Theocratisch woordenboek
Gevonden op verschillende adressen van het internet. Ingekort en bewerkt.

Zoals elke groep mensen hebben ook Jehovah’s Getuigen een eigen jargon (groepstaal). Op deze
pagina staan enkele woorden in dit jargon met een knipoog toegelicht. Cursief gedrukte woorden
verwijzen naar een eigen ingang in dit woordenboek.
A-tjes doen
Verkort voor het trachten te bereiken van de afwezigen die op het afwezigenbriefje zijn genoteerd.
Zie voor het ontstaan van deze term: Van-huis-tot-huis-rapport.
Aanbeveling
Bij het ontvluchten van een gemeente hebben de plaatselijke ouderlingen alsnog het laatste woord.
In een begeleidend schrijven stellen zij de ouderlingen van de nieuwe gemeente op de hoogte van
de geestelijke stand van zaken van de verhuizende partij.
Aanbieding
Het gesprek starten met de huisbewoner bij het van-huis-tot-huis-werk. Niet persé gericht op het
aanbieden van een publicatie van het Wachttorengenootschap, maar tegenwoordig wel vaak identiek. Als in: “Doe jij dadelijk de aanbieding?”
Ook: de publicatie die in een bepaalde maand aan de man wordt gebracht.
Aandeeltje
Een aandeeltje kan variëren van het geven van een demonstratie van het aanbieden van een traktaat
op de Dienstvergadering tot het zeer grote voorrecht van het vertellen van een ervaring of het verwoorden van iemands diepste gevoelens op een congres.
Aanmoediging
Een ernstige terechtwijzing die meestal door een ouderling wordt gegeven. Als in: “Broeder X is de
laatste tijd nogal kritisch. We zullen hem eens een aanmoedigend bezoekje brengen”.
Aanstelling
De benoeming van een ouderling of dienaar in de bediening door het Genootschap. Aanstellingen
vinden uitsluitend plaats na een bezoek van een kringopziener. De aanstelling is pas geldig als het
formulier dat door de kringopziener naar het bijkantoor is gestuurd, retour komt en voorzien is van
de officiële stempel van het Genootschap. Pas dan is er sprake van aanstelling door Heilige Geest.
Aanwezigen
Als een van de graadmeters hoe de geestelijke toestand van een gemeente is, dient de statistiek die
het aantal aanwezigen op de verschillende vergaderingen betreft. Met de Gedachtenisviering uiteraard als hoogtepunt.
Heikele verantwoordelijkheid van de dienaar in de bediening die moet tellen, is vast te stellen wie
als aanwezige telt met name als het jonge kinderen betreft. De richtlijn is dat “als de zaalwacht gelooft dat een kind nut heeft van de vergadering en er iets van opsteekt, zelfs al is het in beperkte
mate, hij het zou moeten meetellen. Dus al letten jonge kinderen misschien niet tijdens de hele vergadering zo heel goed op, als zij niettemin ergens voordeel van hebben of iets leren, dan zouden zij
meegeteld moeten worden” (Koninkrijksdienst, 8-’79, pag. 2).
Aardse hoop
Een combinatie van geestelijk materialisme en dagdromerij. Het grootste deel van Jehovah’s Getuigen hoopt op eeuwig leven in een Paradijs. Belangrijke elementen: wonen in een schitterende villa
in een parkachtige omgeving, begeleid door een gitaar liederen zingen rond een kampvuur, voor
eeuwig midden dertig, nooit meer ziek, voor iedereen voldoende eten, wilde dieren die alleen gras
eten.
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Actie
Verkort voor velddienstactie. Als in: “Waar is vandaag de actie?”
Actief
De eigenschap van een Jehovah’s getuige die zich minimaal één keer per maand van zijn missionaire taken kwijt en dit formeel meldt via het velddienstbericht.
Actieleider
Degene die als voorrecht de groep verkondigers leidt die een gebiedje bewerkt. Groot voordeel is
dat de actieleider niet zozeer geacht wordt zelf aan te bellen bij verschillende huisbewoners, maar
veeleer de wild uiteenzwermende meute verkondigers bijeen houdt en in goede banen leidt. Dat wil
zeggen: binnen de grenzen van het gebiedje blijven en niet aanbellen bij de niet-bezoekadressen.
Actieve verkondiger
Een tautologie, want een verkondiger is per definitie actief.
Afgevaardigde
Bij een speciaal congres in een land, zenden andere landen enkele rijpe broeders en zusters als afgevaardigden.
Afval, afvallige
De ernstigste categorie van overtreding is afval. Een afvallige heeft de waarheid verlaten en accepteert niet meer klakkeloos alles wat in de lectuur staat. Loyaliteit aan God of het houden aan de oorspronkelijke leer van de Bijbel is irrelevant. De toetssteen is loyaliteit aan het Genootschap.
Afwezigen
Tijdens de velddienst worden alle huizen genoteerd waarbij na aanbellen niet wordt open gedaan.
(Soms zelfs als duidelijk is dat de bewoners wel thuis zijn, maar gewoon geen zin hebben de deur te
openen.) Dezelfde wijk wordt nogmaals bezocht op een ander tijdstip - bij voorkeur ook op een ander dagdeel (dus: eerst op een ochtend, dan op een middag, avond, etc.). Gemiddeld worden drie tot
vier pogingen gedaan iemand thuis te treffen. Bij de laatste poging wordt meestal een oud exemplaar van De Wachttoren of Ontwaakt! of een klein traktaat in de brievenbus gegooid.
Soms valt op dat sommige huisbewoners bij meerdere rondes van bewerken van dezelfde wijk
steeds niet thuis zijn. Of proberen sommige fanatieke verkondigers gewoonweg alle mensen een
keer thuis te treffen en staan daarvoor vroeger op, rijden langs de betreffende huizen nog vóórdat de
officiële velddienstactie is geweest of proberen de bewoners bij nacht en ontij te verblijden met het
goede nieuws. In dergelijke gevallen is er sprake van ‘hardnekkig afwezigen’.
Het nogmaals bezoeken van de genoteerde huizen heet afwezigen doen of in het kort A-tjes doen.
Afwezigenbriefje
Veelgebruikte term voor het Van-huis-tot-huis-rapport.
Ambt
Een officieel voorrecht, dus alleen voor broeders. Het ambt telt pas vanaf het moment van aanstelling. Formeel zijn er slechts twee ambten: dienaar in de bediening en ouderling, maar in de praktijk
kennen de Jehovah’s Getuigen vele varianten, waarvan de bekendste zijn: kringopziener, districtsopziener, lid van het dienstcomité, lid van het bijkantoorcomité, lid van de Nethinim en lid van
het Besturende Lichaam.
Ambt neerleggen
Het vrijwillig afzien van een eerder verworven aanstelling. Soms echt vrijwillig, vaak onder druk
een wat eenvoudiger vorm van ontheven worden. Voor dat laatste is namelijk een hele procedure
nodig, voor het neerleggen van het ambt is een krabbel op een hoek van een krant voldoende.
Andere schapen
Niet-gezalfden, Jehovah’s Getuigen met een aardse hoop, in tegenstelling tot de gezalfden die een
hemelse hoop hebben. Hoewel het aantal gezalfden gestaag stijgt, zijn de andere schapen toch ongeveer 99,9% van de Jehovah’s Getuigen.
Antwoord geven
Zie bij beurt.
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Armageddon
De Dag van Oorlog van Jehovah God, waarop Jezus, de engelen en de reeds in de hemel opgenomen leden van de 144.000 alle goddelozen vernietigen. Armageddon breekt uit (moest uitbreken) in
1874, 1878, 1914, uiterlijk 1925, 1975.
Artikel
Een samenhangend, afgerond onderdeel uit De Wachttoren, Ontwaakt! of Onze Koninkrijksdienst.
Avondmaal
Zie Gedachtenisviering.
Babylon de Grote
De verzameling valse religies (dus: alle religies met uitzondering van Jehovah’s Getuigen), die hoererij plegen met de (politieke) leiders van de wereld. Ontleend aan Openbaring, de hoofdstukken 17
tot en met 19.
Balie
Term waarmee (vaak) een fysieke balie wordt aangeduid aan de zijkant of (vaker) de achterzijde
van de Koninkrijkszaal waar de nieuwste tijdschriften, lectuur of gebiedjes kunnen worden afgehaald.
Bedienaar
In Nederland is ‘bedienaar van het evangelie’ een veel minder beladen term dan in de Verenigde
Staten. Toelichting volgt.
Behoeften van de kring
Buiten het wereldwijd gestandaardiseerde programma van de kringvergadering, wordt er een half
uur gereserveerd voor wat materiaal dat specifiek van toepassing is op betreffende kring. Meestal
niet spannender dan de rest van het voorgeprakte materiaal uit Brooklyn, maar soms goed voor wat
verrassend vuurwerk, vooral als de kringopziener zich ergert aan één en ander slap gedoe binnen de
kudde die aan zijn zorg is toevertrouwd.
Beroepscomité
Als een persoon in eerste instantie wordt uitgesloten bij een comitézaak, maar meent dat er een ernstige inschattingsfout van zijn/haar berouw is gemaakt, kan hij/zij zich beroepen op het recht tot
herziening van de casus door een beroepscomité. Meestal bestaand uit extra doorknede ouderlingen
uit omringende gemeenten, vrijwel altijd binnen dezelfde kring. Leidt zelden of nooit tot het herroepen van de uitsluiting, maar vertraagt de boel wel lekker.
Besturend Lichaam
De leiders van Jehovah’s Getuigen, voorheen ook de directie van het Wachttorengenootschap. Wat
ze momenteel doen buiten lezingen houden op congressen, is niet exact bekend, maar ze vergaderen
elke dinsdag in Brooklyn. Solliciteren op lidmaatschap is niet mogelijk; springplank tot lidmaatschap is het behoren tot de Gegevenen. Alleen gezalfde broeders kunnen uitgenodigd worden lid te
worden van het Besturend Lichaam (co-optatie).
Bethel
Letterlijk: “huis van God” (uit het Hebreeuws). Een kantoorgebouw van het Wachttorengenootschap. Sinds de lectuur voor de Jehovah’s Getuigen in Nederland wordt gedrukt in Selters (Duitsland) is het niet meer zo duidelijk wat precies gebeurt op het Nederlandse kantoor in Emmen. Het
werken op Bethel is een voorrecht, ongeacht of het nu lidmaatschap van de schoonmaakploeg betreft of lid van het dienstcomité. Om zich aan te melden voor dit voorrecht, dient dit formulier te
worden ingevuld.
Bethelfamilie
De gezamenlijke bewoners van Bethel.
Beurt
Het aangewezen worden om een antwoord te geven op een vergadering. Een antwoord bestaat
(meestal) uit het oplezen of (beter) in eigen woorden weergeven van het deel van het boek of De
Wachttoren dat juist al is voorgelezen.
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Bibliotheek
Verzameling passende boeken. De kern bestaat uiteraard uit de lectuur, maar ook onschuldige andere publicaties mogen hiervan deel uitmaken, zoals woordenboeken, boeken over archeologische
vondsten in Bijbelse landen, etc. mogen ook. Iedere Koninkrijkszaal behoort een bibliotheek te
hebben en iedere Jehovah’s Getuige (of gezin) een persoonlijke bibliotheek.
Bijbel
Jehovah’s Getuigen gebruiken hun eigen (Nieuwe Wereld) vertaling van de Bijbel. Dit is een aangepaste weergave van de oorspronkelijke geschriften die worden toegeschreven aan oudtestamentische profeten en naaste medewerkers van Jezus. Citaten uit hun pseudobijbel worden frequent gebruikt om de waarheid te onderbouwen.
Bijbelstudie
Het bestuderen van de publicaties van het Wachttorengenootschap. Nooit het bestuderen van de
Bijbel op zichzelf.
“Een bijbelstudie” is een persoon met wie instap-lectuur wordt besproken. De eerste drie keer dat
dit geregeld gebeurt (meestal wekelijks), heet nog nabezoek; pas vanaf de vierde keer mag dit bijbelstudie eten en ook als zodanig worden gerapporteerd (zie bijbelstudierapport).
Bijbelstudierapport
Formulier waarop de gegevens worden gezet van “een bijbelstudie”, zoals naam, adres, bestudeerde
publicatie, etc. Voor iedere bijbelstudie die op het velddienstrapport wordt gerapporteerd, dient één
bijbelstudierapport te worden ingevuld.
Bijkantoor
Landelijk hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen, horig aan het hoofdbestuur in Brooklyn, New
York.
Bloedkaartje
Foutieve benaming voor wat eerst het “vooraf opgestelde medische richtlijn/ontheffing -document”
en nu “geen bloed-verklaring” wordt genoemd. Bedoeld om te zorgen dat een Getuige buiten bewustzijn niet ongewenst bloed toegediend krijgt.
Bloedkwestie
Wanneer een Getuige met de bloedkwestie geconfronteerd wordt, betekent het dat hij/zij een standpunt inneemt tegenover dokters en andere onwetenden. Het houdt meestal het weigeren van bloedtransfusie in.
Boekstudie
De vanaf 1-1-2009 vervallen wekelijkse gezellige bijeenkomst die draaide om koffie en koek / gebak. De bijeenkomst werd in een particulier huis gehouden met ongeveer 15 tot 20 aanwezigen. De
bijeenkomst duurde een uur waarbij delen uit een daarvoor aangewezen boek werden voorgelezen
en de vragen onderaan het boek werden opgevraagd.
De term werd ook wel gebruikt om de groep mensen die samen zijn ingedeeld aan te duiden. “Onze
boekstudie heeft dit weekend het voorrecht de zaal schoon te maken”.
Vanaf 1-1-2009 is deze vorm van bijeenkomen vervallen, omdat de prijs van benzine teveel is gestegen (aldus de brief van het Genootschap waarin de wijziging wordt aangekondigd).
Bok
Iemand die niet de waarheid heeft en daarmee in aanmerking komt voor vernietiging in Armageddon. Ontleend aan Mattheüs 25:31-33.
Bokkenbriefje
Verouderde term voor de lijst met niet-bezoekadressen. Wordt nog altijd gekscherend gebruikt.
Boze slaaf
Het donkere stiefbroertje van de Getrouwe en beleidvolle slaaf : afvalligen. Het zijn personen die
voorheen gezalfden waren, maar nu hun voormalige gezalfde broeders (in figuurlijke zin) “slaan”
door de vuile was buiten te hangen, vooral over het Besturend Lichaam of leden daarvan. “De” boze
slaaf is daarom Raymond Franz (de Emmanuel Goldstein - zie 1984 van Orwell - van het Genoot
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schap), want hij was voorheen zelf lid van het Besturend Lichaam, is uitgesloten en heeft boeken
geschreven over interne aangelegenheden binnen het Besturend Lichaam.
Brochure
Publicatie van het Genootschap in het formaat van een tijdschrift, maar gedrukt op beter papier en
slechts gewijd aan één onderwerp.
Broeders
In “Wat zeggen de broeders over bloedtransfusie?”: De (anonieme) schrijvers van de lectuur.
Daarmee zijn zij de bron van de waarheid.
Brooklyn
Het Mekka, Rome en Jeruzalem voor Jehovah’s Getuigen. Hier houdt het Besturende Lichaam
kantoor op het Hoofdbureau! Hier wordt de waarheid bedacht.
Bulgarije-kwestie
Toen de overheid in Bulgarije het Wachttorengenootschap niet wilde erkennen omdat Jehovah’s
Getuigen worden uitgesloten als zij bloedtransfusie accepteren, schikte het Genootschap de zaak
voordat deze zou voorkomen voor het Europese Hof. “In een zogenaamd ‘friendly settlement’ erkent het bewind de religieuze status van het Wachttorengenootschap en gaat akkoord met het invoeren van de vervangende dienstplicht voor de Getuigen. Op zijn beurt dient het Wachttorengenootschap echter in de statuten te vermelden dat leden en hun kinderen een vrije keuze moeten hebben
ten aanzien van bloedtransfusies, zonder dat de organisatie daar enige controle op uitoefent of sancties treft”. (uit: Trouw van 1 mei 1998; de officiële tekst staat in een Press Communiqué Issued by
the Secretary to the European Commission of Human Rights, Application No. 28626/95). Kortom:
het Genootschap kwam overeen dat Jehovah’s Getuigen in Bulgarije niet worden uitgesloten als zij
bloedtransfusie accepteren. Waarschijnlijk niet een vaak gebruikte term binnen de Getuigen, omdat
het Genootschap deze zaak (in tegenstelling tot andere “overwinningen”) niet bepaald aan de grote
klok heeft gehangen.
Christendom
Het ware christelijke geloof, de leer c.q. het lidmaatschap van Jehovah’s Getuigen, de waarheid.
Christenheid
Het onware christelijke geloof ofwel alles buiten Jehovah’s Getuigen. Het meest laakbare deel van
Babylon de Grote.
Colporteur
Verouderde term voor pionier.
Comitézaak
Een vergrijp waarbij officieel optreden door ouderlingen vereist is. Dit kan variëren van het stiekem
roken van een sigaretje (maar niet stiekem genoeg), tot het veelvoudig vergrijpen aan kinderen in de
gemeente. De overtredingen van de eerste categorie worden al snel publiek geheim, die van de laatste absoluut niet, die vallen onder het biechtgeheim, waardoor de overtreder vaak rustig als oppas
kan fungeren bij nietsvermoedende broeders en zusters met kleine kinderen. Zie Silent Lambs voor
vele voorbeelden.
Een comitézaak leidt vrijwel altijd tot (minimaal) restricties, maar kan ook tot uitsluiting leiden.
Congres
Jaarlijks evenement dat ongeveer 3 dagen duurt. Op een congres hebben zo’n 5.000 aanwezigen de
kans een geschikte huwelijkspartner te vinden, hun nieuwste kleding te tonen, oude kennissen weer
eens te ontmoeten en het nieuwste drukwerk van het Genootschap op te halen. Tussen deze activiteiten door kunnen de aanwezigen enkele uren uitrusten, terwijl enkele bevoorrechte mannelijke
geloofsgenoten oude inzichten opnieuw voorlezen.
Dagtekst
Iedere dag zijn eigen tekst, al sinds jaar en dag sfeervol vermeld in het dagtekstboekje (tot en met
1985 onderdeel van het Jaarboek, totdat duidelijk was dat niet praktisch was voor de behandeling
bij de velddienstactie). In het dagtekstboekje staan 365 bijbelteksten met een commentaar dat in 2
minuten hardop is voor te lezen. Het commentaar is een zeer beknopte samenvatting van de inter
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pretatie van het bijbelvers in kwestie zoals deze in het afgelopen jaar in een publicatie van het Genootschap stond (meestal De Wachttoren). De tekst van de zaterdag heeft meestal betrekking op een
interpretatie die bruikbaar is in de velddienst, zodat deze in de velddienstactie van de zaterdagochtend kan worden gebruikt. Op de overige dagen kunnen de teksten veel minder toepasselijk zijn, dus
bestaat het gevaar dat ouderlingen die niet anders gewend zijn dan de dagtekst te bespreken op de
velddienstactie, de verkondigers op pad sturen na een bezielende bespreking van de uitsluitingsregeling of dergelijke verheffende onderwerpen.
Deelnemen, deelnemer
Het eten van c.q. degene die eet van het ongezuurde brood en het drinken van de wijn tijdens het
Avondmaal, ter aanduiding van het gegeven dat de persoon in kwestie een gezalfde is.
Demonstratie
Veelal tijdens de Dienstvergadering: in een soort toneelstukje voordoen van het toepassen van de
tips in de Koninkrijksdienst. In vrijwel alle gevallen saai en totaal niet praktisch, soms hilarisch.
Dienaar in de bediening (kort: dienaar)
Adjunct ouderling, geschikt voor praktische taken die de ouderlingen zelf liever niet willen doen,
zoals de zaalschoonmaak regelen, hengelen, het bijhouden van de boekhouding, etc.
Dienstcomité
Op het hoogste niveau het comité van het Besturend Lichaam dat zich met de (veld)dienst bezighoudt (uiteraad niet door zelf in de velddienst te gaan, maar door te bekijken hoe anderen dit doen
en hierover raad te geven, bijvoorbeeld door hierover iets in de lectuur te laten schrijven (ook niet
zelf doen, uiteraard)). Iets lager: het bestuurlijke zenuwcentrum van Jehovah’s Getuigen in een
land. Bestaat uit ongeveer vijf broeders die de leiding hebben over het predikingswerk in een land.
Meestal: het dagelijks bestuur van een gemeente, bestaande uit: de presiderend opziener, de
dienstopziener en de secretaris van de gemeente.
Dienstopziener
Ouderling met als portefeuille (binnen het dienstcomité) alles wat met de velddienst te maken heeft.
Bezoekt op toerbeurt (1x per jaar) alle boekstudies om hen te stimuleren tot meer velddienst; houdt
in die week een soort mini-lezing van ongeveer een kwartier op de bijeenkomst van de boekstudie.
Doen
Het uitvoeren van een voorrecht. Jehovah’s Getuigen “doen” echt alles: ze doen De Wachttoren, ze
doen het geluid, ze doen de tijdschriften, etc., etc.
Toch zijn er verschillen qua betekenis: “Wie doet vanavond De Wachttoren?” betekent: ‘Wie leidt
de vergadering waarbij een artikel uit De Wachttoren wordt behandeld?’. Maar: “Heb jij je Wachttoren al gedaan?” betekent: ‘Heb jij al strepen geplaatst in het artikel dat vanavond wordt behandeld?’ (zie voorbereiden).
Doopvragen
De doopvragen bestaat uit twee onderdelen:
1. de vragen die met de doopkandidaat worden doorgenomen met de plaatselijke ouderlingen
om vast te stellen of de persoon in kwestie de waarheid wel als zodanig heeft geaccepteerd;
met het oog op het aantal vragen waaruit dit onderdeel vroeger bestond werd dit deel ook
wel de “tachtig vragen” genoemd;
2. vlak voor de daadwerkelijke doop door onderdompeling worden nog twee vragen aan de
doopkandidaat gesteld. Deze vragen luidden tot en met halverwege 1985 (vertaling uit de
Engelse Watchtower van 1 juli 1956 (pag. 407)): (1) Erken je jezelf voor Jehovah God als
een zondaar die redding nodig heeft en erken je dat deze redding vanuit Hem de Vader door
zijn Zoon Jezus Christus komt? (2) Heb je jezelf, op basis van dit geloof in God en zijn
voorziening voor redding, onvoorwaardelijk aan God opgedragen om van nu af aan zijn wil
te doen zoals hij die door Jezus Christus en door de Bijbel met de verlichting van de Heilige
Geest openbaart?
Maar in De Wachttoren van 1 juni 1985 werden de nieuwe vragen geïntroduceerd die nog
altijd worden gebruikt: (1) Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw
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van je zonden en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen? (2) Begrijp je dat je
opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah’s Getuigen, verbonden met Gods door
de geest geleide organisatie?
Waar komt die tweede vraag opeens vandaan? In De Wachttoren van 15 april 1987 (pag. 12
§ 11, voetnoot) staat: “Onlangs werden de twee vragen die tot de doopkandidaten worden
gericht vereenvoudigd, zodat de kandidaten die zouden kunnen beantwoorden met een volledig begrip van wat erbij betrokken is om in een intieme verhouding met God en zijn
aardse organisatie te geraken”.
Drama
Eén van de hoogtepunten van een congres, waarbij geschminkte Jehovah’s Getuigen op de maat
van een ingesproken band rondlopen op het podium en op bepaalde momenten hun armen bewegen
ter onderstreping van het geluid op de band.
Eenheid
Eenheid is het belangrijkste streven van de organisatie. In het roemruchte “Schotland-proces” komt
de volgende passage voor over het geval dat een Jehovah’s Getuige tot de conclusie komt dat een
bepaalde zienswijze niet klopt, in dit geval het oude licht over 1874 (Q = rechtbank, A = broeder
Covington, de jurist van het Genootschap):
Q: Terug naar het punt. Er werd een valse profetie verkondigd?
A: Daar ben ik het mee eens.
Q: Deze moest worden geaccepteerd door Jehovah’s Getuigen?
A: Dat klopt.
Q: Als een lid van Jehovah’s Getuigen zelf tot de conclusie kwam dat de profetie vals was en dit
zou zeggen, zou hij worden uitgesloten?
A: Ja, als hij dat zou zeggen en zou volharden in het veroorzaken van onrust, omdat als de hele organisatie iets gelooft, al is het onjuist, en iemand anders gaat proberen zijn eigen ideeën daar tussendoor te gooien dan ontstaat onenigheid en onrust, er kan geen harmonie zijn, er kan niet gemarcheerd worden. Als een verandering komt, zou deze moeten komen uit de juiste bron, het hoofd van
de organisatie, het besturende lichaam, niet van onder naar boven, omdat iedereen ideeën zou hebben en de organisatie uiteen zou vallen en in duizend verschillende richtingen zou gaan. Ons doel is
eenheid te hebben.
Q: Eenheid ten koste van alles?
A: Eenheid ten koste van alles.
Eeuwige bijbelstudie
Een persoon die langdurig bijbelstudie krijgt en (meestal) al vergaderingen bezoekt, zonder ooit
gedoopt te worden.
Ervaring
Een gebeurtenis in het leven waardoor Jehovah’s leiding of voordelen van het zich houden aan Zijn
voorschriften duidelijk blijkt. Zoals met tegenzin de velddienst in gaan en bij terugkomst thuis een
afgebrand huis aantreffen. “Als ik niet in de velddienst was gegaan, kon ik dit nu niet vertellen”.
Fijn
<Stoplap> algemeen positieve term.
In de Koninkrijkszaal betekent: “Fijn je weer te zien” zoiets als “Hoe komt het dat je zo’n tijd niet
geweest bent?”
Gebiedje
Een kaartje van ongeveer 10x15 cm waarop een stukje van een plattegrond is geplakt. Op toerbeurt
wordt elk deel van het totale territorium van een gemeente bereikt met het van-huis-tot-huis-werk.
Cruciaal is de aanwezigheid van het lijstje met niet-bezoekadressen.
Gegevenen
De ‘Nethinim’-klasse, in het leven geroepen toen bleek dat de gezalfde klasse uitstierf voordat Armageddon was gekomen. Het betreft hier andere schapen met organisatorische en bestuurlijke
kwaliteiten die het management van het Genootschap voert. Zie De Wachttoren van 15 mei 1992,
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pag. 31. Terloops zij opgemerkt dat verschillende vertalingen (o.a. de Lutherse vertaling) hier de
term “tempelslaven” gebruikt.
Geïnteresseerde
Iemand die voor het eerst een vergadering bezoekt of in elk geval nog niet zo lang. Iemand die de
vergaderingen blijft bezoeken zonder ooit te worden gedoopt, heet een “eeuwige bijbelstudie”.
Gemeente
De plaatselijke cel van het Genootschap.
Generatie
Even vaak ook wel “het geslacht” genoemd (ontleend aan Mattheüs 24:34). “Het geslacht” of “de
generatie” zou niet voorbijgaan (uitsterven) vóórdat Armageddon zou komen. Vanaf het startpunt
van deze periode zou ongeveer 70 à 80 jaar moeten worden opgeteld (zie Psalm) om te kunnen bepalen wanneer Armageddon ongeveer zou uitbreken. “De generatie” was lange tijd de verzameling
personen die 1914 bewust hadden meegemaakt. Later: degenen die in of voor 1914 waren geboren.
Later: de verzameling mensen die zich konden herinneren dat er in 1914 iets belangrijks was gebeurd.
Genootschap
In “Wat zegt het Genootschap over bloedtransfusie?”: Synoniem met de broeders.
In “Het Genootschap bezit voor miljarden dollars onroerend goed”: De wettelijke corporatie(s) die
juridisch vorm geeft aan het gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Het is onduidelijk wie eigenaar
is van het Genootschap, wat leidt tot de intrigerende vraag: ‘Als het Genootschap alle activiteiten
staakt, van wie zijn dan alle goederen en geld?’ Zie ook bij aandeeltje.
Geslacht
Zie generatie.
Getrouwe en beleidvolle slaaf
De op aarde resterende leden van de gezalfden, belast met het geestelijk welzijn van alle Jehovah’s
Getuigen. Ontleend aan Mattheüs 24:45-47. Op mysterieuze wijze krijgen deze mensen - zonder
overigens geïnspireerd te zijn - de waarheid door. Vervolgens schrijven bekwame broeders (vrijwel
altijd andere schapen) deze waarheid op in de lectuur. Dat de gezalfden verspreid over de hele aarde wonen, is daarbij geen belemmering. Op deze wijze kwijt de getrouwe en beleidvolle slaaf zich
van hun schone taak. Verkort: slaafklasse.
Gewetensconflict
In de theocratische zin van het woord de moeite die een broeder of zuster heeft iets te doen wat indruist tegen de waarheid (zoals de vlaggegroet of het aannemen van een traktatie in verband met
een verjaardag). In lastige gevallen de moeite die een broeder of zuster heeft iets te doen wat indruist tegen de waarheid, omdat dat in overeenstemming is met de Bijbel, zoals het moeite hebben
met het inleveren van het velddienstbericht : Mattheüs 6:3.
Omdat het meest vernietigende werk tegen Jehovah’s Getuigen in het Nederlands de titel Gewetensconflict draagt, mogelijk een beladen term. (“Gewetensconflict” van Raymond Franz, voormalig lid
van het Besturend Lichaam).
Gewetenskwestie
Alles waar de bijbel geen duidelijke uitspraak over doet, en wat het genootschap dus niet kan gebieden of verbieden, maar waar ze wel een mening over hebben.
Gezalfd, gezalfde (klasse)
Een Jehovah’s getuige met een hemelse hoop. Zie ook kleine kudde. Na de dood van deze persoon
krijgt hij of zij een opstanding in de hemel. Vanaf de eerste uitstorting van de Heilige Geest zijn er
144.000 personen gezalfd. Een Jehovah’s getuige laat weten gezalfd te zijn door van de rondgedeelde symbolen op het Avondmaal te eten (ongezuurd brood) en drinken (wijn). Het aantal gezalfden neemt de laatste jaren weer gestaag toe (eigenaardig genoeg).
Gezalfd overblijfsel
De leden van de sinds 33 G.T. 144.000 leden tellende kleine kudde die nog op aarde zijn. Hoewel
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door overlijden er steeds meer in de hemel opgenomen worden en de inschrijving formeel in 1933 is
gesloten, stijgt toch het aantal van het gezalfd overblijfsel gestaag.
Griekse geschriften
Het Nieuwe Testament.
Halve lezing
Voor sprekers in opleiding, die nog geen volledige openbare lezing van 3 kwartier aankunnen. De
lezing wordt dan door twee broeders gedaan.
Hardnekkig afwezigen
Zie bij afwezigen.
Hebreeuwse geschriften
De verzamelnaam voor de geschriften die in het Aramees en Hebreeuws zijn geschreven. De rest
van de mensheid noemt deze zelfde verzameling het “Oude Testament”, maar die term komt uit een
verkeerde vertaling van de term “testamenti” in 2 Kor. 3:14 in de Latijnse Vulgaat (zie Appendix
7E van de Nieuwe Wereldvertaling - Studieversie).
Hemelse hoop
Het vooruitzicht van de gezalfden, namelijk na hun dood opgenomen te worden in de hemel als lid
van de uit 144.000 leden bestaande regering. Degenen met deze hoop die nog leven als Armageddon uitbreekt, zullen op dat moment worden opgenomen in de hemel (“weggerukt”).
Hengelen
[Afgeleid van de lange staaf (hengel) met aan het uiteinde een microfoon]. De microfoon ter hand
nemen en deze na het geven van de beurt voor de mond van de aangewezene houden. Een voorrecht, vaak het eerste voorrecht voor net-gedoopte broeders. De dienaren in de bediening zijn de
harde kern van degenen die deze nobele taak uitvoeren. Zodra zij zijn bevorderd tot ouderling, zijn
zij te goed voor deze vorm van heilige dienst.
Herderlijk bezoek, herderlijk werk
Het moment waarop de ouderlingen een aanmoedigend gesprek voeren of raad geven. Meestal
echter om aan te porren je leven te beteren en meer te presteren, zoals in de vergaderingen en de
verkondiging.
Hoogtepunten
Deze prikkelende term duidt het onderdeel op de Theocratische school aan waarin in 5 minuten de
belangrijkste punten uit 3 hoofdstukken uit de Bijbel worden behandeld.
Het wordt ook gebruikt om het hoogste aantal verkondigers in een dienstjaar aan te duiden.
Huisbewoner
De argeloze leden van de mensheid die door intensieve velddienst tot het juiste kamp overgehaald
moeten worden.
Ook wel: een rol die vervuld wordt in een aandeeltje op een vergadering, vooral de Theocratische
school of de dienstvergadering.
Illustratie
Een plaatje in de lectuur of een verhalende vergelijking om een punt duidelijk te maken.
Inactief
Een Jehovah’s getuige die drie maanden de vermetelheid heeft zich niet langer te kwijten van de
plicht hun goede nieuws te delen met de mensheid.
Interpretatie
De conclusies die andere gelovigen trekken uit het verkeerd lezen van de Bijbel. Jehovah’s Getuigen hebben geen interpretatie, maar de waarheid.
Jaarboek
Ieder jaar verschijnt een boek met daarin de brief van het Besturend Lichaam aan alle trouwe verkondigers, opmerkelijke ervaringen in de vijf continenten en 2 of 3 geschiedenissen van Jehovah’s
Getuigen in een bepaald land. Tot 1986 bestond het laatste deel uit de dagteksten, later apart ondergebracht in een dagtekstboekje. Sommige broeders en zusters hadden de neiging de dagteksten als
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een soort scheurkalender te gebruiken en scheurden de bladzijden van afgesloten dagen uit het Jaarboek, zodat op het einde van het jaar een miserabel karkas overbleef. Anderen vouwden de bladzijden om en om naar binnen zodat een kenmerkende V ontstond.
KBS
Koninkrijks Bedienaren School, zie aldaar.
Klasse
Elke persoon, elk voorwerp, elke gebeurtenis uit de Bijbel is een voorafspiegeling van wat Jehovah’s Getuigen overkomt. Waar één persoon een voorafbeelding is van meerdere Jehovah’s Getuigen worden de voorafgebeelden aangeduid met een ‘klasse’, zoals de Jefta-klasse, Jeremia-klasse,
etc. etc. Het aantal toepassingen is eindeloos.
Kleine kudde
De gezalfden. Let niet op de werkelijke verhouding van 144.000 tot ongeveer 10 miljoen Jehovah’s
Getuigen (inclusief gegarandeerd loyalen, want immers in het harnas gestorven).
Koninkrijks Bedienaren School
Er zijn in feite 2 varianten van deze opleiding. De eerste is een meerdaagse opleiding voor ouderlingen (en een lichte variant daarvan voor dienaren in de bediening). De tweede is de (hoofdzakelijk
Engelstalige) “Kingdom Ministry School”: een soort Gilead voor vrijgezelle ouderlingen.
Koninkrijksdienst
“De” Koninkrijksdienst zijn de op recycle-papier gedrukte instructies voor de actieve verkondiger.
Variërend van mededelingen over de hoogtepunten in Burkino Faso tot aanwijzingen om de “aanbieding van de maand” aan de argeloze huisbewoner te slijten.
Koninkrijksdienst in het algemeen duidt op alle activiteiten die “het werk” ondersteunen, maar
vooral op het predikingswerk.
Kring
Verzameling gemeenten die worden geïnspecteerd door dezelfde kringopziener. Regelmatig bestaat
een kring uit twee sectoren; dit is uit praktische overwegingen, omdat alle broeders en zusters uit
één kring niet gelijktijdig in een kringhal passen.
Kringdienaar
Zie kringopziener.
Kringopziener
Regionaal inspecteur van een groep gemeenten.
Voorheen: kringdienaar. De term kringdienaar werd voor het laatst gebruikt in de Koninkrijksdienst
van maart 1972.
Kruis
Zie paal.
Lapelkaartje
Het identiteitskaartje dat op congressen ergens op de kleding bevestigd dient te worden.
“Laten we”
Slotformule van willekeurige aandeeltjes en lezingen. Bedoeld als aansporing hetgeen besproken is
in het dagelijks leven toe te passen.
Lauw
Eigenschap van een Jehovah’s Getuige die aanmoediging nodig heeft.
Lectuur
Het drukwerk dat door het Genootschap wordt geschreven, gedrukt en verspreid. De stroom ervan
is breed en eindeloos, de thema’s onuitputtelijk. Van polemieken tegen de Drie-eenheid tot recepten
met gestoofde vuurbuiksalamander. In de lectuur staat de waarheid. Incidenteel wordt met de lectuur ook de Bijbel bedoeld. De waarheid staat in De Wachttoren.
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Lezing, lezinkje
“De lezing” betreft de openbare lezing. Er zijn echter ook minder begunstigden die mogen oefenen
met lezinkjes van bijvoorbeeld 5 minuten op de Theocratische school.
Lichaam van ouderlingen
Alle ouderlingen van één gemeente; het aantal ouderlingen in een lichaam is onbepaald en wisselt
sterk. Kern/ dagelijks bestuur wordt gevormd door het dienstcomité.
Lopen
Het voorrecht een gemeenschappelijke microfoon te mogen plaatsen voor de mond van degene die
de beurt krijgt.
Meditatie
Meestal: dagdromen over hoe het Paradijs zal zijn.
Millennial Dawn
De eerste serie boeken die Charles Taze Russell schreef. Bescheiden als hij was zei hij dat als iemand twee jaar alleen de Bijbel las en niet deze serie, deze persoon daarna in volledige duisternis
zou wandelen. Als die persoon twee jaar de serie las, maar niet de Bijbel, zou die persoon nog volledig in het licht verblijven (The Watchtower, 10 september 1910, pag. 298). De serie wordt niet
meer gebruikt door Jehovah’s Getuigen omdat vrijwel alle leerstellingen van Russell zijn verworpen
(zoals zijn opvattingen over piramidologie) of onherkenbaar gewijzigd (zoals zijn interpretatie
rondom 1914).
Nauwkeurige kennis
Het hebben van nauwkeurige kennis houdt in dat men op de hoogte is van de meest recente uitspraken in de lectuur over een willekeurig onderwerp en is dus een vereiste voor iedere Jehovah’s Getuige. Het overvloedig voldoen aan deze eigenschap leidt tot rijpheid.
Indien de kennis zich beperkt tot kennis van de Bijbel, maar niet van (of strijdig met) de lectuur, is
de stelregel van toepassing: “Kennis blaast op, maar liefde bouwt op” (1 Korinthiërs 8:1).
Neerleggen
Zie ambt neerleggen.
Nethinim
Zie gegevenen.
Nieuw licht
Een herziening van de waarheid. Belangrijke wijzigingen in de waarheid worden gecombineerd
met de activiteiten op een congres, kleinere bijstellingen worden vaak via De Wachttoren gemeld
(zonder daar specifiek op te wijzen). In het algemeen wordt eenvoudig de nieuwe uitleg verteld
zonder aan te geven dat het een wijziging van de waarheid betreft.
Nieuw Testament
Zie Griekse geschriften.
Olin Moyle trial
Het proces dat een voormalig medewerker van J.F. Rutherford aanspande tegen het Wachttorengenootschap, Rutherford zelf en hoge medewerkers van het Genootschap (zoals Knorr en Franz) wegens smaad en won. Nadat Moyle namelijk een open brief had geschreven aan Rutherford over het
wangedrag van de president en diverse anderen op het hoofdbureau in Brooklyn, verschenen verschillende artikelen in de lectuur waarin Moyle als Judas aan de kaak werd gesteld. Zeker geen bekende term onder modale Jehovah’s Getuigen. De handelingen van de rechtbank kunnen gratis als
e-book worden gedownload via deze link.
Ongelovige partner
Echtgenoot of echtgenote van een Jehovah’s getuige die niet “in de waarheid is”.
Onregelmatige verkondiger
Een Jehovah’s getuige die zich niet maandelijks in het strijdperk van het van-huis-tot-huiswerk begeeft, maar wel zo nu en dan.
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Ouderlingenboek
Het boek “Schenkt aandacht aan uzelf en de gehele kudde”. Ouderlingen krijgen dit boek bij hun
aanstelling. Het is het lesmateriaal voor de KBS. Als een ouderling zijn ambt neerlegt, daaruit wordt
ontheven of overlijdt, dient het boek weer te worden ingeleverd. Het is voor niet-ouderlingen verboden het boek in te zien (al wordt daar wel eens de hand mee gelicht), maar het boek kan hier online worden gelezen.
Oud licht
Alles wat vroeger de waarheid was, maar nu niet meer.
Overblijfsel
Kort voor gezalfd overblijfsel.
Overdopen
Zo nu en dan heeft een Jehovah’s Getuige het gevoel dat zijn of haar doop niet geldig was, bijvoorbeeld omdat iemand zich niet helemaal bewust was van de betekenis ervan of omdat nog een hand
of voet boven het water uitstak tijdens de onderdompeling. In een dergelijk geval kan iemand zich
laten overdopen. Dit gebeurt meestal in besloten kring.
Paal
Het martelwerktuig waaraan Jezus werd gespijkerd door de Romeinen. Jehovah’s Getuigen spreken
niet van kruis omdat dat een fallisch symbool is; de paal is dat niet.
Piramidologie
Vroeger de waarheid, sinds ong. 1920 oud licht. Het is de opvatting dat de afmetingen van de piramide van Cheops of Gizeh profetisch vooruitwijzen naar 1914.
Podiumfiguur
Meestal neerbuigend (of jaloers?) gebruikt voor een broeder die veel lezingen houdt, maar weinig in
de velddienst gaat.
Prediken
De feitelijke activiteit van het van-huis-tot-huis-werk. Ook verkondigen genoemd.
Predikingswerk
Abstracte term voor de verzameling activiteiten van Jehovah’s Getuigen (wereldwijd of in een and).
Niet uitsluitend de prediking, meer duidend op alles wat daarmee samenhangt (inclusief drukken en
uitgeven van de lectuur).
Presiderend opziener
Hoewel er formeel sprake is van een “primus inter pares” en Jehovah’s Getuigen alleen Jehovah
en/of Jezus als leider beschouwen, is de p.o. de facto de plaatselijk leider van de Jehovah’s Getuigen; ouderling en voorzitter van zowel het Lichaam van ouderlingen als het dienstcomité. In het
dagelijks spraakgebruik ook “P.O.” genoemd.
Publicatie
Eén uit de schier oneindige rij drukwerk van het Wachttorengenootschap. Alle publicaties samen
maakt de lectuur en bevat dus de waarheid.
Raad
Een nog ernstiger vorm van aanmoediging. Meestal een opstapje naar een vermaning of zelfs een
comitézaak.
Randfiguur
Een Jehovah’s Getuige die raad nodig heeft.
Rechterlijk comité
Verzameling ouderlingen (meestal drie) die bepalen tot welke sanctie de overtreding van een broeder of zuster leidt: geen, restricties of uitsluiting. In tegenstelling tot de gebruiken in verlichte landen, zijn de zittingen van deze comités niet openbaar (“in het licht van de hele bijbel” zoals in
Deuteronomium 21:18-12, Verkondigers-boek blz. 187), krijgt de beklaagde/verooreelde geen verslag en mag hij/zij zich niet laten bijstaan. Leve de theocratie!
12

Reizend opziener
Verzamelnaam voor kringopzieners en districtsopzieners.
Reizend werk
Verzamelnaam voor de activiteiten van kringopzieners en districtsopzieners.
Restricties
Indien een Jehovah’s Getuige raad heeft gekregen, worden soms sancties opgelegd zoals het verbod
op het geven van antwoord op vergaderingen, etc. Hetzelfde geldt voor personen die uitgesloten
zijn geweest, maar weer hersteld zijn. Op de vraag een schriftuurlijke onderbouwing van restricties
te geven, ontstaat vaak een pijnlijke stilte.
Schaap
Iemand die de waarheid heeft; een (potentiële) Jehovah’s Getuige. Ontleend aan Mattheüs 25:3133. Zie bij kleine kudde en andere schapen.
School
“De school” staat voor de Theocratische bedieningsschool.
Schotland-proces
Ook wel “Walsh-proces” genoemd. Zeker geen term die openlijk onder Jehovah’s Getuigen zelf
wordt gebruikt, omdat de processtukken een vernietigend kijkje geven in de bijna cynische werking
van de toplaag van de organisatie (het Genootschap). De handelingen van de rechtbank in deze
zaak kunnen gratis als e-book worden gedownload via deze link.
Sector
Ongeveer de helft van een kring. Anders gezegd: net zoveel gemeenten van één kring die samen
ongeveer één kringhal vullen.
Sekte
Bewegingen die dezelfde eigenschappen hebben als Jehovah’s Getuigen, maar die niet de waarheid
hebben.
Slaaf(klasse)
De broeders die de leiding hebben. Zie getrouwe en beleidvolle slaaf.
Speciaal congres
Een congres waarbij afgevaardigden worden uitgenodigd en (vaak) zendelingen die al jaren niet
meer in hun vaderland zijn geweest, eenmalig worden teruggehaald om op het podium hun ervaringen te vertellen.
Speciale lezing
Normale openbare lezing maar met een hoog aardse hoop-gehalte die rond de Gedachtenisviering
wordt gehouden.
Symbolen
De symbolen zijn het ongezuurde brood en de wijn die worden rondgedeeld tijdens het Avondmaal.
Alleen gezalfden eten en drinken van de symbolen.
Tachtig vragen
Zie doopvragen.
Tellen
Het vaststellen van het aantal aanwezigen op een vergadering. Zie bij aanwezigen.
Theocratische bedieningsschool
Bedoeld als opleiding in spreken en redeneren zodat er doeltreffender gepredikt kan worden. In de
praktijk worden er op het podium vindingrijke antwoorden op zelden gestelde vragen gegeven, terwijl in de velddienst gewoon het voorpagina artikel van de lopende tijdschriften wordt aangeboden.
Vaak ook verkort Theocratische school genoemd.
Tijd uitkopen
Veel tijd besteden aan voorrechten.
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Tijdschriften
“De tijdschriften” zijn “De Wachttoren” en “Ontwaakt!” (let op het ontbrekende lidwoord!).
Tijd van het einde
De laatste fase tot Armageddon. Begon in 1799, 1843, 1844, 1874, 1878, 1914.
Tractaat
De instap-lectuur van het Genootschap. Vaak een veelkleurige folder over de zegeningen in het
Paradijs.
Uren
De hoeveelheid tijd besteed aan de velddienst. “Ik moet mijn uren nog inleveren” betekent “ik moet
mijn velddienstbericht nog inleveren”.
Je positie als christen wordt onder ingewijden afgemeten aan het aantal “uren” dat je “hebt”. 15
minuten: bejaard of chronisch ziek, 1-5 uur: zwak, 5-10 uur: gemiddeld, 10-15 uur dienaar, meer:
rijp voor het jaarboek.
Vakantiepionier
Verouderde term voor hulppionier.
Valse leerstelling
Alles wat niet in de lectuur staat.
Valse religie
Alle religies behalve Jehovah’s Getuigen.
Van-huis-tot-huis-werk
Dé kenmerkende activiteit van ware christenen in deze tijd. Goede daden in het algemeen tellen
niet, alleen degenen die deelnemen in het verkondigen langs de deuren maken kans op het Paradijs.
Van-huis-tot-huis-rapport
In de volksmond afwezigenbriefje genoemd. Het is een formulier waarop wordt bijgehouden welke
personen niet aanwezig waren bij het bewerken van een gebiedje. Deze worden later nogmaals bezocht in een poging hen alsnog thuis te treffen. Zie het kopje afwezigen.
Op het rapport staan codes waarmee verkort allerlei zaken kunnen worden vastgelegd, zoals M
(man), V (vrouw), K (kind), B (bezig) en A (afwezig). Vandaar de term A-tjes doen.
Vaste hulp
Iemand in een permanente staat van hulppioniersdienst.
Velddienst
Deelname in het van-huis-tot-huis-werk. De hoeveelheid tijd die hieraan besteed is, dient te worden
bijgehouden en maandelijks te worden gerapporteerd aan de ouderlingen via een velddienstrapport.
Velddienstactie
Niet de actie zelf, maar de bijeenkomst voorafgaand aan de velddienst. Een (korte) bijeenkomst
waar enkele tips worden uitgewisseld voor een effectieve aanbieding, verkondigers worden gekoppeld tot een paar (voor zover er nog geen afspraken onderling zijn gemaakt) en gegevens rond de
gebieden worden doorgegeven (met name de grenzen van de wijk waarin de velddienst gaat worden
verricht en de niet-bezoekadressen). De bijeenkomst wordt besloten met een gebed.
Actieleiders van de oude stempel bespreken nog altijd de dagtekst op een velddienstactie, ongeacht
het thema.
Velddienstbericht, velddienstrapport
Het belangrijkste stuurmechanisme van de ouderlingen. Ook wel “de thermometer van de geestelijke gezindheid” genoemd.
Velddiensttas
Een leren tas met schouderband (ook voor de broeders, want je kunt je handen dan lekker in je zakken houden) en handgrepen, minstens A4 formaat zodat de tijdschriften er ongekreukt inpassen, met
vakjes voor pennen om de A-tjes te noteren, een opschrijfboekje, een traktatenvakje en ruimte voor
een blikje met snoepjes voor wat afleiding als tijdens het prediken niemand thuis is.
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Verjaardag
Het jaarlijks terugkerend risico op onthoofding.
Verkondiger
Prediker van deur-tot-deur. Ook een algemene term voor gewone Jehovah’s getuige.
Verspreiden
Tijdschriften of andere lectuur achterlaten bij een huisbewoner. Het aantal verspreide tijdschriften
noteer je op het velddienstbericht.
Voorrecht
Je wordt geacht te streven naar sommige voorrechten (zoals dienaar of ouderling worden – behalve
als je een zuster bent), maar je mag het niet te graag willen, want dan ben je ambitieus.
Ook klusjes die lastig zijn of je liever niet wilt doen zijn een voorrecht. Voorbeelden: WC’s
schoonmaken, ingeschreven staan op de school, gevangen zitten voor je overtuiging. Als in: “Dit
weekend heeft onze boekstudie het voorrecht de zaal schoon te maken”.
Vrijgave
Wanneer op een congres een nieuwe publicatie uitgedeeld wordt.
Waarheid
In “Hoe lang ben jij al in de waarheid?”: Het deelgenoot zijn van de gemeenschap van Jehovah’s
Getuigen. Daarbij is de doop niet altijd doorslaggevend. Degenen die een tergend lange voorbereiding nodig hadden alvorens zich in de schoot van de organisatie te werpen, zeggen in antwoord op
bovenstaande vraag dan ook iets als: “Ik begon met studeren in 1985, maar werd in 1990 gedoopt”.
In “Wij hebben de waarheid”: De laatste versie van een leer zoals verwoord in de lectuur; de juiste
interpretatie van de Bijbel.
Nieuwe versies van de waarheid (nieuw licht) worden niet altijd breed aangekondigd, waardoor het
regelmatig voorkomt dat Jehovah’s Getuigen onderling een verschillende versie van de waarheid
hanteren.
Oude versies van de waarheid (oud licht) waren geen onwaarheid of valse leerstelling, maar een
kwestie van “laveren”, zoals toegelicht in De Wachttoren van 15 april 1982, pag. 27: “Af en toe
heeft de uitleg die door Jehovah’s zichtbare organisatie werd gegeven, wijzigingen of aanpassingen
te zien gegeven die schijnbaar afweken van voorgaande zienswijzen. Maar dit is niet werkelijk het
geval geweest. Dit zou vergeleken kunnen worden met wat in navigatiekringen bekendstaat als ‘laveren’. Door met de zeilen te manoeuvreren, kunnen de zeilers een schip van rechts naar links, en
weer terug, laten zigzaggen en ondanks tegenwind toch voortdurend vorderingen blijven maken in
de richting van hun doel”. Als dus eerst werd gezegd dat de “superieure autoriteiten” in Romeinen
13 Jehovah en Jezus waren en later dat dit de wereldlijke gezagsdragers zijn, dan is de indruk dat de
eerdere zienswijze afwijkt van de latere een kwestie van gezichtsbedrog, of zoals het artikel het
formuleert: “dit is niet werkelijk het geval geweest”. Het boek Jehovah’s Getuigen - Verkondigers
noemt het geloof in datums als 1883 en 1878 “op misvattingen gebaseerd” (jv, pag. 633).
Wachttoren
Belangrijkste lectuur van het Genootschap. Wekelijks wordt een artikel uit De Wachttoren voorgelezen aan de gemeente. Door het inlassen van het oplezen van voorgedrukte vragen (onderaan de
pagina’s) die uitsluitend kunnen worden beantwoord door het wederom oplezen van passages uit
hetzelfde artikel, wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van de herhaling (indoctrinatie).
Walsh-proces
Zie Schotland-proces.
Ware christen
Een Jehovah’s Getuige.
Ware religie
De waarheid.
Zienswijze
De uitleg die de lectuur geeft over een bepaald thema. De verzameling meest recente zienswijzen
heet de waarheid.
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Zwak
Wie niet goed meedraait met het systeem wordt “zwak” genoemd. Zo iemand moet gecorrigeerd en
“opgebouwd” worden. Iemand die “zwak” is moet niet op voorrechten rekenen, en maakt nauwelijks kans in het Paradijs te komen.
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