WAT LEERT
HET WACHTTORENGENOOTSCHAP?
De naam van Jezus en de naam van God
Daar waar christenen tot geloof komen, maken zij een keuze voor Christus; zij aanvaarden Hem als hun Verlosser, die voor hun
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zonden stierf. Bij de JG ligt dat iets anders. De nadruk ligt op hun leer en wat zij te horen krijgen van het BL /WG . De Bijbel zegt
dat er geen andere naam (Jezus) gegeven is waardoor wij behouden worden (Joh. 3:16; Hand. 4:12). Je kunt dus alleen behouden
worden door (de naam van) Jezus. Die naam zegt een Jehovah’s Getuige niet zoveel, hoewel zijn heil daar van afhankelijk is. In
plaats daarvan zegt het WG dat de JG moeten geloven in de naam Jehovah. Uitvoerig vertelt het WG hoe belangrijk die naam is, om
vervolgens te vermelden dat niemand weet hoe de naam van God werkelijk uitgesproken moet worden.
Bijna al hun dogma’s kennen zulke tegenstrijdigheden. Zo zegt men dat Jezus in werkelijkheid de aartsengel Michaël is, terwijl men
óók belijdt dat Hij de eniggeboren Zoon van God is. Deze twee dingen kunnen niet samengaan, want van Michaël wordt gezegd dat
hij één van de voornaamste vorsten is (Dan. 10:13), terwijl Jezus de eniggeboren (dus unieke) Zoon van God is. Hij is rechtstreeks uit
de Vader voortgekomen. Hij is geen geschapen wezen. Dat blijkt ook uit Jesaja 9:5-6 waar Jezus Sterke God en Eeuwige Vader (der
schepping) wordt genoemd. De goddelijkheid van Jezus wordt geloochend. Wie gelooft dat Jezus een engel is, is niet behouden,
want alleen de eniggeboren Zoon van God was in staat om voor de zonden van de mens te sterven.
Tot geen van de engelen heeft God ooit gezegd dat Hij zijn Vader is (Hebr. 1:5)
Voor wie is Jezus gestorven?
Het WG leert dat Jezus met zijn dood de prijs heeft betaald voor de zonde van Adam. Het klinkt aannemelijk, maar het is niet goed.
Jezus is gestorven voor de zonden van alle mensen (Joh. 1:29; Joh. 3:16) en niet alleen voor die van Adam. Het vreemde is, dat het
WG óók zegt dat Jezus voor de zonden van de mens is gestorven. Hier komt weer die tegenstrijdigheid, die in alle dogma’s zit.
Het wordt echter nóg vreemder als het gaat om de 144.000 uit Openbaring 14.
De 144.000
Het WG leert de JG dat alleen de 144.000 deel hebben aan het nieuwe verbond en dat alleen zij vergeving van zonden hebben
ontvangen. Zij gaan naar de hemel. Deze 144.000 gezalfden zouden al in 1918 een opstanding hebben gehad. Daarna zou de tijd
zijn aangebroken dat de duivel nog een korte tijd heeft. Inmiddels is het bijna een eeuw geleden dat die opstanding zou hebben
plaats gevonden. De Bijbel waarschuwt dat dwaalleraars zullen verkondigen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden en
daardoor het geloof afbreken (2 Tim. 2:18). De 144.000 gezalfden zouden met Christus in de hemel heersen over de aarde.
De gelovige rest
De rest van de ”gelovigen” krijgt ook een opstanding, maar dan gaat het om een fysieke opstanding aan het einde der tijden. Het is
onbegrijpelijk dat men denkt gered te zijn, terwijl men geen deel heeft aan het nieuwe verbond en geen vergeving van zonden
heeft ontvangen. Zij krijgen een “eeuwig leven” in een aards paradijs. Altijd gezond blijven en voldoende voedsel voorhanden. Het
WG laat plaatjes zien van blije mensen die in de natuur picknicken en muziek maken en waar een lammetje bij een leeuw ligt. Het
WG beseft niet dat alle gelovigen hemelburgers zijn (Fil. 3:20). Het WG moet zich ook afvragen wat al die mensen moeten doen in
een dergelijk paradijs. Verkeren zij in het paradijs van vóór de zondeval? Hebben ze dan ook geen kleren meer aan? Krijgen ze ook
kinderen? Zijn er fabrieken? Is er sprake van koophandel? Hoe saai moet een natuurlijk leven in een paradijs op den duur zijn. Een
eeuwig leven kan dan heel vervelend worden. Misschien is het dan beter om vernietigd te worden en helemaal niet meer te
bestaan. Het WG leert dat de mensen die verloren gaan, vernietigd zullen worden, ze bestaan niet meer… Het WG leert dat de hel
niet bestaat of ze is alleen een gemeenschappelijk “graf”, waar de goede ook uit kunnen komen.
Het heilig avondmaal
Alleen zij die tot de 144.000 behoren mogen deel nemen aan het heilig avondmaal. Aangezien aangenomen mag worden dat alle
144.000 al deel hebben gehad aan een “geestelijke opstanding”, is er in principe niemand die deel mag nemen aan het heilig
avondmaal. Eens per jaar wordt dit avondmaal “gevierd”. Het is bizar dat niemand mag deelnemen en alleen maar toeschouwer
mag zijn. En als niemand deelneemt, wat valt er dan te zien of te vieren als toeschouwer? Dit is ook weer zo’n onlogische en onBijbelse lering.
Heeft de mens geen onsterfelijke geest?
Het WG erkent dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. Het WG erkent ook dat God geest is, maar gelooft niet dat deze
Geest de mens schiep met een onsterfelijke geest. Men denkt dat de mens een wezen is dat uitsluitend vlees en bloed is. Hoe kan
de mens die door de Geest is geschapen geen geest hebben? Prediker 12:7 zegt dat wanneer de mens sterft de geest van de mens
teruggaat naar God die hem gegeven heeft. Stefanus ziet vlak voor zijn sterven God en Jezus ter rechterzijde van Hem. Hij vraagt
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vergeving voor zijn moordenaars en zegt daarna “Here Jezus, ontvang mijn geest” (Hand. 7:59). Wie zou meer kennis hebben,
Stefanus of het WG? De geest van Stefanus gaat rechtstreeks naar de hemel bij Jezus.
De hades (het dodenrijk)
Het WG haalt hel en hades door elkaar. In de hades komt de geest van de overledene, als hij de genade van Jezus Christus niet heeft
aangenomen. De mens is dus niet vernietigd, omdat zijn lichaam samen met zijn fysieke hersenen vergaan zijn. Dit zegt Jezus over
iemand die na het overlijden in de hades terechtkomt.
Luc. 16:22-23
22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23 Ook de rijke stierf en hij werd
begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.
We zien hier dat rijke man nog steeds leefde, althans zijn onsterfelijke geest. Zijn dode lichaam was nog op aarde. Zelfs in het
dodenrijk is er een plaats waar mensen al lijden en dit is nog niet eens de hel.
De hel
Het WG zegt over de hel: “ De Hel (Sjeool en Hades in de oorspronkelijke talen van de Bijbel) is gewoon het graf, geen plaats van
pijniging met vuur. “
De hel is echter de poel des vuurs. Die poel des vuurs wordt ook wel de tweede dood genoemd (Op. 20:14). De eerste dood is de
dood van het lichaam, maar de tweede dood betekent een eeuwige pijniging in de poel des vuurs, de hel. Die hel is bestemd voor
de Duivel en zijn engelen, maar ook zij die de genade van Jezus Christus hebben afgewezen en ongerechtigheid gedaan hebben
zullen in de hel terecht komen. Het eeuwige vuur in de hel brandt niet tijdelijk.
Mat. 25:41
Dan zal Hij ook tot he, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten naar het eeuwige vuur, dat voor de
duivel en zijn engelen bereid is.
De leer van het Wachttorengenootschap is leeg
Geen van de hier genoemde dogma’s van het WG is in lijn te brengen met de Bijbel. Die dogma’s zijn niet logisch en het WG spreekt
de dogma’s die zij brengt zelf tegen. Dat JG toch deze dingen geloven, komt door de kracht der dwaling die door gevallen engelen
én demonen wordt veroorzaakt.
Jehovah’s Getuigen, Ontwaakt! Rukt u los van de organisatie, die niet uit God is.
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