In gesprek met
Jehovah’s Getuigen
Het contact met Jehovah´s Getuigen is lastig. Misschien
zouden we het liefst helemaal niet open doen als ze aanbellen.
Wat kan helpen en wat is belangrijk om te weten? We stelden
enkele vragen aan Wim de Goeij, een ex-Jehovah’s Getuige die
medechristenen stimuleert om het gesprek aan te gaan.
Hoe ben je bij de Jehovah’s Getuigen terechtgekomen?
Ik ben er in opgegroeid en wist niet beter dan dat het zo was zoals mij geleerd
werd. De saamhorigheid van het behoren tot een groep had in mijn jeugd een
bepaalde aantrekkingskracht. Daarnaast
dacht ik al vroeg dat de organisatie de
goedkeuring van God zelf had en ik geloofde in Jehovah en Jezus.
Waarom ben je weggegaan? Wat
heeft je de ogen geopend?
Uiteindelijk werd mij duidelijk (toen ik 33
was) dat de leer niet klopte. Waar ik dacht
dat het Wachttorengenootschap door
God aangesteld was als enige kanaal voor
de ware aanbidding van God, bleek dat
toch niet het geval te zijn. Ik was vooral
geschokt doordat men de bron, de Bijbel,
heel bewust aangepast had aan de eigen
leringen. Daar was ik echt boos over.
Was het moeilijk om weg te gaan?
Nee, toen ik het zag, was het niet moeilijk meer. Het was een enorme bevrijding,
hoewel ik heel goed wist dat er grote
moeilijkheden zouden komen, vooral
voor mijn vrouw. Gelukkig gingen mijn
vader en moeder direct mee in mijn ontdekkingen. Familie en “vrienden” raakten
we in korte tijd kwijt. We moesten ook op
dat vlak opnieuw beginnen. Inmiddels is
het contact met het grootste deel van de
familie goeddeels hersteld. Nu, 20 jaar later, ondervinden we nog steeds de gevolgen van ons vertrek. Mijn zes jaar jongere

zus zie ik nooit en als een Jehovah’s Getuige ons ziet en herkent, wordt het hoofd
omgedraaid, want men voert trouw de
instructie uit om ons zelfs niet te groeten.
Wat is belangrijk om als christen
te weten over Jehovah’s Getuigen?
Dat zij niet zonder meer gezien moeten
worden als wedergeboren christenen. De
wedergeboorte wordt ontkend. Christus
is niet de Middelaar tussen de gewone
Jehovah’s Getuige en God, dat zijn de
144.000. Op persoonlijk niveau kan ik
het nooit zeggen, want tot persoonlijk
geloof in de Here Jezus Christus komen
is een hartekwestie, maar algemeen kan
gesteld worden dat JG niet wedergeboren zijn en dus ook de geestelijke dingen
niet kunnen begrijpen.
Wat voor advies geef je bij het
contact met Jehovah’s Getuigen?
Trap niet in de “oeverloze-discussieval”!
Ga niet uren over allerlei randverschijnselen praten om uiteindelijk te moeten
concluderen dat niemand een steek verder is gekomen. Vertel hen direct dat zij
eerst hét Ware Evangelie moeten horen
en tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus moeten komen alvorens ze
de Schrift kunnen begrijpen. Daarvoor
kun je het gedeelte in Johannes 3 over
de wedergeboorte bespreken. Daar
staat ook dat wie niet wedergeboren
is, het koninkrijk niet zal ingaan. Hou
hen voor dat dit betekent dat men een
koninkrijk aan het verkondigen is waar

men zelf niet ingaat, omdat men niet
tot persoonlijk geloof in de Here Jezus
Christus is gekomen en dus niet wedergeboren is. Het is misschien een harde
boodschap, maar wie oprecht is denkt
er vroeg of laat over na en is bereid het
verder te onderzoeken. In mijn geval
heeft deze confrontatie uiteindelijk nuttig uitgewerkt, alhoewel er jaren overheen gegaan zijn.
Vertel de man of vrouw die aan de deur
komt dat zij de verantwoordelijkheid hebben om te onderzoeken of wat zij zeggen
ook werkelijk conform de Schrift is. Pleit
voor echte bijbelstudie, dus niet uit de
lectuur van de JG en niet met de Nieuwe-Wereldvertaling. Wijs op de genade
van Christus (het woord genade kent een
JG niet uit hun bijbel. Dat is wegvertaald
naar “onverdiende goedheid”).
Meer info: wachttorenkijker.nl

Het Reformatorisch Dagblad meldde in 2015 dat het aantal Jehovah’s
Getuigen in 2014 wereldwijd met
2,2% is gestegen. In 2014 waren
er gemiddeld per maand 7.867.958
zogeheten verkondigers actief in
239 landen. In Nederland waren
dit er met 29.495 ook iets meer
dan het jaar ervoor.
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