezus leefde. 
Ze zagen hem. Ze spraken met hem. Ze raakten hem aan. Ze deelden zelfs een 
maaltijd met hem. 

 En nadat ze met de geest waren vervuld, werden ze zijn onverzettelijke 
getuigen. Velen van hen hebben dit uiteindelijk met hun leven moeten bekopen 
omdat ze voor Jezus hebben getuigd.

Houd in gedachten dat het grote bedrog pas in de toekomst tot stand komt 
- tijdens de verdrukking. Dat is de situatie waar Jezus op doelde toen hij de 
opmerking maakte: “Als iemand dan tegen jullie zegt:” Kijk! Hier is de 
Christus ...” (Mattheüs 24:23)
 Beschouw nu eens het 17de hoofdstuk van Lukas, waar Jezus tijdens een 

“Want net zoals de bliksem de hemel van de ene 
tot de andere kant oplicht, zo zal de Mensenzoon 

zijn in die tijd.”



andere gelegenheid sprak over zijn tweede komst. Hoewel het klopt dat Christus niet specifiek 
de grote verdrukking noemde, gebruikte Jezus wel dezelfde bewoording die hij ook gebruikte 
toen hij in het 24ste hoofdstuk van Mattheüs sprak over het einde van het tijdperk: “En mensen 
zullen tegen je zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Ga er niet heen en loop niet achter 
ze aan. Want net zoals de bliksem de hemel van de ene tot de andere kant oplicht, zo zal 
de Mensenzoon zijn in die tijd.” (Lukas 17:23-24)
 ‘In die tijd’ betekent hier duidelijk hetzelfde en verwijst dus naar de dag van de Heer, 
het moment waarop de openbaring tot stand komt. Jezus vergeleek vervolgens de dag van de 
Mensenzoon met de dagen van Noach en Lot, net zoals hij ook deed tijdens het bespreken 
van het besluit. Echter staat er in Lukas 17:30 iets unieks opgetekend. Er staat: “Zo zal het 
ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard.” De volgende vraag zou 
moeten rijzen, namelijk: Hoe zal de Zoon des mensen worden geopenbaard en daarnaast ook de 
vraag: Aan wie zal hij dan worden geopenbaard?
 Wanneer we onze aandacht richten op het patroon dat in de Bijbel staat opgetekend, 
namelijk het feit dat Jezus zich na zijn opstanding in de eerste eeuw enkel openbaarde aan hen 
die de roeping hadden ontvangen, mogen we dus verwachten dat ditzelfde patroon zich ook in de 
toekomst zal gaan herhalen tijdens zijn tweede komst. Zijn openbaring of manifestatie aan hen 
zal het teken vormen dat zij zullen zijn geaccepteerd in het Koninkrijk. – wat ook wel bekend 
staat als de ‘verzegeling`. De manifestatie is hetzelfde als zijn komst (langszij komen) - de 
parousia. Op deze manier zal de Zoon des mensen worden geopenbaard en zal zijn openbaring 
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Wat zijn de Tijden der 
Heidenen?
Het boek Lukas is het enige evangelie-verslag dat melding maakt van de woorden van Jezus 
die zegt dat Jeruzalem door de natiën zal worden vertreden totdat de vastgestelde tijden 
der natiën zijn vervuld. De apostelen wilden in dezelfde context van Jezus weten wanneer 
precies de stad en de tempel zouden worden afgebroken, zoals Jezus een paar dagen 
eerder had voorspeld toen hij over Jeruzalem weende.
 De apostelen wilden weten wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Hierop 
vertelde Jezus hen de dingen die zouden gebeuren toen hij zei: “Want er zal veel ellende 
over het land komen en dit volk zal zwaar gestraft worden. Ze zullen door het zwaard 
omkomen of als gevangenen naar alle volken worden weggevoerd. En Jeruzalem zal 
door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij 
is.” (Lukas 21:23-24)
 Er staat in het antwoord van Jezus geen aanwijzing dat hij sprak over de vernietiging 
van Jeruzalem die eeuwen daarvoor had plaatsgevonden, gedurende de dagen van de 
slechte koning Zedekia. Integendeel, Jezus sprak hier duidelijk over een andere toekomstige 
vernietiging die over de heilige stad zou komen. Dat is ook de reden waarom Jezus zei: “ze 
zullen door het zwaard omkomen” – en niet “ze zijn door het zwaard omgekomen”. Ook 
staat er “Jeruzalem zal vertrapt worden” – en dus niet, “zal vertrapt blijven worden”.
 Het is ondenkbaar dat de apostelen zo geestelijk bekrompen zouden zijn geweest 
om per vergissing te veronderstellen dat Jezus zou hebben gezegd dat Jeruzalem op dat 
moment al door de natiën werd vertrapt. De vraag die we ons nu zouden mogen stellen is 
deze: Omdat Jezus onbetwistbaar sprak over dat Jeruzalem in de toekomst zou worden 
vertrapt, waarom beweert het Wachttorengenootschap dan bij hoog en bij laag dat het 
vertrappen begon toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde? Het enige ware antwoord op 
deze vraag luidt dan ook dat er geen enkele rechtvaardiging bestaat om het begin van de 
vastgestelde tijden der natiën te koppelen aan het jaar 607 v.Chr.
 Uiteraard sprak Jezus ook over de dingen die zullen gebeuren tijdens de grote 
verdrukking - lang nadat de Romeinen Jeruzalem verwoestten. Dat betekent dus dat het 
oude Jeruzalem een grotere realiteit voorafschaduwt en het symbolische ‘Jeruzalem’ is 
datgene wat door de natiën zal worden vertrapt totdat de vastgestelde tijden van de natiën 
zijn geëindigd. Het elfde hoofdstuk van Openbaring werpt licht op deze zaak, waar staat: 
“Maar sla het voorhof buiten het tempelheiligdom over en meet dat niet, want het is 
aan de heidenen gegeven, en ze zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen.”
 De letterlijke stad Jeruzalem bestond nog niet eens ten tijde dat Openbaring werd 
opgetekend. Jeruzalem werd in 70 n.Chr. vernietigd. Openbaring werd ongeveer 25 jaar 
later opgetekend. Jeruzalem werd vanzelfsprekend herbouwd maar hier ging een lange tijd 
overheen. De heilige stad vertegenwoordigt de gemeente van Christus die zijn oorsprong 
vond in Jeruzalem. Het vertrappen betreft de symbolische ‘heilige stad’ tijdens de dag des 
Heren. Omdat Bijbelse profetie zichzelf interpreteert, kan het niet anders dan dat de 42 
maanden de vastgestelde tijden van de natiën betreft waarin zij de heilige plaats zullen 
vertrappen.
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een transformerend effect hebben op degenen aan wie hij zich zal openbaren.
 In de christelijke Griekse Geschriften wordt de parousia gepresenteerd als het ultieme 
einddoel - het einde van ons geloof - de verwezenlijking van de hemelse hoop. Evenzo wordt op 
dezelfde manier over de manifestatie en openbaring van Christus gesproken. In zijn eerste brief 
aan de Thessalonicenzen schreef Paulus bijvoorbeeld over de aanwezigheid van Jezus: “Wat 
is onze hoop of vreugde of kroon van gejuich voor onze Heer Jezus bij zijn aanwezigheid? 
Dat zijn jullie toch?”  (1 Thessalonicenzen 2:19)
 “En we bidden dat de Heer jullie liefde voor elkaar en voor alle anderen laat groeien 
en overvloedig laat zijn, net als onze liefde voor jullie, en dat hij jullie hart standvastig 
maakt, zuiver en heilig voor onze God en Vader bij de aanwezigheid van onze Heer Jezus 
met al zijn heiligen.” (1 Thessalonicenzen 3:12-13)
 In de passages hierboven maakte Paulus duidelijk dat het onberispelijk voor God 
verschijnen tijdens de aanwezigheid van Jezus Christus het einde zal betekenen.  Dat is het 
moment wanneer de hoop waartoe christenen werden geroepen gerealiseerd zal worden. Dat 
zal het moment zijn waarop zij hun kroon zullen ontvangen. Paulus verwees ook naar dezelfde 
uitkomst tijdens de openbaring van Jezus, waar hij schreef: “waardoor jullie in geen enkele 
gave ook maar iets tekortkomen, terwijl jullie vol verlangen wachten op de openbaring van 
onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie ook tot het einde toe sterk maken, zodat jullie op de 
dag van onze Heer Jezus Christus nergens van beschuldigd kunnen worden.” (1 Korinthiërs 
1:7-8)
 Evenzo openbaarde de geïnspireerde apostel dat de manifestatie het einde ervan zal 
betekenen. Hij zei: “[…]beveel ik je om je onbesmet en onberispelijk aan het gebod te houden 
tot de manifestatie van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige Machthebber 
op de daarvoor vastgestelde tijd zal tonen.[…]” (1 Timotheüs 6:13-15)
 In de passages hierboven sprak Paulus over het “zuiver en heilig” zijn tijdens de parousia, 
evenals “nergens van beschuldigd kunnen worden” tijdens de openbaring en de dag van Jezus 
Christus en daarnaast wordt ook het “onbesmet en onberispelijk” zijn.... “tot de manifestatie 
van onze Heer Jezus Christus” nadrukkelijk vermeld. Zuiver zijn, onberispelijk zijn en nergens 
van beschuldigd kunnen worden zijn uitwisselbare termen. Gezien dit feit is het evident dat de 
parousia, manifestatie en openbaring dus ook overeenkomstige termen zijn.
 Het probleem is echter dat wanneer de manifestatie en de openbaring door Bethel worden 
gebagatelliseerd alsof deze termen betrekking zouden hebben op de toekomst, de leraren van de 
leraren binnen Bethel ondanks dat alles toch stug blijven volhouden dat de parousia al in 1914 
is begonnen. Onzichtbaar nog wel.
 Als Jehovah’s Getuigen niet langer misleid willen worden over deze essentiële kwestie 
dan doen zij er goed aan om de Schrift te aanvaarden zoals het er ook staat geschreven - 
erkennend dat de aanwezigheid van Christus, de manifestatie van Christus en de openbaring van 
Christus allemaal hetzelfde betekenen als de onthulling van de Mensenzoon. En de onthulling 
van de Zoon des mensen betekent de climax van het christelijke tijdperk.
Bovendien vindt de onthulling van Jezus plaats tijdens de dag van de Heer, ook wel bekend als de 
dag van Jezus Christus. De dag des Heren vindt niet verspreid plaats over meerdere generaties. 
En net zoals dat Paulus sprak over de aanwezigheid, de manifestatie en de openbaring als zijnde 
de verwezenlijking van ons geloof, zo schreef Paulus ook in zijn brief aan de Filippenzen dat de 
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dag van Jezus de voltooiing van het werk zal zijn wat Christus is begonnen. 
 Met andere woorden: Het einde van het christelijke systeem: “Want ik ben ervan 
overtuigd dat hij die een goed werk in jullie is begonnen, het ook af zal maken tot op de 
dag van Christus Jezus.” (Filippenzen 1:6) 
 Terugkerend naar het 17de hoofdstuk van Lukas, leidde Jezus zijn opmerkingen in over 
de onthulling van de Zoon des mensen als antwoord op een vraag die hem door de Farizeeën 
werd gesteld over wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Als antwoord zei Jezus tegen 
hen: “Het Koninkrijk van God komt niet op een opvallende manier. De mensen zullen niet 

zeggen: “Kijk hier!” of: “Daar!” Want kijk! Gods Koninkrijk is in jullie midden.” (Lukas 
17:20-21) 
 Er valt duidelijk uit op te maken dat het Koninkrijk van God in hun midden was vanwege 
het feit dat Jezus de aangewezen Koning was en dat hij onder hen wandelde. 
In de ruimere context sprak Jezus echter over zijn tweede komst - waar 
Paulus ook naar verwees in het negende hoofdstuk van Hebreeën. In vers 
28 verwees hij hier letterlijk naar als “de tweede keer dat hij komt”. Op 
welke manier zal het Koninkrijk van God in jullie midden zijn tijdens zijn 
tweede komst?
 Jehovah’s Getuigen zijn zo geconditioneerd dat wanneer zij aan 
het Koninkrijk denken, zij een hemelse regering voor zich zien, wat 
natuurlijk ook zo is. Jezus noemde het vaak het Koninkrijk der hemelen. 
Echter, wanneer we al deze zaken achterwege laten en deze koppelen 
aan het onzichtbare, dan heeft dit tot gevolg dat de hele betekenis van de 
basisconcepten zoals de manifestatie en de openbaring van Christus teniet 
worden gedaan. Het Griekse woord voor ‘manifestatie’ wordt bijvoorbeeld 
in de Nieuwe Wereldvertaling aangeduid als ‘epiphaneia’.
 Het Engelse woord ‘epiphany’ is afgeleid van epiphaneia. In het 
Grieks betekent dit woord letterlijk een ‘verschijning’. En om hier geen 
twijfel over te laten bestaan spreekt de Schrift over de manifestatie van 
Jezus in het vlees, ook na zijn opstanding. Het 21ste hoofdstuk van Johannes 
begint bijvoorbeeld met de volgende woorden: “Later verscheen Jezus 
opnieuw aan de discipelen, bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als 
volgt.”
 Echter draagt epiphaneia ook de connotatie van ‘helderheid’, 
afgeleid van het Griekse werkwoord ‘epiphaino’, wat ‘vooruit schijnen’ 

Petrus, Jakobus en Johannes waren visuele getuigen van 
de gebeurtenis die diende als voorbode ten aanzien van 
de komst van Christus in zijn Koninkrijk, waaruit blijkt 
dat de toekomstige parousia van Christus voor gezalfde 

christenen niet onzichtbaar voorbij zal gaan.
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betekent - wat een glorieuze en schitterende verschijning suggereert. 
 Interessant is ook dat de King James Versie van de Bijbel een aantal passages weergeeft 
als “the brightness of his coming” (de schittering van zijn komst). De uitdrukking ‘schittering van 
zijn komst’ zou ons moeten herinneren aan de transfiguratie, wat een voorbode voorstelde van de 
Zoon des mensen die in zijn Koninkrijk arriveert. Enkele dagen voordat Jezus getransfigureerd 
werd, zei hij tegen zijn apostelen: “Ik verzeker jullie dat sommigen van degenen die hier 
staan niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon in zijn Koninkrijk zien komen.” 
(Mattheüs 16:28)
 Sommigen van hen die daar stonden bleken Petrus, Jakobus en Johannes te zijn, zoals 
we in het verslag kunnen lezen: “Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde 
hij van gedaante: zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren glansden als het licht. 
Opeens verschenen aan hen Mozes en Elia, die met hem in gesprek waren.”  (Mattheüs 
17:1-3)
 Pas jaren later schreef Petrus over zijn ervaring welke hij die nacht op de berg had. Hij 
herinnerde de broeders hieraan terwijl hij zei: “Toen we de kracht en aanwezigheid van onze 
Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte 
verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid.” (2 Petrus 1:16)
 Bijbelstudenten die onderscheidingsvermogen bezitten valt het volgende op: De stralende 
en glanzende transfiguratie van Jezus was een voorbode van de parousia en diende als een 



Zijn dit de laatste dagen?
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Jehovah’s Getuigen geloven dat de laatste dagen al in 1914 zijn 
begonnen. In de afgelopen decennia zijn er een groeiend aantal 
anderen bijgekomen die ook van mening zijn dat de laatste dagen al 
zijn begonnen. Het gaat hier met name om Evangelie-georiënteerde 
groepen, die geloven dat de laatste dagen begonnen toen de staat 
Israël werd opgericht. Het Wachttorengenootschap haalt vaak 2 
Timotheüs 3: 1-5 aan als bewijstekst dat we in de laatste dagen leven. 
Er bestaat absoluut geen twijfel over dat naarmate de jaren vorderen, de 
samenleving met elk voorbijgaand jaar steeds goddelozer en corrupter 
wordt. Echter worden er soms kleine details over het hoofd gezien. In 
de bovengenoemde passage zei Paulus niet dat mensen in de laatste 
dagen steeds goddelozer zullen worden - alsof het een geleidelijk proces 
betreft dat plaatsvindt tijdens de laatste dagen. Nee. De geïnspireerde 
Geschriften zeggen simpelweg dat de laatste dagen moeilijk zullen zijn 
om door te komen omdat mensen zo en zo zullen ‘zijn’. Met andere 
woorden, wanneer de laatste dagen beginnen dan zal de wereld op dat 
moment sowieso al door en door corrupt zijn geworden en om die reden 
zullen de laatste dagen kritieke tijden zijn die moeilijk zullen zijn om door 
te komen.



garantie, of ook wel een demonstratie van hoe de Zoon des mensen zal worden onthuld en 
tevens aan wie. 
 Zoals Jezus zelf zei, zouden sommigen van zijn volgelingen de Mensenzoon in zijn 
Koninkrijk zien komen en Petrus zag Jezus zogezegd zelfs in de schittering van zijn komst. Hij 
en zijn mede-apostelen waren ooggetuigen van een gebeurtenis die een voorbode was van de 
komst van Christus in zijn Koninkrijk. Het feit dat Petrus, Jakobus en Johannes hier visueel 
getuige van waren, bewijst dat de onzichtbare parousia doctrine van het Wachttorengenootschap 
niets anders is dan een slim bedacht verzinsel (zie 2 Petrus 1:16). Dit is ook precies wat de 
geïnspireerde apostel verwachtte omdat Jezus hen hier nadrukkelijk voor had gewaarschuwd. 
De transfiguratie laat dus ook zien dat het Koninkrijk van God niet zal komen als een soort van 
opvallend schouwspel. Dit zal slechts exclusief te observeren zijn temidden van de uitverkorenen 
tijdens het slotstuk.

ZO HELDER SCHIJNEN ALS DE ZON IN HET KONINKRIJK
 
Hoewel Petrus een glimp had opgevangen van Jezus in al zijn hemelse glorie toen hij voor hen 
was getransfigureerd en toen hij Jezus vele, vele wonderen had zien verrichten, ontbrak het 
bij hem en zijn mede-discipelen toch nog steeds aan geloof. Dat werd pijnlijk duidelijk in de 
nacht toen Jezus werd gearresteerd en alle discipelen struikelden en verstrooid raakten. Petrus 
ontkende zelfs dat hij Jezus ooit kende. Het was zelfs nog erger. De apostelen weigerden in de 
eerste instantie te geloven dat Christus leefde. Het duurde echter tot aan de dag van Pentecost 
voordat de 120 doordrenkt werden met de heilige geest, waarop ze werden getransformeerd in 
moedige getuigen voor Christus.
 De uitverkorenen moeten op dezelfde manier ook een transformatie ondergaan. Eerst 
moeten ze tijdens de afsluitende oogstperiode de vuurdoop ondergaan. Nadat de goddelozen 
zijn ontworteld, ‘zullen de rechtvaardigen in die tijd net zo helder schijnen als de zon in het 
Koninkrijk van hun Vader’. (Mattheüs 13:43)
 Zoals Jezus aangaf, kan het Koninkrijk van God dus hier op aarde in ons midden zijn. 
Dus degenen die zo helder zullen schijnen als de zon in het Koninkrijk zullen dit doen terwijl ze 
nog in het vlees zijn. Hun transformatie zal tot stand komen als gevolg van het direct ervaren 
van de manifestatie van Christus en zal niet onopgemerkt blijven. Wanneer de uitverkorenen 
zo helder zullen schijnen als de zon dan zal dit aangeven dat ze definitief zullen zijn verzegeld 
en volledig geaccepteerd zullen zijn als koningen in Gods Koninkrijk. Dan zal het fenomeen 
plaatsvinden waarnaar Paulus refereerde als de onthulling van de zonen Gods. In deze staat 
zullen de uitverkorenen voor bestuurders en koningen worden gebracht om aan hen een laatste 
getuigenis te geven.
 De berichten vanuit het oosten (de richting van de meerderheid van de koningen van 
het opkomen van de zon (Opb 16:12) die de koning van het noorden zo zullen verontrusten en 
ertoe zullen leiden dat zijn woede zal worden uitgelokt, zullen ongetwijfeld het gevolg zijn van 
de getuigenis van de uitverkorenen, namelijk dat ze Jezus Christus hebben gezien. Dan zal pas 
echt het koninkrijk van God werkelijk in hun midden zijn. 
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Omdat Je de Tijd 
Waarin Je Werd 
Geïnspecteerd Niet 
Hebt Herkend

4

Toen Jezus een paar dagen voor het einde van zijn aardse bediening samen 
met zijn apostelen op de Olijfberg zat, sprak Jezus over de dingen die nog 
zouden komen. Hij waarschuwde zijn discipelen dat Jeruzalem woest en 
verlaten zou worden. Geen steen zou op een andere steen blijven staan. Haar 
kinderen zouden door middel van het zwaard omkomen. Jezus bewees een 
ware profeet te zijn. Historici hebben geverifieerd dat de Romeinen kwamen 
en zich vervolgens op mysterieuze wijze terugtrokken, om vervolgens terug te 
keren en Jeruzalem volledig te vernietigen.
 Jehovah’s Getuigen zijn door en door bekend met de verschillende 
versies die staan opgetekend in Mattheüs, Markus en Lukas en zij zijn zich 
er zeer van bewust dat de profetie die Christus uitte een dubbele toepassing 
heeft en dat de vervulling in de eerste eeuw een schaduw werpt op de nabije 
toekomst. Het betreft hier geen kwestie van enige speculatie. Jezus verwoordde 
heel duidelijk dat de grote verdrukking over de gehele wereld zal komen - niet 
enkel Jeruzalem.
 De volgende vraag rijst dan: Wat kan het woeste en verlaten Jeruzalem 
mogelijkerwijs voorafschaduwen? Wat kunnen we allemaal verwachten dat er 
zal gaan gebeuren wanneer we in de Bijbel lezen dat men zal moeten vluchten 
zodra het walgelijke ding zal staan waar het niet hoort? Dit zijn belangrijke 
vragen om over na te denken omdat christenen die vóór de tweede komst van 
Christus leven gedwongen zullen worden om de waarschuwing van Christus in 
acht te nemen waarbij hij zei dat men alles zal moeten achterlaten en haastig 
Jeruzalem uit zal moeten vluchten. “Wie op het dak is, moet niet naar 
beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet 
niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen.” (Mattheüs 24:17)
 Tot vrij recent geloofden Jehovah’s Getuigen nog dat Jeruzalem het 
heidense christendom voorafschaduwt. Op dit moment bestaat er een zeer 
goede reden om deze geloofsleerstelling in twijfel te trekken op basis van 
het feit dat het Wachttorengenootschap zijn lang gekoesterde (beelden en 
tegenbeelden) type / anti-type benadering ten aanzien van hun begrip van de 
Bijbel heeft laten vallen. Zoals staat beschreven in hoofdstuk 16 (pag.174) 
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van de ‘Zuivere-Aanbidding-publicatie’, bestaat er geen basis meer om aan te nemen dat het 
ontrouwe Jeruzalem in de dagen van Jeremia en Ezechiël een type (tegenhanger) van het moderne 
heidense christendom voorstelt.
 Hoewel het terloops eventjes vlug werd gepresenteerd in een zogenaamd ‘notitie-
kadertje’ als zijnde een van de verschillende ‘aanpassingen’ in het begrip, betreft het voor 
Jehovah’s Getuigen in werkelijkheid een aardverschuiving aan verandering ten aanzien van de 
Bijbelse interpretatie.
 De werkelijke vraag die hieruit voortkomt, waar vervolgens geen antwoord op wordt 
gegeven luidt als volgt: Als Jeruzalem in de Bijbelse profetie dus niet het heidense christendom 
voorstelt, wat vertegenwoordigt het dan wel?
 Terwijl het Besturende Lichaam aan de ene kant heeft verklaard dat ze niet langer een 
soort van type / antitype benadering van profetie zullen volgen “behalve daar waar de Bijbel 
een duidelijke basis biedt om dit te doen”, heeft Jezus aan de andere kant toch echt duidelijk 
aangegeven dat Jeruzalem wel degelijk een profetische tegenhanger heeft. De getrouwe en 
beleidvolle slaaf die zich profileert als de leraren van de leraren, zou eens samenhangend 
moeten uitleggen hoe het mogelijk kan zijn dat het ‘Jeruzalem’ in de Hebreeuwse profetieën niet 
langer het heidense christendom voorstelt, terwijl de heilige stad waarover Jezus profeteerde dat 
volgens hen wel zou zijn.
 Behalve deze zeer opvallende tegenstrijdigheid van het Wachttorengenootschap met 
betrekking tot hun nieuwe benadering van deze Bijbelse profetie, zouden verstandige christenen 



er goed aan doen om eens grondig te overwegen waarom - indien het heidense christendom de 
heilige plaats is waar het walgelijke ding zal staan - het voor christenen nodig zal zijn om er 
onmiddellijk vandaan te vluchten? Zijn Jehovah’s Getuigen dan niet al lang uit Babylon de Grote 
bevrijd?
 Het Wachttorengenootschap beweert dat God in de dagen van Jezus de tempel niet 
langer als heilig beschouwde en dat we om die reden moeten aannemen dat dit het heidense 
christendom moet voorstellen. Kan dit kloppen? Was de tempel in de eerste eeuw daadwerkelijk 
niet langer heilig?
 Jezus prees het huis van zijn Vader. Dat is ook de reden waarom hij de geldwisselaars 
tot tweemaal toe uit de tempel verdreef - eenmaal aan 
het begin van zijn bediening en daarna nogmaals aan 
het einde van zijn bediening. 
 De apostelen beschouwden de tempel ook als iets 
heiligs. Dat is ook de reden geweest waarom ze, nadat 
ze met de heilige geest waren vervuld, dag en nacht in 
de tempel predikten en over Jezus onderwezen. Zelfs 
de apostel Paulus – die op meesterlijke wijze aantoonde 
dat de gehele Joodse vorm van aanbidding slechts 
een schaduw was van een grotere geestelijke realiteit 
en dus verouderd was geraakt – reinigde zichzelf op 
ceremoniële wijze en ging vervolgens naar de tempel 
toe om een offer te brengen om zo de geruchten de kop 
in te drukken dat hij een soort van afvallige leer van 
Mozes onderwees. (Handelingen 21:21-26) Zouden 
de apostelen aan enige vorm van aanbidding hebben 
deelgenomen als zij de tempel als iets onheiligs zouden 
hebben beschouwd?
 Dus de voortkomende vraag die het Besturend 
Lichaam hier dient te beantwoorden luidt als volgt:   
Op welk moment verwierp Jehovah de stad Jeruzalem 
evenals zijn tempel?
 Het feit blijft overeind staan dat Jeruzalem 
de geboorteplaats van de christenheid was. Christus 
werd buiten de muren van de stad geëxecuteerd. Verder steeg hij op naar de hemel vanaf de 
Olijfberg, waarvan de locatie qua reistijd slechts 1 Sabbatdag van Jeruzalem verwijderd was. 
De 120 oorspronkelijke discipelen werden gezalfd terwijl ze zich in een bovenkamer bevonden 
in diezelfde heilige stad. Jeruzalem was vele jaren lang het onofficiële hoofdkwartier van het 
christelijke besturende lichaam. Dat is de reden waarom de apostel uit de natiën, Paulus, de 
Hebreeën schreef over de aardse stad en hen eraan herinnerde dat het aardse Jeruzalem geen 
blijvende stad zou zijn. (Hebreeën 13:14) Het is de hemelse stad waar we verlangend naar 
blijven uitzien. Daarom staat ook het oude Jeruzalem synoniem voor zowel de gemeente van 
Christus als zijn toekomstige Koninkrijk.
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Wanneer we deze waarheid in gedachten nemen, 
laten we dan eens het 29ste hoofdstuk van Jesaja 
nader beschouwen. In de openingswoorden lezen we 
Jehovah’s oordeel over Jeruzalem: “Wee Ariël, Ariël, 
de stad waar David zijn kamp opsloeg! Laat jaar 
na jaar voorbijgaan, laat de kringloop van feesten 
doorgaan. Maar ik zal ellende brengen over Ariël, 
er zal gerouwd en gejammerd worden. Ze zal voor 
mij worden als de vuurhaard van Gods altaar. Ik 
zal je aan alle kanten belegeren, ik zal je insluiten 
met een palisade en belegeringswerktuigen tegen je 
opstellen.” 
 Zoals de Inzicht-encyclopedie stelt, betreft ‘Ariël’ 
een cryptische naam voor Jeruzalem. Het voormalige 
bolwerk van de Jebusieten werd veroverd door David 
en werd gevestigd als de koninklijke hoofdstad van het 
Davidische Koninkrijk. Een belangrijk detail dat niet 
over het hoofd mag worden gezien, is dat Jezus wordt 
beschouwd als de grotere David.
 Voorafschaduwt dit Bijbelse verslag over Jeruzalem 
dat zal worden belegerd, volgens de nieuwe profetische 
benadering van het Wachttorengenootschap dan iets 
anders dan de Babylonische belegering? 
 Het blijkt duidelijk dat dit ook daadwerkelijk het 

geval is, gezien het feit dat Jezus doelde op deze exacte profetie in Jesaja toen hij voorzei dat 
Jeruzalem aan alle kanten zou worden aangevallen en omringd zou worden door een vesting van 
puntige houten palen, wat ook de definitie is van een palissade. Feitelijk was het precies deze 
verklaring van Jezus die werd opgetekend in het 19de hoofdstuk van Lukas, die de apostelen 
ertoe bewoog om enkele dagen later persoonlijk aan Jezus de volgende vraag te stellen: 
“Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn dat die dingen 
gaan gebeuren?” (Lukas 21:7)  
 Echter heeft het 29ste hoofdstuk van Jesaja slechts tangentieel betrekking op de eerste-
eeuwse belegering van Jeruzalem. Het heeft in het bijzonder te maken met de tweede komst van 

De apostel Paulus schreef een brief aan de Hebreeën om hen 
eraan te herinneren dat het aardse Jeruzalem geen stad zou 
zijn die blijft, wat diende als een voorafschaduwing van het 

einde van de aardse organisatie van Gods volk gedurende de 
periode van de tweede komst van Christus.



Christus. Dat blijkt evident uit de context van de profetie. Ten eerste voerde God geen oorlog 
tegen de natiën die ernaar streefden om de Berg Sion omver te werpen. Dit was niet het geval 
tijdens de eerste vernietiging van Jeruzalem door Babylon, en ook niet toen de Romeinen de stad 
omverwierpen.
 Ten tweede voorspelt de profetie dat in de nasleep van het beleg tegen Ariël de doven de 
woorden van het boek zullen horen, wat betekent dat ze eindelijk de profetieën zullen begrijpen 
die tot dan toe verzegeld zullen zijn geweest en verkeerd werden toegepast evenals verkeerd 
werden begrepen. Om de blindheid te illustreren waar de leraren van de leraren onder Jehovah’s 
Getuigen momenteel onder gebukt gaan, zegt het Wachttorengenootschap over dit gedeelte van 
Jesaja in hoofdstuk 22 paragraaf 25 van de publicatie ‘Jesaja’s Profetie’ het volgende:
 “Jesaja wijst opnieuw vooruit naar de oprichting van het Messiaanse koninkrijk en het 
herstel van de ware aanbidding op aarde door de heerschappij van de Messias. Dat is in onze 
tijd gebeurd, en miljoenen oprechten laten zich door Jehovah corrigeren en leren hem te loven.” 
 Volgens het Besturend Lichaam heeft de belegering van Ariël een anti-typisch aspect. 
Het Besturend Lichaam leert dat dit toegepast dient te worden op de aanval van Gog op ‘Israël’. 
Dit legt nog andere tegenstrijdigheid bloot in de exegese van het Wachttorengenootschap. De 
profetie geeft duidelijk aan dat de doven en de blinden na de belegering van Ariël weer zullen 
gaan horen en zien. Hoewel Bethel toegeeft dat de belegering van Ariël in de toekomst ligt, 
beweren ze daarnaast ook dat de ogen en oren van de blinden en doven al zijn geopend.
 Bovendien, als de profetie van Ariël een typerend beeld vormt van wat Gods stad in de 
toekomst zal overkomen - zoals het Wachttorengenootschap ook toegeeft – en waarbij Jezus het 
verband legde met de belegering van Jeruzalem, dat tot op de dag van vandaag een verregaande 
profetische schaduw werpt, hoe kan het dan zo zijn dat het Wachttorengenootschap nog steeds 
blijft beweren dat de grote verdrukking zal beginnen met de vernietiging van het heidense 
christendom?
 Toen Jezus het noodlot over Jeruzalem uitsprak, zei 
hij: “omdat je de tijd waarin je werd geïnspecteerd, niet 
hebt herkend.” (Lukas 19:44)
 Zonder enige twijfel moeten we helaas vaststellen 
dat Jehovah’s Getuigen hebben nagelaten om het tijdstip 
van hun inspectie te herkennen. De reden hiervoor is 
namelijk dat het Wachttorengenootschap beweert dat de 
Inspecteur al lang geleden zou zijn gekomen - de voorzegde 
boodschapper van het verbond kwam volgens hen al in 1918 
en zou toen ook meteen zijn goedkeuring hebben gegeven 
aan het Wachttorengenootschap. Dat is de officiële leer 
van het Wachttorengenootschap. Dit mag ook niet worden 
betwist. Het Besturend Lichaam beweert dat zij die geestelijk 
doof en blind zouden zijn geweest, zijn genezen door de 
bestudering van op de Bijbel gebaseerde publicaties van het 
Wachttorengenootschap. Volgens hen zal de toekomstige 
derde komst van Christus enkel bedoeld zijn om een oordeel 
over het heidense christendom te brengen - wat vermoedelijk 
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“Wee Ariël, Ariël, de stad waar David zijn kamp opsloeg! … ik zal ellende 
brengen over Ariël, er zal gerouwd en gejammerd worden. Ze zal voor mij 

worden als de vuurhaard van Gods altaar. Ik zal je aan alle kanten belegeren, ik 
zal je insluiten met een palissade en belegeringswerktuigen tegen je opstellen.”

het antitype / tegenbeeld zou moeten voorstellen van het Jeruzalem in de dagen van Jezus - maar 
niet het antitype van Jeruzalem waarover in de hele profetie wordt gesproken. In Jesaja 29:14 
wordt nauwkeurig beschreven wat de toestand van het Besturende Lichaam zal zijn wanneer de 
Zoon des mensen komt: “De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun 
verstandige mannen zal verborgen worden.”
 De profetie van Jesaja zegt verder: “Want de tiran zal verdwijnen, de opschepper komt 
aan zijn eind. Iedereen die eropuit is kwaad te doen, wordt vernietigd: wie anderen vals 
beschuldigt, wie de verdediger in de poort in de val wil laten lopen en wie de rechtvaardige 
met loze argumenten het recht ontzegt.” (Jesaja 29:20-21)
 Wie is hier de opschepper? Wie is hier degene die verkondigt dat Christus al lang 
geleden is gekomen en dat zuivere aanbidding eindelijk is hersteld? Wie is hier de tiran wanneer 
degenen, die de slim bedachte verzinsels van het Wachttorengenootschap in twijfel trekken 
omtrent de onzichtbare aanwezigheid van Christus, onterecht worden gestraft en aan de kaak 
worden gesteld? Laat ze de kwestie van de weduwe en het vaderloze kind eens ontkennen. Laat 
hen de rechtvaardigen beschuldigen en veroordelen door middel van loze argumenten. 
 Laat diegenen die een val zetten hun vallen leggen. Laat hen verkondigen dat Christus 
zich op dit moment en in de toekomst bevindt in hun binnenskamers. Laat hen degenen die 
oprecht zijn maar geselen in hun synagogen op die dag. Laat hen Gods zonen maar uitleveren 
om gedood te worden. Kom, Heer Jezus! 



Hij heeft jullie ogen, 
de profeten, gesloten

5
“deze overtreding zal voor jullie zijn als een 
beschadigde muur, als een uitpuilende hoge 
muur die op het punt staat in te storten. 
Hij zal plotseling en onverwacht vallen. 

Hij zal stukgeslagen worden als een grote 
pottenbakkerskruik”

Jehovah’s Getuigen zullen weigeren het te geloven. Ze zullen 
hoogstwaarschijnlijk de loutere suggestie als zeer aanstootgevend 
beschouwen dat degenen die ‘in de waarheid’ zijn, op enigerlei wijze 
zouden kunnen worden misleid door de aangestelde ‘slaaf’. Wanneer 
zij met de waarheid zullen worden geconfronteerd, zullen ze met vaste 
overtuiging in een reflex antwoorden: “Het Besturend Lichaam kan er 
onmogelijk naast zitten. Het is onbestaanbaar - Jehovah zou dit nooit 

laten gebeuren. Er zal hier en daar slechts een kleine aanpassing in de 
bestaande leer aangebracht dienen te worden.”
 Wie zou kunnen ontkennen dat de gemeenten zorgvuldig zijn 
geconditioneerd om zonder enige twijfel te geloven dat de getrouwe 
slaaf Jehovah’s volk nooit en te nimmer zou kunnen misleiden? Sterker 
nog: Het Wachttorengenootschap heeft de vele Jehovah’s Getuigen er 
juist stellig van overtuigd dat ze hun geloof en loyaliteit moeten richten 
op de ‘levensreddende’ instructies die tijdens de verdrukking vanuit 
Bethel zullen worden verstrekt, waarmee Bethel de gelovigen richting 
het eeuwige leven zal leiden. In de hoofden van Jehovah’s Getuigen zijn 
het Koninkrijk van God en het Wachttorengenootschap synoniem aan 
elkaar. Er wordt zelfs aangenomen dat het splinternieuwe hoofdkantoor 
in Warwick zal fungeren als de spirituele hoofdstad in de nieuwe wereld 
tijdens het post-Armageddon tijdperk.
 Maar gezien de onweerlegbare feiten die al eerder in deze 



publicatie werden gepresenteerd, rest ons nu nog de werkelijke vraag die we ons moeten 
stellen: Waarom heeft Jehovah het toegelaten dat zijn leidende mannen er zo vreselijk 
naast zaten? Waarom zijn, na tientallen jaren aan intensieve studie en grondig onderzoek, 
uitgevoerd door toegewijde, gezalfde Christenen, deze vitale zaken met betrekking tot 
de tweede komst van Christus nog steeds zo ondoorzichtig en worden deze nog steeds 
consistent verkeerd begrepen? 
 Waarom is het woord van de waarheid ook de leverancier van een aantoonbaar 
slim bedacht verzinsel? Gods profetische woord verschaft ons ook hierop het antwoord. 
Betreffende de belegering van Ariël zegt God verder: “Wees verbijsterd en verbaasd, 
wees blind zodat je niets kunt zien. Ze zijn dronken, maar niet van de wijn, ze 
zwalken, maar niet door de drank. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap 
over jullie uitgestort. Hij heeft 
jullie ogen, de profeten, gesloten 
en hij heeft jullie hoofden, de 
visionairs, bedekt.” (Jesaja 29:9-
10)
 Het leiderschap van het 
Wachttorengenootschap beweert 
niet dat ze zelf geïnspireerde 
profeten of visionairs zijn in 
die zin dat ze visioenen en 
boodschappen rechtstreeks van 
God ontvangen; aan de andere 
kant beweren ze echter wel dat zij 
het antitype / tegenbeeld zijn van 
de Bijbelse profeten van vroeger 
– In ieder geval staat vast dat ze 
in het verleden wel degelijk zo’n 
bewering hebben gedaan. Dat is 
ook de reden waarom het 



Wachttorengenootschap dergelijke aanduidingen in het leven heeft geroepen zoals de 
‘Ezechiël-klasse’ en de ‘Jeremia-klasse’ enzovoorts. En hoewel er over alle gezalfde leden 
van het lichaam van Christus wordt gezegd dat ze gezamenlijk de ‘profeet-klasse’ vormen, 
(de Wachttoren, 1 januari 1983, pagina 27 paragraaf 8-9), blijkt echter in de praktijk dat 
omdat het Wachttorengenootschap de enige officiële stem is voor alle Jehovah’s Getuigen 
- gezalfd of anderszins - het Besturend Lichaam in werkelijkheid de enige vertolkers zijn 
van de profetie en zich profileren als de enige officiële vertegenwoordigers en tevens als 
het aardse mondstuk van God; Dus met andere woorden: als de moderne ‘profeten’ en 
‘visionairs’.
 Gezien de eerder genoemde ‘aanpassing’ van het Wachttorengenootschap met 
betrekking tot Jeruzalem, dat niet langer het heidense christendom typeert, legt dit alweer 
een andere opvallende tegenstelling bloot. 
 Dat komt omdat de reden voor het hanteren van een Ezechiël-klasse of 
Jeremia-klasse, was gebaseerd op het uitgangspunt dat Jehovah’s Getuigen een werk 
uitvoeren dat wordt vergeleken met het werk dat de profeten deden, door valse religie 
aan de kaak te stellen en door Jehovah’s naderende oordelen te verkondigen. Dit is 
bijvoorbeeld wat onlangs nog in 2011 werd gezegd: “Als ware aanbidders moeten 
we de verantwoordelijkheden die God ons gegeven heeft, niet verzaken. We moeten 
vastbesloten zijn om te blijven prediken dat er een eind zal komen aan de christenheid, 
zoals afgebeeld door de verwoesting van het ontrouwe Jeruzalem. De Jeremiaklasse 



zal niet alleen Jehovah’s „jaar van goede wil” bekendmaken, maar ook zijn „dag der 
wraak” (Studie-uitgave, de Wachttoren 15 maart 2011, pagina 30, paragraaf 11)
 Nu dat Jeruzalem echter niet langer meer een voorafschaduwing voorstelt 
van het heidense christendom, betekent dit ook dat er niet zoiets kan bestaan als een 
‘Jeremia-klasse’. Wat kan ervoor hebben gezorgd dat het Wachttorengenootschap 
terloops eventjes zo’n fundamentele onderliggende leerstelling overboord heeft gegooid? 

Misschien dachten de visionairs niet echt na over de aanhangende complicaties? Zou 
het kunnen zijn dat de zieners geestelijk zo bedwelmd zijn geraakt dat ze zich zelfs niet 
eens bewust zijn van de vele tegenstrijdigheden die ze omarmen? Het zou kunnen zijn 
dat de leraren van de leraren zo volkomen dronken zijn dat ze niet eens beseffen dat ze 
met hun recente ‘aanpassing’ heel veel van wat het Wachttorengenootschap altijd heeft 

geleerd met betrekking tot de rol van Jehovah’s 
Getuigen in moderne tijden hiermee resoluut 
hebben verworpen. Wat hun motivaties ook 
mogen zijn, het is duidelijk dat de ogen van de 
visionairs stevig gesloten zijn. Jehovah heeft 
een diepe slaap over hen uitgegoten. 
 Terugkomend op de bovenstaande 
vraag: waarom heeft Jehovah de diepe dingen 
uit de profetie voor zijn ‘ware aanbidders’ 
verborgen? Alweer geeft Jehovah hierop het 
antwoord: “Dit volk nadert mij met hun 
monden ze eren mij met hun lippen, maar 
hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor 
mij is gebaseerd op de voorschriften van 
mensen, die hun zijn aangeleerd.” (Jesaja 
29:13)
 Zijn het niet Jehovah’s Getuigen die 
Jehovah met hun lippen eren; die Jehovah met 
hun mond prijzen, zowel tijdens hun openbare 
bediening alsook vanaf het podium en nu 

Het valt niet te ontkennen dat het Wachttorengenootschap over vrijwel elk 
aspect van het leven van Jehovah’s Getuigen regeert - levens die draaien om 

het aanwezig zijn op de vergaderingen, regelmatige deelname aan de velddienst, 
op Bijbel-gebaseerde literatuur bestuderen, commentaar geven tijdens de 

vergaderingen, zich op een bepaalde manier passend kleden en verzorgen, gulle 
bijdragen leveren aan de organisatie, en nog veel meer.
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Betreffende de Chronologie
De fout omtrent 1914 heeft alles wat met de tweede komst van Christus is verbonden volledig 
scheefgetrokken, met inbegrip van de chronologie. Zoals alle goed geïnformeerde Jehovah’s 
Getuigen weten, bestaan er gerelateerde tijdswaarden in Daniël en in Openbaring die op 
verschillende manieren worden uitgedrukt. Voorbeelden hiervan zijn ‘bestemde tijd, tijden en een 
halve tijd’, 42 maanden en 1.260 dagen. Daarnaast worden ook specifiek 1.290 dagen en 1.335 
dagen genoemd. Over al deze periodes leert het Wachttorengenootschap dat deze lang geleden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en kort daarna zijn vervuld.
 Klopt de interpretatie van het Wachttorengenootschap wel? Kort door de bocht gezegd: nee. 
De drie en een half jaar heeft betrekking op de tijdsduur waarin de achtste koning aan de macht zal 
zijn, waarover wordt gezegd dat hij gedurende één uur zal regeren. Net zoals het feit dat de aardse 
bediening van Jezus ongeveer 42 maanden duurde, zo zal dit ook gelden voor het uur waarin het 
oordeel zich zal voltrekken. Hoe kan dit worden vastgesteld?
 Volgens het 13de hoofdstuk van Openbaring start de interval-periode van 42 maanden pas 
nadat het wilde beest weer miraculeus tot leven zal komen nadat het zijn ogenschijnlijke dodelijke 
hoofdwond zal hebben ontvangen. Het beest dat zal herleven zal dan de uitverkorenen overwinnen 
en hen doden om vervolgens de heilige plaats te bezetten. Hoe kunnen wij er echter zeker van zijn 
dat dit niet al is gebeurd?
 Ten eerste is er voor het Wachttorengenootschap geen reden om te beweren dat de 
Anglo-Amerikaanse kop van het beest een dodelijke wond heeft opgelopen als gevolg van de 
Grote Oorlog (1914-1918). De geschiedschrijving spreekt voor zich. Groot-Brittannië en Amerika 
kwamen als overwinnaars uit de oorlog. Er was ook geen sprake van sociale onrust, er was geen 
financiële ineenstorting, er was geen sprake van noemenswaardige instabiliteit en er was ook 
geen ineenstorting van het politieke systeem. Moeten we dan veronderstellen dat een dodelijke 
verwonding aan de heersende kop van het beestachtige politieke systeem iets anders zou moeten 
voorstellen dat minder catastrofaal zou zijn dan het complete faillissement van de heersende 
regering?
 Ten tweede, de dood en de herleving van het beest initieert het oordeel over de wereld en 
over iedereen die het beest gehoorzaamt of ondersteunt en zal vanaf dat moment het zogenaamde 
merkteken van het beest ontvangen - het symbolische 666. Dit is uitermate passend omdat door 
het beest te aanbidden tijdens dat cruciale uur der beproeving de wereld hun diepgewortelde 
vijandschap jegens Christus zal tonen. Over het komende oordeel zegt Openbaring 13:8: “En allen 
die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet 
één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is.”
 De situatie waarbij iemands naam niet in de boekrol van het leven staat opgetekend 
betekent dat deze persoon de straf van de tweede dood zal ontvangen. Zoals Jehovah’s Getuigen 
goed weten, is de tweede dood een permanente dood waaruit geen opstanding mogelijk is. 
Redelijkerwijs zal dit oordeel niet plaatsvinden, verspreid over meerdere opeenvolgende generaties, 
maar binnen een relatief korte tijdsperiode; vandaar dat dit ook wordt aangeduid als het uur van het 
oordeel.
 Hoewel er in deze beknopte publicatie niet voldoende ruimte beschikbaar is om ieder detail 
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uitvoerig te kunnen behandelen, beweert het Wachttorengenootschap dat het uur der beproeving al langer dan 
een eeuw geleden is begonnen en dat er eigenlijk twee zevenkoppige beesten zijn die bij twee verschillende 
gelegenheden uit de afgrond komen. Naast de absurde bewering dat de zegevierende Anglo-Amerikaanse 
bondgenoten een dodelijke klap zouden hebben ontvangen, zou de VN volgens hen ook in 1945 uit een afgrond 
zijn gekomen waarbij een ieder die zijn of haar steun of bewondering zou hebben geuit aan diezelfde VN, zijn 
naam permanent uit het boek des levens zou hebben gewist. Deze bewering berust op louter bedrog en is zelfs 
godslasterlijk.
 Afgezien van het feit dat de VN tot op heden een impotente instelling is gebleken, blijkt dat er wordt 
geleerd dat indien mensen die het politieke systeem op enigerlei wijze hebben gesteund, zij al de onherroepelijke 
straf van de onomkeerbare dood hebben ontvangen. Wat heeft het in dat geval dan nog voor zin om het goede 
nieuws van redding aan deze verdoemden te prediken? Het is overduidelijk dat het merkteken van het beest 
datgene is wat de tegenstanders pas zullen ontvangen nadat het predikingswerk is voltooid.
 Jehovah’s Getuigen zijn zich helaas niet bewust van de absurditeit van de profetische leerstellingen van 
het Wachttorengenootschap. Volgens Openbaring zal het beest dat opnieuw tot leven zal komen al diegenen 
doden die er niet hun trouw aan willen geven. Verder zegt Openbaring 13:16-17 over het beest: “Het oefent 
dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om 
een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen 
of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.”
 Het lijkt erop dat evangelistische rapturisten in deze kwestie eigenlijk verstandiger zijn dan Jehovah’s 
Getuigen; omdat zij in ieder geval erkennen dat het aanbrengen van het merkteken van het beest iets is dat pas 
in de toekomst zal plaatsvinden; terwijl het Wachttorengenootschap Jehovah’s Getuigen hebben misleid door 
hen te laten geloven dat op dit moment geen van hen iets kan kopen of verkopen mits zij het merkteken van het 
beest ontvangen. Schijnbaar heeft de VN op de een of andere manier de mensheid gedwongen om zich aan haar 
autoriteit te onderwerpen zonder dat de wereld zich hiervan bewust is.
 Ondertussen is Bethel druk bezig met het kopen en verkopen van onroerend goed en veel van Jehovah’s 
Getuigen gedijen in voorspoed met betrekking tot allerlei zakelijke aangelegenheden. En uit alle indicaties blijkt 
dat op dit moment de wereld vrolijk verder gaat en is het business-as-usual, althans,  voorlopig nog.
 De werkelijke waarheid is echter dat Christus nog niet is teruggekeerd. Satan en de demonen zijn 
vooralsnog nog niet uit de hemel geworpen en het beest heeft nog steeds geen dodelijke hoofdwond opgelopen 
en er is ook nog geen nieuw leven ingeblazen in ditzelfde beest. De aardverschuivende ineenstorting van het 
huidige door Anglo-Amerika gedomineerde systeem en het daaropvolgende opleggen van een wereldwijd 
communistisch regime - ook bekend als de achtste koning - zal het begin inluiden van het uur der beproeving.



tegenwoordig ook via JW-Broadcast? 
Wie anders dan Jehovah’s Getuigen 
gebruiken zelfs Gods persoonlijke naam 
en erkennen het onderscheid tussen 
Jehovah en Jezus? God zou toch nooit 
enige lof aanvaarden van degenen die 
doordrenkt zijn met de Babylonische 
religie? Ondanks alles kent Jehovah het 
hart.
 Het valt niet te ontkennen dat 
het Wachttorengenootschap vrijwel 
elk aspect van het leven van Jehovah’s 
Getuigen regeert - levens die draaien om 
het aanwezig zijn op de vergaderingen, 
regelmatige deelname aan de velddienst, 
op Bijbel-gebaseerde literatuur 
bestuderen, commentaar geven tijdens 
de vergaderingen, zich op een bepaalde 
manier passend kleden en verzorgen, dit niet vieren, dat niet vieren, zorgen dat de 
koninkrijkszaal er altijd spik en span uitziet, gulle donaties geven ten behoeve van het 
wereldwijde verkondigingswerk, enzovoorts, enzovoorts. Wie kan er ontkennen dat de 
vrees voor Jehovah gebaseerd is op de regels die door Bethel zijn bepaald? Wie kan 
er bijvoorbeeld in alle eerlijkheid beweren dat de vrees om voor enige overtreding 

uitgesloten te worden niet zwaarder op de harten van Jehovah’s Getuigen weegt dan de 
vrees om God te mishagen? 
 Het is niet aan de mens om te bepalen of ze wel of niet zijn goedgekeurd. De 
opscheppers kunnen wel beweren dat ze zuivere aanbidding beoefenen, maar uiteindelijk 
is het God die onze echte plaats bepaalt. Paulus legde dit als volgt uit aan de Korinthiërs: 
“Want ik ben me er niet van bewust dat er iets tegen me is. Maar dat bewijst nog 
niet dat ik rechtvaardig ben. Hij die me onderzoekt is Jehovah. Oordeel daarom 
niet voorbarig, voordat de Heer komt. Hij zal de verborgen dingen van de duisternis 
aan het licht brengen en de bedoelingen van het hart bekendmaken, en dan zal 
iedereen van God de lof krijgen die hem toekomt.” (1 Korinthiërs 4:4-5) 

Hij zal de verborgen dingen van de 
duisternis aan het licht brengen en de 

bedoelingen van het hart bekendmaken.
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 Zoals eerder al is aangetoond, 
predikt het Wachttorengenootschap dat 
de tweede komst van Christus al heeft 
plaatsgevonden en dat er een derde komst 
staat gepland ergens in de toekomst. Als 
we ervan uitgaan dat de interpretatie 
van het Wachttorengenootschap juist 
is, welke komst van de Heer zal dan 
tot gevolg hebben dat de verborgen 
dingen in de duisternis aan het licht 
zullen worden gebracht? Het moge 
duidelijk zijn dat het oordeel nog zal 
moeten plaatsvinden. Dit is ook het 
geval, aangezien alleen God het hart 
kan onderzoeken kan alleen Hij bepalen 
of onze harten ver van hem verwijderd 
zijn. En door middel van Jesaja heeft 
God al geopenbaard wat Christus zal 

aantreffen wanneer hij zal komen om onderzoek te doen.
 Het is alsof een persoon naar een arts gaat voor een routinematig lichamelijk 
onderzoek. De patiënt zou zich best goed kunnen voelen, maar de arts zou echter kunnen 
constateren dat er een ernstig onopgemerkt probleem aanwezig is. 
 De arts zou een onmiddellijke operatie kunnen aanbevelen om een rampzalige 
afloop te voorkomen. Hoogstwaarschijnlijk zouden we ons zonder enige weerstand 
onderwerpen aan het advies van onze vertrouwde arts ten aanzien van de voorgestelde 
procedure.
 Op zo’n zelfde wijze kent God ook de natuurlijke aard van de mens. Om specifieker 
te zijn: Hij kent de aard van de zondige mens. Net zoals dat Paulus ontdekte dat veel 
van de Korinthiërs volgers van mannen waren, zo zou het voor ons ook geen verrassing 
mogen zijn dat Jehovah’s Getuigen een ongezonde aanhankelijkheid hebben aan datgene 
dat wordt verheerlijkt als Jehovah’s zichtbare organisatie. De ‘patiënt’ kan het gevoel 
hebben dat alles goed en wel is, maar de grote Geneesheer weet wel beter. Hoe zou 
een dergelijke aandoening kunnen worden verholpen? Jehovah zegt verder: “Daarom 
ben ik degene die opnieuw wonderbaarlijke dingen zal doen met dit volk, het ene 
wonder na het andere. De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van 
hun verstandige mannen zal verborgen worden.” (Jesaja 29:14)
 Op welke manier zal God wonderbaarlijk handelen met dit volk wiens harten 
ver van Hem verwijderd zijn? In de context van Jesaja 29:14 zal de wijsheid van hun 
wijze en beleidvolle mannen vergaan wanneer Ariël zal worden verpletterd. De stem 
van Gods woordvoerders zal dan een spookachtig gefluister worden - alsof deze uit 
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het graf voortkomt – alsof het een geestenmedium nodig zal hebben om zichzelf te 
projecteren. Met andere woorden, het Wachttorengenootschap zal tot zwijgen worden 
gebracht. Erger nog, zij zal in diskrediet worden gebracht. Inderdaad, hoe kan er nog 
enige vorm van geloofwaardigheid overblijven wanneer de tweede komst van Christus 
zich zal openbaren, samen met het authentieke teken van zijn komst?
 Het 30ste hoofdstuk van Jesaja geeft nauwkeurig de frauduleuze 1914 parousia 
van het Wachttorengenootschap weer als een muur die op het punt staat om in te storten: 
“Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie 
vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor 
jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt 
staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen 
worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er 
nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit 
een plas  kunt scheppen.” (Jesaja 30:12-14)
 Het valt niet te ontkennen dat Jehovah’s Getuigen ertoe zijn bewogen om volledig te 
vertrouwen op de frauduleuze misleiding die is gepleegd door het Wachttorengenootschap; 
namelijk dat Christus al is teruggekeerd; dat hij reeds de zuivere aanbidding van Jehovah 
heeft opgericht. 
 De daadwerkelijke komst van de Heer zal het bedrog van de Wachttoren zo 
grondig omverwerpen dat er niets meer van de organisatie overeind zal blijven staan. 
Net zoals het oude Joodse systeem zal het Gods doel hebben gediend en overbodig zijn 
geworden. Wat zal er daarna dan gebeuren? 

JE ZULT JE GROOTSE ONDERWIJZER MET EIGEN OGEN ZIEN.

Wonder boven wonder zal, wanneer het lijkt alsof alles verloren zal zijn, Christus 
zichzelf openbaren aan degenen die een roeping hebben ontvangen. Net zoals Jezus 
na zijn opstanding zijn discipelen berispte, zo zal ook de manifestatie van Christus op 
dezelfde manier dienen als een berisping. Dan zal Christus de Wonderbaarlijke Raadsheer 
worden, Jehovah’s Grootse Onderwijzer. In Jesaja staat verder: “Hoewel Jehovah jullie 
brood zal geven in de vorm van ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal 
je Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen. Je zult je Grootse Onderwijzer 
met eigen ogen zien. En met eigen oren zul je een woord achter je horen, dat luidt: 

Hoewel Jehovah jullie brood zal geven in de vorm van 
ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal je 

Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen.
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‘Dit is de weg. Wandel daarop.’ Dit voor het geval jullie naar rechts of naar links 
zouden gaan.”  (Jesaja 30:20-21)
 De ellende en de onderdrukking zullen komen tijdens de verdrukking. Nadat de 
Leraar de leerling heeft gedisciplineerd en verootmoedigd, zullen de geroepenen degene 
zien naar wie de apostelen oorspronkelijk opkeken als de Leraar. Jesaja illustreert verder 
het verlichtende effect dat de aanwezigheid van Christus onder hen zal hebben: “Op 
elke hoge berg en op elke hoge heuvel zullen beken en stromen zijn, op de dag van 
de grote slachting, wanneer de torens vallen. Het licht van de vollemaan zal als het 
licht van de zon worden. En het licht van de zon zal zeven keer zo sterk worden, als 
het licht van zeven dagen, op de dag dat Jehovah de breuk van zijn volk verbindt 
en de ernstige wond geneest die door hem is toegebracht.” (Jesaja 30:25-26)
 Als gevolg van het feit dat Jezus hen langszij zal bedienen, zullen de uitverkorenen 
op dat moment net zo helder schijnen als de zon in het Koninkrijk van God, zelfs wanneer 
zij nog op aarde zullen zijn. Dit dient dus als de onthulling van de zonen van God.
 Volgens Gods wet is elke rechtszaak gebaseerd op de verklaring van twee getuigen. 
De twee getuigen van Openbaring, die worden afgebeeld als Mozes en Elia met het doel 
om de Transfiguratie in gang te zetten, symboliseren hoe de uitverkorenen ooggetuigen 
zullen worden van de tweede komst van Christus. Ze zullen zijn manifestatie ervaren, 
zijn openbaring, net zoals de apostel Petrus aangaf toen hij zei dat hij een ooggetuige was 
geweest van een visioen dat de parousia uitbeeldde. Vervolgens zullen de uitverkorenen 
voor koningen komen te staan om een getuigenis aan hen te geven.
 Na de loutering van de slechte slaven, zal de wereld worden geoordeeld op basis 
van hoe zij de goedgekeurde broeders van Christus zullen behandelen. Vervolgens 
zullen tien mannen uit alle natiën het gewaad van de geestelijke Jood vastgrijpen, omdat 
Christus dan werkelijk op een wonderbaarlijke manier met hen zal zijn.



Wat bedoelde de engel met: ‘op dezelfde manier’? Het is waar dat op 
het moment dat de engelen verschenen en zij spraken tot de verbijsterde 
discipelen, dat zij op dat moment Jezus blijkbaar al achter de wolken 
hadden zien verdwijnen. Betekent dit dan dat de wederkomst van Christus 
ook onzichtbaar zal zijn?

Gezien het feit dat de discipelen ‘hem naar de hemel hebben zien gaan’, 
moeten we niet aannemen dat zijn tweede komst ‘op dezelfde manier’ 
onzichtbaar zal zijn. Immers, als de tweede komst van Christus alleen maar 
betekent dat Jezus op zijn hemelse troon gaat zitten, waarom zei hij dan 
dat hij weer zou komen om zijn discipelen mee naar huis te nemen? Het is 
absoluut zeker dat zijn komst vanaf de plek waar hij eerder was geweest, 
meer omvat dan alleen maar het heersen vanuit de hemel.

Omdat Jezus was opgewekt in de geest en op wonderbaarlijke wijze in 
verschillende menselijke lichamen materialiseerde toen hij zich aan de 
apostelen liet zien gedurende de 40 dagen na zijn opstanding, was Jezus 
zonder twijfel ook een geest gehuld in vlees toen hij opstijgde naar de 
hemel. Daarom betekent zijn komst ‘op dezelfde manier’ niet dat hij 
in een menselijke vorm zal komen. Echter, omdat zijn discipelen hem 
zagen vertrekken moeten we dus ook niet veronderstellen dat zijn komst 
onzichtbaar zal zijn.

Geesten kunnen zichzelf manifesteren zonder dat zij vlees materialiseren. 
Zo’n manifestatie vond plaats toen Jezus aan Saulus verscheen. Jehovah 
manifesteerde zich ook aan Mozes. De apostel Johannes schreef over zijn 
manifestatie: “Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van God, maar wat 
we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij 
geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals 
hij is.”

Net zoals Jezus zich na zijn opstanding aan zijn discipelen openbaarde, 
heeft de ultieme manifestatie van Jezus te maken met zijn onthulling aan de 
kinderen van God op aarde. ‘We zullen hem zien zoals hij is’ betekent dat 
de uitverkorenen Christus in al zijn glorie zullen zien - een schouwspel dat 
niemand anders behalve de gezalfde kinderen van God zal zien.



“Mannen van Galilea, waarom staan 
jullie naar de hemel te kijken? Deze 
Jezus, die vanuit jullie midden in de 

hemel is opgenomen, zal op dezelfde 
manier komen als jullie hem naar de 

hemel hebben zien gaan.”

Handelingen 1:11


