Het Wachttorengenootschap:
de raderen van de macht
M.V. dd. 19821
Alles is begonnen met Charles Taze Russell, een steenrijk Amerikaan, die zijn wortels
in het Adventisme en Millerisme had. Hij werd geboren op 16 februari 1852, uit
Schots-Ierse ouders. Hij publiceerde zijn eerste brochure in 1873: “The Object and
Manner of the Lord’s Return”, en had een oplage van 50.000 ex. Op 25-jarige leeftijd
(1877) werd hij een volle-tijd-prediker en liet zich “Pastor” noemen. In 1879 stichtte
hij het tijdschrift “Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence”, nu bekend als
“De Wachttoren”. In 1879 en 1880 richtten Russell en zijn metgezellen ong. 30 gemeenten op. Begin 1881 werd de Wachttorenorganisatie gesticht: “Zion’s Watch Tower and Tract Society”. In 1884 kreeg het rechtspersoonlijkheid.

Thans staat de religieuze corporatie bekend als “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania”. De zakelijke corporatie noemt zich echter: “Watch Tower Bible and Tract Society of New
York”. Door het zakelijke van het religieuze schijnbaar los te koppelen, trachten zij zoveel mogelijk
juridisch voordeel te behalen. Voor het verkrijgen van toegang tot de media (radio, televisie) ontpoppen zij zich als religieuze corporatie. Voor het verwerven van zakelijk voordelen, komt hun gelaat van zakelijke corporatie naar voren. Daarnaast hebben zij ook nog hun “International Bible
Students Association”. Zo hebben zij op verschillende terreinen volledige rechtsgeldigheid.
Russell werd de eerste president, en hij regeerde als een absolute vorst. Hij schreef alle boeken. Ook
noemde hij zichzelf “de getrouwe en beleidvolle slaaf” (Mattheüs 24:45-46, NWV2) en “de zevende
boodschapper” (Openbaring 3). Dit wil de Wachttorenleiding nu zoveel mogelijk bedekken of ontkennen, maar de oude Wachttorenpublicaties zijn niet mis te verstaan. Deze publicaties zijn echter
nog moeilijk te vinden.3 Russell wordt daarin genoemd: “de laatste of zevende boodschapper; de
getrouwe en verstandige dienstknecht” (Studiën, deel 7, 1917). In het 1974-boek “Gods duizendjarige koninkrijk is nabij gekomen”, blz. 345, staat echter de ontkenning: “Pastor Russell heeft er niet
in het minst aanspraak op gemaakt zelf die getrouwe en voorzichtige dienstknecht te zijn”. Och, wat
maakt het uit, de grote massa van deze tijd kan dit toch niet controleren!
Maar toch komen sommigen het te weten, zoals dit ook het geval is met de vele leugens over andere
zaken - zie “Voorspellingen die niet uitkwamen”4. Ja, in 1939 schreef De Wachttoren (mei 1939,
blz. 87) het volgende: “In 1919 moest men de leiding van Pastor Russell, van wie men gedacht had
dat hij de getrouwe en voorzichtige dienstknecht en de zevende boodschapper was, loslaten”. Men
moest dus een alom verbreide zienswijze loslaten!
De leer verandert voortdurend
De boeken van Russell zijn door de “evolutie” van de organisatie voor 90% verouderd geraakt.
Trouwens, het kenmerkende van het Wachttorengenootschap is dat ze door de tijden heen hun zo
hoog geroemde “waarheden” helemaal in de steek laten, en nieuwe “waarheden” ontwikkelen die de
oudere moeten vervangen. Zij noemen dat “voortgaand licht” en baseren hun recht op veranderen
op Spreuken:
“Maar het pad van de rechtvaardigen is als het glanzende licht, dat steeds helderder wordt tot de dag
stevig bevestigd is” (Spreuken 4:18, NWV).
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Denk eraan dat dit artikel gaat over de organisatorische toestand in 1980 à 1982.
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NWV.pdf
3
Vandaag hebben we echter de beschikking over het internet en kan heel veel opgezocht worden.
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Valse-Voorspellingen.pdf
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Ik zal nog uitleggen dat dit niet “voortgaand licht” is, maar wel “veranderend licht”! Zij goochelen
graag met bijbelteksten.
Van wat Russell onderwees in al zijn boeken, is na zijn dood (1916) langzaam het grootste deel
uitgezuiverd en vervangen door andere onzinnigheden. En die onzinnigheden moesten op hun beurt
weer verdwijnen voor andere “waarheden”, die niettemin telkens met absoluut gezag werden opgelegd aan hun nederige leden.
Toch heeft men enkele belangrijke valse leringen van Russell -- unitarisme (geen Drie-eenheid),
sterfelijkheid van de ziel, annihilatie (geen eeuwige strafplaats, de hel) -- behouden.
Naast die “nieuwe zienswijzen” (of “voortgaand licht”) verschenen er ook dingen die al eens eerder
onderwezen waren maar later niet goed werden bevonden. Nemen we hier het voorbeeld van de
inenting met bloedserum:
1935: verboden

The Golden Age (voorganger van Ontwaakt!) van 1935, 24 april, blz. 465:
“Vaccination is a direct violation of the law of Jehovah God”.

1952: toegestaan Watchtower 1952, blz. 764.
1961: verboden

De Wachttoren 1-12-1961, blz. 715, 716; “Bloed, geneeskunde en de wet
van God” blz. 39, regels 19-20 (uitgave 1961).

1962: toegestaan De Wachttoren 15-2-1962, blz. 127, 128.
De dingen kan u hier natrekken: “Bloed, Jehovah’s getuigen en de Wet van God”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bloed-en-Gods-wet.pdf
Voor fotokopies: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm.
De opperste leiding
Aan de top heb je een president. Vandaag (1980) is dit F. W. Franz. Dit presidentschap betreft officieel enkel de zakelijke corporatie. Officieel is het het “besturend lichaam”, waarover niet veel bekend gemaakt wordt, dat de feitelijke leiding heeft over religieuze zaken. Elk jaar heeft in dit “besturend lichaam” een andere persoon het voorzitterschap (roulatie in alfabetische orde). Toch blijft
de president de invloedrijkste persoon. Zeker naar buiten toe. Hij reist de hele wereld rond en wordt
heel graag op het programma van de congressen gezet. Op een congres staat hij in het middelpunt
van de belangstelling. Hij is als het ware de “paus” van de Jehovah’s getuigen.
Zie het schema van het organigram van de macht: http://www.verhoevenmarc.be/organisatie.gif.
Het organigram meer uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/organigram-JG-1980.pdf
Interne strijd
De leden van het “besturend lichaam” waren in 1980 zestien in aantal. De namen worden niet vrijgegeven. Geen wonder, want er is nogal eens interne strijd, zodat soms leiders wegvallen. Zo werd
in 1980 de neef van de president, Raymond Franz5, uit het bestuur gezet. In die tijd ontdeed het Genootschap zich van meer leiders. Men kon dit recent (maart 1982) allemaal in de krant lezen. Raymond Franz verklaarde kort geleden tegenover de “Toronto Star” (Canada): “dat de helft van de
mensen die toetreden, het Genootschap weer verlaten. Tussen 1969 en 1979 zijn bijna een miljoen
leden stilletjes verdwenen”. Aldus Franz. Dit komt merkwaardig overeen met mijn eigen berekeningen.
Eerste en tweederangs-getuigen
Dit besturend lichaam is slechts een gedeelte van wat ik zou noemen: een klasse van eersterangsgetuigen. Dezen noemen zichzelf tezamen “de beleidvolle slaaf” (naar Mattheüs 24:45). Ook kunnen zij zich “gezalfd overblijfsel” of “gezalfden” noemen.
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Zie hier zijn boek: http://home.wxs.nl/~pijke000/home.html.
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Zij alleen leven in de verwachting om na hun dood in de hemel te komen. Ik zeg dat zo omdat de
tweederangs-getuigen enkel de aarde beërven. De gezalfden identificeren zich met de 144.000 Israelieten uit Openbaring. Hier lezen zij echter “geestelijk Israël”, want de Joden tellen niet meer mee
als volk. Van dat aantal van 144.000 zijn er volgens hen, op dit ogenblik6, nog slechts zo’n 9500 in
leven (zie het verminderend aantal telkens in hun jaarboeken). Deze 9500 zijn allen Jehovah’s getuigen met een roeping van vóór 1935 (op enkele uitzonderingen na). In dat bewuste jaar stelden zij
bij zichzelf vast dat er eigenlijk twee soorten christenen zijn in de Bijbel:
1) De “kleine kudde” - Lukas 12:32:
Dit zijn de 144.000 gezalfden; zonen Gods; de beleidvolle slaaf waarvan nu nog een “gezalfd
overblijfsel” is op aarde. Zij bezitten alle macht, geconcentreerd in het “besturend lichaam”.
2) De “andere schapen” - Johannes 10:16:
Zij zijn anno 1980 99,58% van alle Jehovah’s getuigen. Bij de komende “grote verdrukking” zal
een “grote schare” (Openbaring 7:9, 14, NWV) van deze klasse de verdrukking overleven (als
zij trouw blijven). Dit zijn alle getuigen van ná 1935, en zij beërven de aarde. Zij zijn de onmondigen onder de heersers.
Deze dwaze Schriftinleg wordt echter nog aangedikt met vele ingewikkelde fantasieën, die ik u verder zal besparen. De leden van de 144.000 vieren elk jaar, na zonsondergang, op de dag die overeenkomt met 14 Nisan, het Avondmaal des Heren. Zij nuttigen van het brood en de wijn. Op die
dag wordt ook in alle 43.000 gemeenten in de hele wereld, deze viering gehouden.
Nu is het echter zo dat er in die gemeenten, buiten de regionen van New York welteverstaan, in
99,9% van de gevallen, geen gezalfden aanwezig zijn. Het gekke is dan dat bij die Avondmaalsviering wél de symbolen (brood en wijn) aanwezig zijn, maar niemand mag ervan eten of drinken!
De “andere schapen” hebben geen hemelse roeping, maar hopen (als ze getrouw blijven) in het duizendjarige vrederijk op aarde te mogen leven, onder het bestuur van de koninkrijksregering van
144.000 gezalfden en Jezus Christus. U begrijpt welk aanzien die “beleidvolle slaaf” naar zich toe
haalt! De “grote schare” behoort niet tot de Gemeente van Christus. Zij mogen het brood en de wijn
slechts doorgeven aan elkaar, en er met de ogen naar kijken.
De “tweederangs-getuigen” zijn slechts “slippendragers”
Al die 99,58% getuigen van Jehovah zijn slechts “slippendragers” van de “Judeese man” (Zacharia
8:23, NWV).
Deze “Judeese man” is volgens hen een afbeelding van het “geestelijk Israël”, oftewel de gezalfde
getuigen! Er is dus voor deze 99,58% geen zoonschap, geen inwonende Heilige Geest, geen lidmaatschap van Christus’ Gemeente, geen echte deelname aan de Avondmaalsviering, geen hemelse
hoop. Hier hoeft geen betoog gevoerd te worden dat dit duivelswerk is in optima forma.
De “elite” heeft het voor het zeggen
Die gezalfden zijn natuurlijk superklasse. In het bijzonder deze 16 van het besturend lichaam. Welke gewone Getuige zal nu beweren dat hij het beter weet dan zij? Heeft hij soms de leiding van de
Heilige Geest, in de mate van die “beleidvolle slaaf”?
Zo vormt het “besturend lichaam” van die “beleidvolle slaaf”, samen met hun president, een bende
dictators. Zij schrijven alle publicaties en hebben een absoluut gezag. Zij zetten zich in de plaats en
op de troon van onze Heer Jezus Christus. Zij zijn Meester geworden, in plaats van onze rechtmatige Koning, en zij heersen als absolute vorsten over andermans geweten (vgl. Mattheüs 23:8).
Gelieve nog op te merken, dat de leden van het besturend lichaam allen stokoude mannen zijn. De
president, F.W. Franz7, is tegen de 90 jaar. Vermits de gezalfden een roeping hebben van vóór 1935
kan u zelf uitmaken welke leeftijden deze “slaven” zoal hebben. Tenzij er iets verandert zal het
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Anno 1980.
Frederick William Franz, 12-9-1893 - 22-12-1992.
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Wachttorengenootschap moeten verder draaien tot het laatste stokoude mannetje nog een vermanende vinger zal opsteken.
De leiders onder Brooklyn
Onder hun besturend lichaam staan de plaatselijke Genootschappen van elk land. In dat landelijke
Genootschap besturen topouderlingen, waarbij de “presiderend opziener” elk jaar rouleert. Zij behandelen de briefwisseling met alle getuigen in het land. Onder hen staan enkele “districtsopzieners”. In België zijn er 2 districten: het Nederlandstalige en het Franstalige district. Elk district heeft
jaarlijks een grote “districtsvergadering”. Onder die districtsopzieners staan de “kringopzieners”.
Elk district is verdeeld in “kringen” van een aantal gemeenten. Elke kring heeft jaarlijks tweemaal
een “kringvergadering”. Kringopzieners reizen van gemeente naar gemeente; dag in, dag uit; jaar in,
jaar uit. In elke gemeente blijven zij ongeveer een week. Hun maaltijden nuttigen zij op allerlei
adressen, want zij zijn tevens “pionier” (voltijds prediker). Ieder gemeentelid kan zich opgeven
voor huisvesting of het offreren van een maaltijd.
Kringopzieners controleren de plaatselijke gemeenten, meer bepaald de ouderlingen daar. Ook hebben zij speciale lezingen van het Genootschap bij zich. Alle problemen worden met zo’n kringopziener besproken. Als ouderling heb je nogal wat te incasseren van kringopzieners. Als er een dispuut is, wordt de zaak met de districtsopziener besproken. Het is dan barsten of buigen.
Kringopzieners moeten ook nauwkeurig rapport opmaken over hun bevindingen van de bezochte
gemeente en de ouderlingen. Dit rapport gaat naar het Genootschap.
Onder het opzicht van de kringopziener, staat het college van ouderlingen in de plaatselijke gemeente. Meestal zijn er twee of drie ouderlingen, maar in grote gemeenten kan dit oplopen tot zo’n
5 à 7. Zij hebben te marcheren op de maat van het hogere bestuursapparaat, en ze zijn als overbelaste slaven. Huichelarij is troef, want niemand durft blijk te geven van zijn eigen hartestoestand of
eigen denken. Veel ouderlingen zijn gewoonteleugenaars.
De schijn ophouden
De schijn moet altijd opgehouden worden. Slechte cijfers of negatieve resultaten worden zoveel
mogelijk achterwege gelaten, want je moet altijd “opbouwend” zijn, weet je wel! In elke vergadering (plaatselijke, kring- of districtsvergaderingen) worden de aanwezigen geteld en opgeslagen in
het systeem. Als de cijfers op grote vergaderingen tegenvallen, worden ze doorgaans verzwegen
voor het publiek. Als de cijfers meevallen, worden die met veel tam tam meegedeeld. Cijfers en
aantallen zijn immers maatstaven van succes.
Sprekers op de vergaderingen krijgen hun manuscripten van het Genootschap. Alles is opgelegd.
Het komt erop aan alles netjes na te papegaaien. Meestal weten de gewone getuigen niet dat de
sprekers niet met eigen kennis, verstand en geweten spreken. Dit is pure komedie. Maar als je durft
op te komen voor je eigen denken en geweten, krijg je zoiets te horen als: “wie anders denkt dan
wat het Genootschap leert, is uit de duivel”!
Wie niet meedraait in dit raderwerk van de macht is een “antichrist”
Wie het niet eens is met Brooklyn (hun hoofdbestuur in New York) wordt aanvankelijk als “zwak”
aanzien. Ja, en wie als geestelijk “zwak” wordt getypeerd, moet “geholpen” worden. Dan doen ze
alsof je een sukkelaar bent. Dan komen ze op je af met hun nep-bijbel en overtuigende lectuur, in de
mening dat je zowat kinds of gek moet geworden zijn. Helpt dit niet, en knip je de navelstreng met
het Genootschap door, dan word je uitgesloten, gemeden als de pest en ze laten je volkomen links
liggen. Zelfs een groet is dan hoogst besmettelijk en van hogerhand strikt verboden. Je bent in dat
stadium een “antichrist”!

Word een getuige van Jezus Christus: Handelingen 1:8!
Er is slechts één Naam waardoor wij gered moeten worden: Jezus Christus: Handelingen 4:10-12!
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