JEHOVA GETUIGEN
Geschiedenis:
De oorspong van de Jehova Getuigen ligt in de tweede helft van de 19e eeuw. De 19e eeuw was een tijd van veel geestelijke aktiviteit, zowel
in de gemeenten des Heeren, Réveil(1814/1860): de opwekkingen die in de westerse wereld door de gemeenten gingen, zowel als in de
reacties uit de duisternis: Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de
lichamelijke ten hemel opneming van Maria gevraagd. Katholiek Apostolische Kerk (1832) en Hersteld Apostolische Kerk (1863). In de
zelfde periode ontstonden ook de Mormonen(Church of Jesus Christ of the latter day saints (1830)) en de Zevende dag Adventisten(1860),
Christian Science (1860) en de Pinkster theologie over de 'Late Regen'(1880s). Het is ook in deze periode, dat de 'wetenschap' nieuwe
manuscripten en vertaaltechnieken vond, om de bijbel te 'verbeteren': wat leidde tot de moderne vertalingen gebaseerd op Hort en
Westcott(1853/80).…..........De wereld is de akker en zowel de Zoon als de duivel zaaien hun zaad daarin..............(Mat.13:37/39).
Charles Russel
De Jehovah Getuigen zijn ontstaan in de Verenigde Staten, rond de activiteiten van Charles Taze Russel(1852-1916).
Russel was daarvoor lid geweest van de Presbyteriaanse Kerk, de Congregationalisten, en de Adventisten, voordat hij zijn eigen groep vormde.
In 1870 begon hij zijn eigen bijbelstudie kring en in 1880 waren er 30 gemeenten die zijn leerstellingen volgden.
(N.B.: 30 gemeenten binnen 10 jaar tijd, dat is elke 4 maanden een nieuwe gemeente!!!!! De mensen waren blijkbaar geestelijk hongerig, en
de duivel maakte daar dankbaar gebruik van.)
In 1887 begon hij met de uitgave van een tijdschrift genaam de 'Watchtower Announcing Jehovah's Kindgom'. (=De wachttoren die het
koninkrijk van Jehova aankondigde).
In 1894 richte hij de “Zion's WatchTower Tract Society”(=Zion's Wacht Toren Tractaten Genootschap) op als een rechtspersoon.
Hij gaf 6 boeken uit “Studies in Scripture”(=Studies in de Schriften), waarin hij zijn leerstellingen uitlegde.
Hij beweert de zevende boodschapper(=engel) te zijn zoals vermeld in het boek Openbaringen:
Op.10:7; Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij
Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.
In 1909 werd zijn hoofdkwartier gevestigd in Brooklyn New York.
Russel voorspelde dat de grote wereldwijde oorlog 'Armageddon', zou plaats vinden in 1916.(speculaties op gebeurtenissen <WWI 1914/1918)
Zijn vrouw liet zich van hem scheiden, vanwege zijn immorele relaties met andere vrouwen.
Russel beweerde dat hij de Griekse (antieke) taal beheerste, maar in een rechtzaak werd duidelijk aangetoond, dat hij zelfs de basis kennis om
de letters van het Griekse alfabet te lezen, miste.
Russel stierf in 1916. Hij reisde meer dan 1.800.000 km(40km/dag), predikte meer dan 30.000 boodschappen(1-2x/dag), en heeft meer dan
50.000 paginas aan literatuur geschreven(3-4p/dag). Meer dan 20 miljoen exemplaren van zijn boeken zijn wereldwijd verspreid.
Joseph Rutherford
Na het overlijden van Russel, werd Joseph F. Rutherford president van de organisatatie en heeft deze geleid tot 1942.
Onder zijn leiderschap groeide deze organisatie heel snel.
In 1931, werd de naam van de organisatie veranderd in “Jehovah's Witnesses” (=Jehova Getuigen). In de eerste begindagen stond de
groepering bekend als Russellites (=volgelingen van Russel), Millenial Dawn People(=De mensen van de Dageraad van het Duizendjarig rijk),
en International Bible Students (=Internationale Bijbel Studenten).
Rutherford was gescheiden en had een alcohol probleem.
(N.B.: Ef.5:18; En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;)
Diverse feiten van de Jehova Getuigen
Hun naam hebben ze afgeleid uit de Bijbel:
Jes.43:10/11; Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en
verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.
Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
HEERE: [Yahovah] = een vervoeging van het Hb.ww 'zijn' is niet direct te vertalen in onze moderne talen omdat we die vervoeging missen;
deze vervoeging geeft zowel het verleden, heden als de toekomst weer, en betekent dan “De Eeuwig Bestaande”.
Het was een naam die de Joden niet durfden uitspreken en er daarom als “De Naam” naar verwezen. In de Nederlandse S.V. Is gekozen om de
vertaling “de HEERE”(met hoofdletters) te gebruiken, zoals de Griekse vertaling van het OT, de Septuagint, ook doet:[Kurios]=Heer, eigenaar.
In het NT is 'de Heere Jezus” dan ook de vertaling van [Kurios][Iesous].
Vanwege hun leerstelling van de Jezus van de bijbel, is er voor gekozen om de transliteratie van het Hebreeuws te gebruiken voor hun naam.
De Jehova Getuigen hebben een centrale leiding, waarbij al hun 'gemeenten' direct geleid worden vanuit hun hoofdkwartier in New York City.
De Jehovah Getuigen zijn bijzonder agressief in het uitdragen van hun geloof, met hun kerken en hun zendelingen over de gehele wereld.
Het zijn van een 'aktieve getuige' voor hun organisatie, wordt beschouwd als noodzaak voor ieder's persoonlijke redding. Elke JG wordt
verondersteld om minimaal eenmaal per week te gaan evangeliseren en moet daarvan een rapport indienen. De individuele JG-en worden
'Uitgevers” genoemd. Gemiddeld besteden zij 4 uur per week aan evangelisatie.
Hun full-time predikers besteden tenminste 90 uur per maand aan hun evangelisatie aktiviteiten: er zijn er 700.000 op dit ogenblik wereldwijd.
In het jaar 2000 besteedde de JG 1.1 biljoen manuren aan evangelisatie aktiviteiten wereldwijd in 235 landen, waarbij 700 miljoen traktaten
werden verspreid en talloze video en audio cassettes.
Het kost hun enorm veel tijd om één bekeerling te maken:
In Japan kost het 17.415 uur om één dopeling te verkrijgen, in Canada is daar slechts 8.195 uur voor nodig en in Duitsland 7.042 uur, Rusland
2.416 uur en in India 2.312 uur.
(N.B.: Mat.23:15; Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als
hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.)==> 'naar haar aard' (Gn.1:21)
Hun gebouwen waar ze samenkomen worden “Kingdom Hall” (=Hal/Lobby/Vestibule van het Koninkrijk), genoemd.
Elke Hal verdeelt de gemeente in sektoren en wijst deze sektoren toe aan individuele “Getuigen”.
Zij hebben 5 samenkomsten per week:
Op zondag hebben ze doorgaans 2 diensten: De ene wordt de “Public Talk” (=Openbare gesprek) genoemd, waarin een oudste preekt of een
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toespraak geeft. Daarna volgt de “WatchTower Study” (=de bestudering van de WachtToren), waarin een artikel wordt behandeld in hun
laatste WatchTower tijdschrift.
Op dagen door de week hebben zij de “Theocratic Ministry School” (School van de Theologische Bediening), het geen is toegwijd aan het
practiceren van het getuigen tegen anderen. Hier worden de JG geinstrueerd hoe te reageren wanneer hun leerstellingen worden betwist, als
voorbereiding van mogelijke twistgesprekken bij het evangeliseren van huis tot huis.
Hierop aansluitend komt dan de “Service Meeting” (=Samenkomst tbv de Dienst), waarbij ze worden getrained in zaken die de gemeente betreffen.
Op een andere dag der week vindt dan de “Book Study” (=Boek Bespreking) plaats, waarin diverse leerstellingen van de WatchTower worden
behandeld, zoals beschreven in verschillende boeken, die door de JG zijn uitgegeven.
Zij hebben een verbazingwekkende hoeveelheid literatuur geproduceerd: De WatchTower, hun officiele orgaan, heeft een oplage van 22
miljoen in 129 verschillende talen, sinds 1920. Er bestaan ongeveer 6 miljoen JG-en verspreid over de gehele wereld in 235 landen.
De JG-organisatie wordt “Faithful and discreet slave”(=trouwe en beleidvolle slaaf) genoemd, of alleen maar de “slaaf”.
De JG-organisatie wordt de 'moeder' genoemd: “als wij in het licht der waarheid wandelen, dan moeten wij niet alleen Jehova als onze
vader erkennen, maar ook de JG-organisatie als onze moeder” volgens een uitspraak in de WatchTower van Mei 1, 1957, pag 274.
Zij leren verder dat niemand kan gered worden buiten de JG organisatie om. Hierdoor worden alle andere christelijke organisaties “De Grote
Babylonische Hoer” genoemd, en het is hun verwachting dat deze zullen worden vernietigd in de Armageddon.
Om eeuwig leven te ontvangen en daarmee te leven in het aardse Paradijs, “moet de gelovige zich identificeren met de JG organisatie en
daarin God dienen als onderdeel daarvan”; aldus de WatchTower van Februari 15, 1983, pag 12.
De JG organisatie behoorte niet te worden bekritiseerd: “Wij zullen nooit de leerstellingen van onze moeder verlaten, door onmiddellijk
te beginnen met kritiek en het vinden van fouten. Wij realiseren ons dat Jehovah precies weet, wat er gaande is in Zijn
organisatie, en als Hij het toestaat, wie zijn wij, om het te bekritiseren?” Uitspraak in de WatchTower, Mei 1, 1957, pag 284.
OPMERKING VERTALER RNM:
Zonder de Geest der Waarheid, kun je tot dergelijke, als bovenstaande, conclusies komen;
Het is opmerkelijk dat een dergelijke visie steeds meer en meer terrein wint in de hedendaagse christelijke kringen. Het uiten van kritiek wordt
veroordeeld, omdat we elkaar 'lief moeten hebben'. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt(Mat.7:1 ) wordt dan uit verband gehaald.
Veel gevaarlijker is echter, dat een dergelijke mentaliteit eveneens wordt gehandteerd door Islamistische theologen, wanneer zij worden
geconfronteerd met (de nogal vele) tegenstrijdige uitspraken in de Koran.
Zoals de gemeente van Christus wordt verenigd door hun gezamenlijke liefde voor de 2e Persoon van de Godheid, zo zullen eveneens de
vijanden van God verenigd worden door hun gemeenteschappelijke afschuw van de 2e Persoon van de Godheid, speciaal in het vlees.
Joh.12:31/32; Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.
En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.
'allen' de gelovigen worden dan verenigd in de gemeente en de ongelovigen verenigd buiten de gemeente:
Luk.23:12; En op denzelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander; want zij waren te voren in vijandschap tegen den anderen.
Hun vijandige houden tov Christus, maakt hen vrienden, ondanks hun onderlinge verschillen: zo zit de eucoemenische wereld in elkaar.
Degenen die de JG verlaten worden 'afvalligen' genoemd. Deze moeten volkomen vermeden worden. De JG zullen niet meer met hen praten
of zelfs contact hebben. In feite moeten deze gehaat worden.
JG verbieden het gebruik van bloedtransfusies, gebaseerd op een verbod tot consumeren van bloed in het OT.
Gen.9:3/6; Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.
Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.
En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des
mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen.
Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.
Verder zullen zij ook nooit trouw zweren aan de nationale vlag, dienst doen in het leger, zich beschikbaar stellen voor regerings posities, of
zelfs maar deelnemen aan verkiezingen.
[1] JG – LEERSTELLINGEN
Volgens de JG is er geen Drieeenheid, alleen maar Jehova, en Deze heeft Jezus geschapen.
“Nooit is er een bedriegelijker leerstelling geproducdeerd, dan de leerstelling der Drieeenheid. Het kan daardoor allen maar zijn
ontstaan in één geest, en dat is het denken van de Satan, de Duivel” uitspraak in hun publicatie “Reconciliation”, 1928, pag 101.
[1] BIJBELSE LEERSTELLINGEN
De Bijbel leert de leerstelling van de Drieeenheid: dat er is ÉÉN God, die zich openbaart in drie Personen.
Volgens Webster's Dictionary 1828: Drieeenheid: een vereniging&verbond tussen drie personen (Vader, Zoon, Heilige Geest) in één Godheid,
zodat alle drie zijn God in substantie, maar drie personen naar hun individualiteit.(==>1xChem.Subst.(H²0) = (3x)Fys.Karakt. damp/water/ijs)
De term 'drieeenheid' komt nergens voor in de Schrift, maar de leerstelling wel degelijk:
Mat.28:19; Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende
hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
Joh.14:16; En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
Joh.14:26; Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken
alles, wat Ik u gezegd heb.
Ef.4:4/6; Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
Een Heere, een geloof, een doop,
Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
1Joh.5:7; Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
Duidelijker kan het niet gezegd worden, en dat is de reden dat de moderne vertalingen dit bijbelvers(1Joh.5:7) niet meer vermelden in de
Canon, of als onbetrouwbaar vermelden. De Goddelijkheid van Jezus Christus EN de Drieeenheid van de God van de Bijbel worden steeds
weer ontkend door zowel de antieke als de moderne leugen geesten; en is hiermee DE fundamentele Basis der Duisternis.
Woensdag 18 &15Juni; 2 & 9 & 16 & 23 & 30 Juli 2014

2

Jehovah'sWitnesses(D.Cloud)translated&extended by rnm

(JEHOVA GETUIGEN_2): (Vervolg: Bijbelse leerstelling vd drieeenheid)
Joh.16:7/15; Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar
indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven
niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.
In bovenstaande bijbelvers is de Heere Jezus, God de Zoon, aan het woord en Hij spreek van de Vader en van de Trooster/Geest der Waarheid.
[1.1] HET O.T. LEERT DAT DE 'GOD' VAN DE BIJBEL IS EEN MEERVOUD IN EENHEID:
Ofschoon het OT niet uitdrukkelijk de Drieeenheid leert, het leert wel dat God een meervoud is in eenheid.
Gen.1:1; In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Schiep [bara] God [elohiym]==> Het zelfstnw staat in het meervoud: 'goden', maar het ww is vervoegd in het enkelvoud.
Vergelijk:
De school(400 kinderen) gaat(e.v.) uit: ( ze gaan(m.v.) in eenheid uit)
Het voetbal team(12 spelers) speelt(e.v.) in het stadion: (ze spelen(m.v.) in eenheid)
De zwerm vogels(duizenden) vloog(e.v.) over het gebouw: (ze vliegen(m.v.) in eenheid, formatie)
Het paar(man en vrouw) loopt(e.v.) in het park ==>
Amos.3:3; Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?
' bijeengekomen zijn' [ya'ad]= ontmoeten door afspraak ==>KJV: 'except they be agreed'==> afspraak/eenheid(e.v.)
[elohiym] wordt 2600 keer gebruikt in het OT, en 2300 maal vertaald met 'God' omdat het ww vervoegd is in het e.v.(=enkelvoud).
Deut.6:4; Hoor, Israel! de HEERE[Yehovah], onze God[elohiym], is een enig[echad] HEERE[Yehovah]!
[echad] = 'een', als getal, maar ook 'elk(een)', 'ieder(een)' in eenheid, verenigd, eendrachtig.
Deut.6:4; Hoor, Israel! de HEERE[Yehovah], onze God[elohiym], is een eendrachtige[echad] HEERE[Yehovah]! …......Zou geen verkeerde
vertaling zijn geweest.
Gen.2:24; Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een[echad] vlees zijn.
Weer het zelfde verschijnsel, 2 personen, die door het huwelijksverbond en de daarin toegestane handeling, EEN(=verenigd) VLEES zijn.
De eis dat een Christen uitsluitend met een Christen mag trouwen wordt dan, in dit licht, direct duidelijk:
man = geest(1) x (lichaam+lichaam) x geest(2) = vrouw
Beiden geesten hebben direct toegang tot elkaars lichaam, de heiliging in het huwelijk vereist dat zowel de man ALS de vrouw, zowel
wedergeboren zijn EN de oude mens gekruizigd hebben........................
Prostitutie/vrije liefde/ongeregistreerd samenwonen/etc, is reeds 6000 jaar, Satan's middel om de duisternis op snelle manier te verspreiden.
Psa.45:7/8; Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
(KJV: 6/7) Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw
medegenoten.
Wat is dit voor een raadsel? 'heeft U, o God! Uw God gezalfd ' in Heb. wordt dit uitgelegd en het spreekt over God de Vader en God de Zoon:
Heb.1:8/9; Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven
Uw medegenoten.(==>God de Vader heeft God de Zoon gezalfd met de Heilige Geest, na de waterdoop van Jezus)
De vraag wordt wel eens gesteld, Hoe kan Jezus verwijzen naar zijn Vader als God, als Hij zelf reeds God is?
Het antwoord is heel eenvoudig, Jezus spreekt over zijn Vader als God om de zelfde reden dat zijn Vader, Hem, God de Zoon noemt:
Beiden zijn God. Bereid je maar voor op de eeuwigheid: Alle relaties die we hier op aarde kunnen ervaren, zoals vader<=>zoon, oudere
broer<=>jongere broer, man<=>vrouw, heer<=>knecht, leeraar<==>discipel, etc, etc, zullen we tegelijk in Christus gaan ervaren:
Jes.9:5; Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God(#), Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Rom.8:29; Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij
de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
Ef.5:31/32; Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
Joh.13:13; Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.
We gaan nogal wat tegemoet, en het is alleen maar wijsheid, je nu in het vlees, hierop voor te bereiden door persoonlijke bijbelstudies.
1Kor.2:9; Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.
Als we hier op aarde ons huiswerk doen, zullen daar in de hemel kunnen begrijpen wat we te zien zullen krijgen!
Jes.48:16; Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit: Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, maar van dien tijd af, dat het
geschied is, ben Ik daar; en nu, de Heere HEERE, en Zijn Geest heeft Mij gezonden.
De Heere Jezus spreek hier in het OT, en Hij spreekt over Zijn Vader, en de Geest van Zijn Vader.
[2] JG – LEERSTELLINGEN
[2.1]Volgens de JG, is de Heere Jezus NIET God, maar, geschapen door Jehova God, is hij een god, zelfs een sterke god(Jes.9:5(#)), maar
echter NIET God Almachtig.
“Iemand in het beeld van God en volgens zijn gelijkenis zou nooit kunnen betekenen dat hij gelijk is aan Jehova God. Een
afbeelding is niet het ware ding” volgens een uitspraak in 'God's Eternal Purpose' Now Triumphing for Man's Good, 1974, pag 37.
[2.2] Jezus werd verondersteld de aartsengel(=leidinggevende engel) Michael te zijn, voordat hij naar de aarde kwam.
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“Daar is schriftuurlijk bewijs om tot de konklusie te komen, dat Michael, de naam was van Jezus, voordat hij naar de aarde
kwam, en nadat hij is opgevaren.” volgens een uitspraak in WatchTower, Mei 15, 1969, pag 307.
[2.3] Gedurende zijn verblijf op aarde, was Jezus een perfecte mens, maar geen God.
“Op aarde was hij geen goddelijke God-Mens, hij was geheelmenselijk, hoewel perfect, zoals Adam was in zijn orginele staat.
Met de opstanding der doden is Jezus een verheven onstervelijk geestelijk wezen, altijd ondergeschikt aan God” volgens een
artikel in de WatchTower, Jan 15, 1992, pag 23.
[2.4] Jezus heeft geen fijsiek opstandinglichaam uitsluitend een geestelijk lichaam, hij schijnt slechts een lichaam te hebben.
“Hij was de eerste die opgewekt werd als een geestelijk persoon”.volgens een uitspraak in 'You can live Forever in Paradise on Earth'
1982, pag 172.
“het menselijk lichaam van onze heer was echter op boven natuurlijke wijze uit het graf verplaatst; omdat als het in het graf zou
zijn gebleven,het een onoverkoombaar probleem zou zijn geweest voor het geloof der discipelen, die nog niet geinstrueerd
waren in geestelijke zaken, omdat de geest nog niet was gegeven(Joh.7:39). Wij weten helemaal niet wat er verder mee gebeurd
is, behalve dan dat het niet is verteerd of bedorven(Hand2:27,31). Of het wellicht helemaal tot gassen terug is gebracht, of dat
het ergens wordt behouden als God's liefde, een herinnering aan zijn volkomen gehoorzaamheid, en onze verlossing, dat weet
niemand – noch is deze kennis noodzakelijk” een uitspraak uit 'The Kingdom is at hand', 1889, pag 259.
“Het lichaam waarin Jezus zich liet zien aan zijn discipelen, was niet het lichaam, waarmee hij aan het kruis was genageld. Zij
waren gemateriliseerd voor deze gelegenheden aan hen te verschijnen, het leek op het lichaam waarin hij gestorven was, maar
in de meerderheid van de verschijningen werd hij niet direct herkend door de discipelen, die hem wel van nabij hebben gekend.”
uitspraak uit 'The Kingdom is at Hand',1944, pag 259.
[2.5] Toen Jezus was opgestaan uit de doden, is hij weer de aartsengel Michael geworden.
[2] DIT IS WAT DE BIJBEL ONS LEERT:
[2.1] DE GODDELIJKHEID VAN JEZUS CHRISTUS.
ALLES WAT HET OT ONS LEERT OVER GOD(Jehova), LEERT HET NT ONS OVER JEZUS CHRISTUS
TITEL
OUDE TESTAMENT(HEERE[Yehovah])
NIEUWE TESTAMENT(vervult in Christus)
Koning der koningen

Psa.95:3

1Tim.6:14/15

Heer der Heren

Psa.136:3

Op.19:16;

Steen des aanstoots

Jes.8:13/15

1Pet.2:6/8

Rechter

Jes.24:20/21

Hand.17:31

Heersende

Jes.24:23

Mat.25:31

De Goede Herder

Jes.40:10/11

Joh.10:11

De Enige Redder

Jes.43:11

2Tim.1:10

Alpha en Omega

Jes.44:6

Op.1:7/8

Schepper

Jes.44:24

Kol.1:16

Elke knie zal zich buigen

Jes.45:23

Fil.2:10/11

De profeten uit het OT, profeteerden dat, de Messias, God zou zijn.
Jes.7:14; Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam
IMMANUEL heten.
Mat.1:23; Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God
met ons.
Jes.9:5; Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Jer.23:5/6; Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde
regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De
HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.
De Heere Jezus beweerde zelf God te zijn:
Joh.5:17/18; En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.
Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen
Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende.
Joh.8:58/59; Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van
hen; en ging alzo voorbij.
Joh.10:33; De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een
Mens zijnde, Uzelven God maakt.
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(JEHOVA GETUIGEN_3):(Vervolg: Bijbelse leerstellingen: De Heere Jezus beweerde zelf God te zijn:)
De Heere Jezus accepteerde aanbidding.
Mat.2:11; En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve
aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
Mat.8:2; En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
Mat.9:18; Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch
kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven.
Mat.14:33; Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!
Mat.15:25; En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!
Mat.20:20; Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem.
Mat.28:9; En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem
komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.
Mat.28:17; En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
Als de Heere Jezus niet God zou zijn geweest, dan had Hij de Wet gebroken(=gezondigd) door aanbidden te accepteren.
Exo.20:3/5; Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de
aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen
bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
Jes.42:8; Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.
Mat.4:10; Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen
dienen.
De schrijvers der boeken in de Nieuwe Testament, zeiden, dat Jezus is God.
Joh.1:1; In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Joh.10:36; Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben
Gods Zoon?
Fil.2:6; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
Kol.1:15; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
Kol.2:9; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
1Tim.1:15/17; Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te
maken, van welke ik de voornaamste ben.
Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou
betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.
Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.
1Tim.3:16; En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den
Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
1Tim.6:14/16; Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus;
Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;
Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken
zij eer en eeuwige kracht. Amen.
Heb.1:3; Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt
door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de
rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
Tit.2:13; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
God de Vader noemt God de Zoon, 'God' en evenzo noemt God de Zoon, God de Vader, 'God'. (vergelijk Psa45:7/8 en Heb.1:8/9==>pag3)
Dit staat bekend als de verborgenheid van de Drieeenheid, en we geloven het, omdat het aan ons geopenbaard is in de Schriften.
Jes.43:10/11; Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en
verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.
Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
Deut.32:39; Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn
hand redt!
Daarom geeft de vertaling van de JG the New World Translation van Joh.1:1, waarin staat ….......het Woord was een god.
De Griekse grondtekst rechtvaardigd dat lidwoordje 'een' niet!
Jes.9:5; Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
De JG vertalen hier met 'sterke god'. (GEEN hoofdletters)
Jes.10:21; Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!
Deze zelfde terminologie wordt dan wel weer aan Jehova toegekend; in beiden hetzelfde Hebreeuws [gibbowr][el]= sterke/krachtige god
We kijken nu naar het eerste voorkomen van 'Almachtig'en het laatste voorkomen van 'Almachtig':
Exo.6:2; En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE[Yehovah] ben Ik hun niet
bekend geweest.
Op.1:8; Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.
In 1500BC openbaart God de Almachtige Zich aan Mozes voor het eerst als de HEERE(=Jehova) en dan in 96AD openbaart de opgestane
Christus zich als de Almachtige aan zijn gemeente via de apostel Johannes.
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Het doel der schepping wijst naar de zelfde Persoon:
Jes.43:7; Een ieder, die naar Mijn Naam genoemd is, en dien Ik geschapen heb tot Mijn eer, dien Ik geformeerd heb, dien Ik ook gemaakt
heb.
Kol.1:16; Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij
tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
Op.4:11; Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil
zijn zij, en zijn zij geschapen.
SV door Uw wil KJV: for[dia] thy pleasure[thelema]=wil, keuze, neiging, wens, welbehagen
|=> door, op grond van
Beiden vertalingen geven twee aspecten weer, die beiden in de grondtekst verborgen zitten, maar blijft overduidelijk, dat zowel Jehova in
Jesaja, Jezus Christus in de Kolossense brief als de opgestane Christus in de hemel, het doel is voor alle schepselen. Alleen een vijandige geest
gaat proberen wat recht en duidelijk is, te verbuigen en te verbergen, zodat het krom wordt maar wel 'past' in hun onbijbelse gedachtengang.
Wie vergoot zijn blood op het kruis?
Zech.12:10; Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij
zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen
zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
N.B. 'Mij' aanschouwen en niet 'Hem' aanschouwen. Yehova praat over Zichzelf.
Hand.20:28; Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de
Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
Jezus Christus heeft geen begin.
Mic.5:1; En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal
zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Kol.1:17; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
1Joh.1:1/2; Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd
hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
(Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij
den Vader was, en ons is geopenbaard.)
Jezus Christus heeft alle dingen geschapen:
Joh.1:3; Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
Kol.1:16; Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij
tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
Jezus Christus is lichamelijke uit het graf opgestaan.
Luk.24:36/43; En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?
Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet,
dat Ik heb.
En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.
En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?
En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.
En Hij nam het, en at het voor hun ogen.
Joh.2:18/21; De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams.
Joh.20:26/27; En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en
stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet
ongelovig, maar gelovig.
Jezus Christus is een mens/man, na zijn opstanding.
Hand.17:31; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij
daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
1Tim.2:5; Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
[3] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT DE HEILIGE GEEST.
“volgens de JG is de Heilige Geest niet een Persoon, maar een kracht, zoals electriciteit”, aldus de WatchTower, September 15,
1992, pag.16.
[3] DIT ZIJN DE LEERSTELLINGEN VAN DE BIJBEL:
De Heilige Geest wordt een persoon genoemd en doet het werk van een persoon.
Joh.14:17; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent
Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
3 x 'Hem' [autos] = persoonlijk voornaamwoord + 1 x 'Hij' en ww vervoegd 3e pers ev; Daarom geloven wij in 'woordelijke inspiratie'.
Joh.14:26; Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken
alles, wat Ik u gezegd heb.
Woensdag 18 &15Juni; 2 & 9 & 16 & 23 & 30 Juli 2014

6

Jehovah'sWitnesses(D.Cloud)translated&extended by rnm

(JEHOVA GETUIGEN_4): (Vervolg: Bijbelse leerstellingen tav de Heilige Geest)
De Heilige Geest heeft zijn eigen gevoelens;
Ef.4:30; En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
De Heilige Geest heeft Zijn eigen wil:
Hand.13:2; En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe
Ik hen geroepen heb.
Hand.15:28; Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke
dingen:
1Kor.12:11; Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
De Heilige Geest heeft zijn eigen denkproces:
Rom.8:26/27; En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort,
maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening[phronema] des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
|=> gedachten en doelstellingen
[4] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT DE REDDING(zaligheid).
Volgens de JG vindt de redding plaats op grond van geloof PLUS werken:
“Welke dingen zijn er betrokken bij de redding(Hand.16:30; En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen,
opdat ik zalig worde?). Het eerste vereisten is geloof in de Heere Jezus en gij zult gered worden (Hand.16:31; En zij zeiden: Geloof
in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.). Dit houdt in een grondige kennis van het doel en het
reddingsplan van God. Daarna moet het geloof worden uitgeoefend in Jezus Christus als de hoofd middel van de redding
(Joh.3:16; Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe., Tit.2:14: Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.). Dit plaatst de christen in een geredde positie, maar
nu moet hij volharden in het uitvoeren van God's wil en voortgaan in het volharden van het uitwerken van al God's eisen, voor de
rest van zijn leven. Alleen dan zal hij gered zijn tot het eeuwige leven. (Mat.24:13; Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig
worden.)”, aldus de WatchTower, Dec.18,1989, pag.30.
Commentaar(rnm):
N.B. De tekstverwijzingen zijn van de WatchTower, de teksten zelf heb ik er bij gezet uit de SV.
'ijverig in goede werken'. is een verwijzing naar het uitwerken van de redding tbv het loon, en heeft geen invloed op de redding vd ziel.
'wie volharden zal tot het einde,' is gericht aan de Joden die door de Grote Verdrukking gaan. Mattheus schreef zijn evangelie 4 jaar na de
opstanding van Christus, en 4 jaar vóór de geschiedenis van Cornelius(Hand.10), toen de eerste niet-Joden eveneens de zalving van de Geest
ontvingen. Algemeen werd gedacht, dat de terugkomst van Christus elk moment kon gebeuren, evenals het herstel van het Koninkrijk.
Door thans geen goed verschil te maken tussen Israel en de Gemeente, worden zaken door elkaar gehaald, wat leidt tot valse leer.
Er zijn bij de JG twee categorien van geredde zielen:
[4.1] “[1]Het gezalfde overblijfsel die samengesteld is uit de 144.000 volgens Op.7{#}. Evenwel deze groep werd veronderstelt
compleet te zijn in 1930. Deze gaan dus naar de hemel en alleen deze zijn wedergeboren. Zij worden 'het gezalfde overblijfsel'
genoemd en zij alleen nemen deel aan het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond zal beeindigd worden met de verheerlijking
van het overblijfsel die vandaag in het Verbond zijn, dat wordt bemiddeld door Jezus Christus. [2]De 'grote menigte' en de
'andere schapen' die thans worden geformeerd, is niet in het Nieuwe Verbond” aldus de WatchTower, van April 1, 1979, pag.31.
Konklusie:
Zij alleen worden veronderstelt te behoren tot het priesterschap van Melchizedek
Alleen het 144.000 tellende 'gezalfde overblijfsel' neemt deel aan de Maaltijd des Heeren.
Zij alleen worden veranderd in geestelijke wezens, wanneer zij sterven.
Deze leden van de 144.000 die gestorven zijn zullen naar verluidt het werk van God begeleiden vanuit de hemel.
[4.2] De rest van de JG vormen de 'Grote Menigte” of die 'andere schapen' en dit wordt gebaseerd op Op.7:9;
{#}Op.7:9; Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor
den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.
Volgens de leerstelling van de JG, zijn deze niet wedergeboren. Christus is niet hun bemiddelaar. Zij bezitten niet de Heilige Geest. Zij zullen
nooit naar de hemel gaan, maar zullen voor eeuwig op een verheerlijkte aarde wonen. Zij zijn geen kinderen van God, totdat zij zullen opstaan
uit de dood en door de laatste test zullen gaan in het Duizend jarig Rijk. Zij kunnen niet deelnemen aan de Tafel des Heeren, in dit leven.
[4] DIT ZIJN DE BIJBELSE LEERSTELLINGEN
[4.1] Redding is een vrije gave van God:
Joh.3:16/18; Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou
behouden worden.
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam
des eniggeboren Zoons van God.
Hand.16:30/31; En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
Rom.3:19/24; Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de
gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen
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onderscheid. ==> waarom maken JG dan WEL onderscheid?
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
Ef.2:8/9; Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Tit.3:4/6; Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door
het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
[4.2] de 144.000 zijn alleen Joden en behorende tot de 12 stammen in de Grote Verdrukking zoals vermeld in Op.7.
[4.3] Er zijn GEEN verschillende klassen van gelovigen.
Joh.17:5/6; En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven;
en zij hebben Uw woord bewaard.
Joh.17:20/21; En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt.==> 'hun woord' = het woord van de apostelen => NT # JG interpretaties!
Ef.2:18/22; Want door Hem hebben wij beiden(=in context: Joden en Heidenen) den toegang door een Geest tot den Vader.
Zo zijt gij(=Heidenen) dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
De eenheid in Christus door 7 x 'één':
Ef.4:4/6; Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
Een Heere, een geloof, een doop,
Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
Alle wedergeboren gelovigen hebben de Heilige Geest:
Rom.8:9; Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van
Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
Alle wedergeboren gelovigen kunnen, in principe, aan de Tafel des Heeren deelnemen:
1Kor.11:27/29; Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed
des Heeren.
Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.
Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.
Alle gelovigen in Christus, zijn wedergeboren:
1Joh.5:1; Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft,
die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
Allen in Christus zijn uitverkoren.
1Pet.1:1/5; Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie,
(2)Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging
des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.
Allen in Christus zijn wedergeboren.
(3)Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een
levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
Allen in Christus hebben een erfenis in de hemel.
(4)Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u,
Allen in Christus worden bewaard (met hun erfenis) door God.
(5)Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten
tijd.
[4.4] De woning van alle gelovigen is in de hemel.
Joh.14:2/3; In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.En zo
wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt,
waar Ik ben.==> rechterhand vd Vadernin de hemel
Kol.1:4/5; Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen.
Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des
Evangelies;
Kol.3:1/4; Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Heb.3:1; Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus
Jezus;
Heb.12:22/23; Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der
engelen;
Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter
over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;
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(JEHOVA GETUIGEN_5): vervolg: Bijbelse leerstellingen tav redding(zaligheid)
[4.5] Zij die aardse dingen bedenken zijn valse leraren.
Fil.3:18/20; Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van
Christus zijn;
Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
[5] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT DE BIJBEL:
[5.1]Volgens de JG is de Bijbel geinspireerd door God, maar het is een gesloten boek, behalve voor het overblijfsel van Jehova die door de JG
organizatie zijn onderwezen.
“Verder, niet alleen vinden wij dat de mensen niet het Goddelijke plan kunnen zien door de bijbel te bestuderen, maar we zien
ook dat wanneeer iemand de Schrift Studies{=de geschriften van Russel} terzijde legt, zelfs nadat hij ze gebruikt heeft, zelfs
nadat hij er goed in thuis is geweest, zelfs nadat hij ze gelezen heeft voor 10 jaar, als hij ze naast zich neer legt en ze negeert, en
gaat dan verder met de bijbel alleen, en ofschoon hij zijn bijbel die 10 jaar begrepen heeft, onze ervaring heeft ons geleerd dat zo
iemand binnen 2 jaar de duisternis in gaat. {wit = zwart en zwart = wit: Jes.5:20 ==> [5.1a]}
Aan de andere kant, had deze persoon uitsluitend de Schrift Studies gelezen, zonder een bladzijde uit de bijbel gelezen te
hebben, hij zou nog steeds in het licht zijn geweest na deze 2 jaar, omdat hij het licht der Schriften heeft gehad.”
The WatchTower, Sept.15, 1910, pag 298; The WatchTower, Jun.15, 1951, pag 375; Riches, 1936, pag 106, 167; New Heavens and a New
Earth, 1953, pag.18.
“Dus de bijbel is het boek van de organizatie en behoort tot de christelijke gemeente als een organizatie, niet tot individuelen,
achteloos hoe oprecht ze zijn en ze denken dat ze de bijbel zelf kunnen uitleggen. Om deze rede kan de bijbel niet juist worden
begrepen zonder de zichtbare gemeente van Jehova in het zicht te hebben.” The WatchTower, Oct.1, 1967, pag 587; The
WatchTower, Jul.1, 1973, pag 402.
“Jehova God heeft eveneens ons voorzien van zijn zichtbare organizatie, zijn getrouwe en verstandige slaaf, die bestaat uit de
geestelijke gezalfden, om christenen in alle landen te helpen de bijbel op juiste wijze toe te passen in hun leven. Tenzij we in
kontakt zijn met dit kanaal der communicatie dat God gebruikt, zullen we geen voortgang boeken op de weg des levens,
onafhankelijk van hoeveel we de bijbellezen.”
The WatchTower, Dec.1 1981, pag. 27.
[5.2]De JG organizatie leert dat ze van tijd tot tijd, nieuw licht van god kunnen ontvangen, zodat ze hun leerstellingen kunnen veranderen,
overeenkomstig het nieuwe ontvangen licht. Op deze manier hebben ze de veranderingen in hun leerstellingen verklaard door de jaren heen.
“De zaken die werden gepubliceerd waren niet perfect in de dagen van Charles Taze Russell, de eerste president van het
WatchtTower Bijbel enTraktaten Genootschap; noch waren zij perfect in de dagen van J.F. Rutherford, de opvolgende president.
Het toenemende licht op God;s woord, alsmede de feiten van de geschiedenis hebben herhaaldelijk geeist dat er aanpassingen
van een of andere vorm moesten worden uitgevoerd tot in de huidige tijd. Maar laten we nooit vergeten dat de motivaties van
deze slaven altijd puur en rein waren en onzelfzuchtig en ten alle tijde wel-bedoeld.“ The WatchTower, Mar 1, 1979, pag 24.
[5.3] De JG hebben hun eigen bijbel: De Nieuwe Wereld Vertaling van de Heilige Schriften.
Deze is in 1961 uitgegeven, en is geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar in 15 talen, met plannen om dit uit te breiden tot 30 talen.
Niemand van de 5 vertalers kende Hebreeuws of Grieks. De hoofdvertaler, Fred Franz, loog voor een rechtbank in Edingburg, Nov 1954 en
beweerde dat hij Hebreeuws kende, maar hij was niet instaat om voor een eenvoudige test te slagen. (Ron Rhodes, Reasoning from the
Scriptures with JW, 1993, pag.97-98). Franz was de 4e president van de JG.
De nieuwe wereld vertaling verdraait elk vers dat betrekking heeft op de goddelijkheid van Jezus Christus. Er volgen een paar voorbeelden:
Joh.1:1 ….the word was a god.
Kol.1:15/17; 4 x woord het woordje 'ander' toegevoegd bijv:...want door hem werden alle andere dingen geschapen.
Heb.1:8; ….uw troon o God.... wordt: ...God is uw troon....
Zech.12:10;...en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben,... wordt: ...en zij zullen diegene aanschouwen, dien zij doorstoken
hebben.... want zij willen niet erkennen dat Jehova aan het kruis is gestorven.
Vóór de uitgave van hun eigen engelstalige bijbel in 1961, hebben de JG de ASV(=American Standard Version) uitgegeven. Daar was een
heel eenvoudige reden voor. De Unitarians(ontkennen eveneens de Drieeenheid) waren betrokken bij het vertaal project van de ASV. Hun
mensen zoals Ezra Abott en Henry Thayer(secr NT commitee) hielden de zelfde visie over Christus, als de JG. En de kritische text, die ten
grondslag ligt aan de ASV, verzwakken reeds de positie van de goddelijkheid van Christus. Een voetnoot bij Joh.9:8; zegt daarbij:
SV: Joh.9:38; En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.
ASV: voetnoot: Het grieks beschrijft een handeling van eerbewijs aan een schepsel(zoals hier) of aan de Schepper God.....
Dit staat in een ASV versie van 1929 gedrukt door de Watchtower Bible and Tract Society. De JG hebben eveneens de Westcott-Hort Grieks
NT uitgegeven.
Commentaar(rnm): [proskuneo] = op de knieen vallen in totale eerbied voor iemand.
Aanbidden van God.
In het NT wordt [proskuneo] in combinatie met God/Heilige Geest/de Vader altijd vertaald met 'aanbidden', maar in combinatie met Jesus
Christus altijd met 'neerknielen' vertaald, zowel in de moderne bijbelversies als de JG. ==> zelfde geest!!!!!!!!!!!
[5] BIJBELSE LEERSTELLINGEN OMTRENT HET WOORD VAN GOD;
[5.1] De gelovige heeft de Heilige Geest als zijn leraar, en is niet afhankelijk van enige mens.
1Joh.2:20/27; Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.
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Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.
Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult
gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.
En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.
Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.
En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde
zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.
[5.1a] Jes.5:20; Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die
het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!
[5.2] Het christelijke geloof was geregeld in de dagen van de apostelen ==> circa 66AD; alle NT behalve: (Ev + 3*brief + Openb)Johannes
Judas.1:3; Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en
u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.
[5.3] De Bijbel is compleet en voldoende:
2Tim.3:16/17; Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
De vertaling van de JG is, een verloedering van het woord van God, geproduceerd door een veroordeelde leugenaar, die niet gekwalificeerd
was om de bijbel te vertalen.
[6] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT HEL:
Volgens de JG is hel slechts het graf.
“Natuurlijk, Mozes en Elijah waren niet werkelijk daar met Jezus op die hoge berg toen Jezus werd verheerlijkt voor de drie
apostels. Mozes en Elijah waren nog steeds dood en nog steeds in Hades, het algemene graf van de mens. Wat de drie apostels
hebben gezien was niet meer dan een visioen, geen werkelijkheid.” staat te lezen in 'Let Your Name Be Sanctified', 1960, pag. 250.
[6] DIT ZIJN DE LEERSTELLINGEN UIT DE BIJBEL OMTRENT HEL;
Het Bijbelse woord 'hel' heeft twee betekenissen.
[6.1] Soms wordt het Hb [Sheol] vertaald met het Nl 'graf', soms met het Nl 'hel':
Psa.6:6; Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf[sheowl]?
Pred.9:10; Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch
wijsheid in het graf[sheowl], daar gij heengaat.
Jes.38:18; Want het graf[sheowl] zal U niet loven, de dood zal U niet prijzen; die in den kuil nederdalen, zullen op Uw waarheid niet hopen.
Het physieke 'graf'(=plaats vh lichaam), in het Hebreeuws is niet [sheowl], maar [geburah]; dit woord wordt gebruikt in de volgende versen:
Gen.35:20; En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op dezen dag.
Gen.50:5; Mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: Zie, ik sterf; in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij
mij begraven! Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begrave, dan zal ik wederkomen.
Num.19:16; En al wie in het open veld een, die met het zwaard verslagen is, of een dode, of het gebeente eens mensen, of een graf zal
aangeroerd hebben, zal zeven dagen onrein zijn.
2Sam.3:32; Als zij nu Abner te Hebron begroeven, zo hief de koning zijn stem op, en weende bij Abners graf; ook weende al het volk.
1Kon.13:30; En hij legde zijn dood lichaam in zijn graf; en zij maakten over hem een weeklage: Ach, mijn broeder!
[6.2] Hel(=plaats vd ziel) verwijst eveneens naar de plaats waar de 'geesten' die vertrokken zijn, verblijven.
De volgende voorbeelden uit het OT:
Deut.32:22; Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal bernen tot in de onderste hel[sheowl], en zal het land met zijn inkomst
verteren, en de gronden der bergen in vlam zetten.
Spreuk.9:18; Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel[sheowl].
Spreuk.23:14; Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel[sheowl] redden.
Eze.31:16; Van het geluid zijns vals deed Ik de heidenen beven, als Ik hem ter helle[sheowl] deed nederdalen, met degenen, die in den kuil
nederdalen; en alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle bomen, die water drinken, troostten zich in het onderste
der aarde.
Eze.32:21; De machtigste der helden zullen hem, met zijn helpers, toespreken, uit het midden der hel[sheowl]; zij zijn nedergedaald, de
onbesnedenen liggen er, verslagen van het zwaard;
De volgende voorbeelden uit het NT, eveneens: Griekse equivalent van Hb[sheowl] = Gk[hades]
Mark.9:43/48; En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te
gaan in de hel[hades], in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te
worden in de hel[hades], in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen
hebbende, in het helse[hades] vuur geworpen te worden;
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
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(JEHOVA GETUIGEN_6): VERVOLG: DE LEERSTELLINGEN UIT DE BIJBEL OMTRENT HEL
[6.3] De leerstelling omtrent het leven na de dood is nooit volledig geopenbaard geworden, tot aan het evangelie.
2Tim.1:10; Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het
leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;
[7] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT DE DOOD:
Volgens de JG, wanneer de dood intreedt, dan slaapt de ziel (dan zou je dus GEEN bewustzijn meer hebben) tot aan de opstanding
der doden. De ziel gaat niet naar de hemel, en ook niet naar de hel, want de hel bestaat niet zeggen ze; dat is alleen maar het graf.
[7] DIT ZIJN DE LEERSTELLINGEN UIT DE BIJBEL OMTRENT DE DOOD;
[7.1] Het OT leert ons, dat er een reis is na de dood.
Gen.25:8; En Abraham gaf den geest en stierf, in goede ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld.
Gen.35:18; En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem
Benjamin.
Num27:13; Wanneer gij dat gezien zult hebben, dan zult gij tot uw volken verzameld worden, gij ook, gelijk als uw broeder Aaron verzameld
geworden is;
2Sam.12:23; Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij
niet wederkomen.
1Kon.17:21/22; En hij mat zich driemaal uit over dat kind, en riep den HEERE aan, en zeide: HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind
in hem wederkomen.
En de HEERE verhoorde de stem van Elia; en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd.
[7.2] Het NT leerst ons eveneens dat er een vertrek uit ons lichaam plaats vindt, bij het sterven;
1Thes.5:23; En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard
in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
Mark.14:38; Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
1Kor.6:20; Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
2Kor.12:2/3; Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik
niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;
En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),
Het is de geest die levend maakt en het is de ziel die het leven ervaart. Paulus heeft een bovennatuurlijke ervaring beleeft, hij weet zelf niet
of hij(=zijn ziel) nog in of buiten het lichaam vertoefde. Dit is dus de werkelijkheid, als de geest het lichaam verlaat, dan MOET de ziel
eveneens het lichaam verlaten, maar de ervaring van het leven stop dan niet. Paulus ervoer Paradijs (waarschijnlijk) buiten zijn lichaam, zo
zal iedere gelovige die sterft in Christus, na zijn dood de Hemel(=aanwezigheid van God) ervaren, maar zij die niet in Christus zijn gestorven,
zullen het vuur van de hel ervaren.
Luk.16:22/23; En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en
Lazarus in zijn schoot.(==>zijn lichaam begraven, zijn geest terug naar God, en zijn ziel ervaart de hel)
Jak.2:26; Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Het NT zegt eveneens dat er een reis staat te wachten na de dood:
2Kor.5:8/9; Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.
Fil.1:23/24; Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer
verre het beste.
Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.
2Tim.4:6; Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
Paulus spreekt steeds over zijn ontbinding[analusis], waar praat hij over, het uiteenvallen van zijn lichaam, of van iets anders?
Pred.12:1/7 spreekt over de laatste jaren van een mens: de ogen worden minder, de tanden worden minder, de benen worden zwak, dan
uiteindelijk in het allerlaatste moment: (evenzo:[analusis] is de technische term om een schip los te maken van de wal tbv zijn vertrek)
Pred.12:5; Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien,
en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de
rouwklagers zullen in de straat omgaan.
Dit is het plaatje in de fijsieke wereld: de mens sterft en de familie en vrienden staan rond het graf te klagen, kijkende naar het lichaam.
Dit is evenwel het plaatje in de geestelijke wereld: het moment van scheiding van geest en lichaam:
Pred.12:6; Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader
gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt;
het zilveren koord ==> de verbinding tussen lichaam&geest bestaat niet meer==> de ziel MOET vertrekken
de gulden schaal ==> de container van het leven kan het bewustzijn niet meer bevatten==> de ziel IS vertrokken
de kruik aan de springader ==> het hart, het geestelijke denkcentrum, functioneert niet meer.==> de ziel MOET vertrekken
Het rad aan den bornput ==> het hart, de fijsieke blood pomp, functioneert niet meer==> de ziel IS vertrokken
2Pet.1:14; Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard.
Voor de wedergeborenen, is het alleen maar vreugde, om dat oude lichaam eindelijk te mogen afleggen, en om Christus te ontmoeten.
Voor de zondaar, is het alleen maar angst, voor wat er nu gaat gebeuren..................ja, maar ik geloof niet in God! Je zult Hem TOCH zien!
De reeds gestorven heiligen zullen met Christus uit de hemel nederdalen op de tijd der opstanding en de opname
1Thes.4:14; Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder
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brengen met Hem.
Op.6:9/11; En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en
om de getuigenis, die zij hadden.
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van
degenen, die op de aarde wonen?
En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook
hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
Deze zielen zijn niet alleen springlevend, maar zich ook terdege BEWUST, dat God hun dood nog niet gewroken heeft. De ziel is dus zo
werkelijk, dat het zelfs zonder lichaam, lange witte klederen kan gebruiken.
Mat.17:1/3; En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen.
En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.
En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.
Er was een gesprek gaande, een uitwisseling van informatie tav het vertrek van Jezus Christus, maw, een gedetaillerd plan voor de komende
week, dat minutieus moest worden uitgevoerd, tussen Mozes, Elias en Jezus.
[7.3] valse leraren moeten de bijbel verwringen, willen ze hun eigen leerstelling kunnen rechtvaardigen:
Voorbeeld:
Pred.9:5; Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun
gedachtenis is vergeten.
maar de doden weten niet met al; ==> Dit bijbelvers geheel losgemaakt uit zijn verband, dan zou je kunnen concluderen, (zoals de JG doen),
dat de doden zich in een ziele slaap bevinden, zonder dat ze zich van iets bewust zijn.
Maar dit verse staat NIET geheel opzich zelf, maar is door Goddelijke wijsheid in deze kontekst geplaatst: Het menselijke leven 'onder de zon'
dat is hier op aarde, wordt besproken en het doel daarvan.
De levenden op aarde, weten dat ze zullen gaan sterven, maar de doden die reeds zijn gestorven, weten verder niets meer van wat er zou gaan
gebeuren: Tijdens hun leven hebben zij God uit hun gedachten gebannen, zodat zij nu in het dodenrijk, zonder enige kennis van God, er maar
uit moeten zien te komen. Dat is de strekking van de tekst, temidden van de kontekst, allemaal wijzende op het feit dat het fijsieke leven,
alleen maar voorbereiding is op de eeuwigheid; keuze aan de mens: Eeuwig MET God, of eeuwig ZONDER God; en die keuze maak je NU!!!
[8] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT DE EEUWIGE VERDOEMENIS:
Volgens de JG worden de Satan en de niet-geredden niet eeuwig gestraft, maar eeuwig vernietigd, door de verbranding in de Poel des Vuurs.
Zij leren, dat het effect van de straf is eeuwig, maar niet de pijn en de bewustheid van deze straf.
“Jazeker, de vernieting van de zondaren uit Sodom en Gomorra, was eeuwig, net zo als de vernietiging van de zondaren aan het
einde der wereld.” WatchTower, Apr.15, 1990, pag.20.
[8] DIT ZIJN DE LEERSTELLINGEN UIT DE BIJBEL OMTRENT EEUWIGE VERDOEMENIS;
[8.1] Het lijden(=bewust zijn van ellende) in de Hel en de Poel des Vuurs, zijn eeuwig.
Mat.25:46; En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Mark.9:43/44; En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te
gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.
Op.14:10/11; Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal
gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn
beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Op.20:10; En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij
zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
[8.2] Als vernietigiging een feit is, dan zijn deze woorden van Jezus zonder betekenis:
Mat.26:24; De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen
verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest.
Hetgeen heel duidelijk inhoudt dat goddelijk oordeel, veel erger is dan een geweldadige dood.
[9] JG LEERSTELLINGEN OMTRENT DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS:
De JG leren dat de wederkomst van Christus was niet lichamelijk, maar geestelijk, en dit heeft plaats gevonden in 1914. Van toen
af aan begon Christus de wereld te regeren op onzichtbare wijze.
[9] DIT ZIJN DE LEERSTELLINGEN UIT DE BIJBEL OMTRENT WEDERKOMST VAN CHRISTUS;
[9.1] De wederkomst van Christus is identiek met zijn hemelvaart: dus lichamelijk.
Hand.1:11; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den
hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
De discipelen zagen Hem vertrekken, dwz dat de terugkomst zichtbaar moet zijn.
[9.2] De wederkomst van Christ zal door de gehele wereld worden waargenomen.
Mat.24:30; En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en
zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Op.1:7; Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen
over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
Het zal duidelijk zijn, dat dit nog niet heeft plaats gevonden.
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(JEHOVA GETUIGEN_7): Vervolg: DE LEERSTELLINGEN UIT DE BIJBEL OMTRENT WEDERKOMST VAN CHRISTUS;
[9.3] Bij de wederkomst van Christus, zullen zijn voeten te Jeruzalem de grond raken.
Zech.14:4; En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen
gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar
het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
Het zal duidelijk zijn, dat dit nog niet heeft plaats gevonden
[10] HOE GAAN WIJ OM MET VALSE PROFETIEN?
DEUT.18:20/22; Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te
spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.
Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft?
Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord,
dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.
JG hebben zichzelf gemarkeerd als valse profeten, door met hun uitspraken voorspellingen te doen, die niet zijn uitgekomen.
[10.1] JG leiders hebben geprofeteerd, dat het Duizendjarig rijk zou beginnen op 1872.
“Wij zijn reeds bezig met het 7e duizendtal jaren (=millenium) met ingang van Oktober 1872.” volgens 'The Time Is At Hand', 1889,
editie 1915, pag. 363. eveneens 'Thy Kingdom Come', WatchTower en Tract Society, 1905, pag. 127.
[10.2] Volgens hun eindigde de strijd te Armageddon in 1914, en begon toen het Koninkrijk God's.
“....the strijd van de grote dag des Heeren, die zal eindigen AD1914, met de volledige overrompeling van alle aardse regeringen,
is reeds begonnen.” volgens een art. uit 'Time Is At Hand', 1908 editie, pag.101.
[10.3] “Met het oog op deze zeer sterke bewijzen, mbt de tijden der heidenen, beschouwen wij het als bewezen zijnde, dat het
laatse einde van alle koningkrijken van deze wereld, en de volledige omprichting vanhet Koninkrijk van God, zalzijn volbracht,
tegen het eind van AD 1914.” ==>'The Time Is At Hand', 1889 editie 1908, pag.99.
“Met het oog op deze zeer sterke bewijzen, mbt de tijden der heidenen, beschouwen wij het als bewezen zijnde, dat het laatse
einde van alle koningkrijken van deze wereld, en de volledige omprichting vanhet Koninkrijk van God, zalzijn volbracht, tegen het
eind van AD 1915.”
'The Time Is At Hand', 1889 editie 1915, pag.99. Zie eveneens pag. 242.
[10.4] Zij profeteerde dat het duizendjarig rijk zo beginnen in 1925.
“Daarom kunnen wij met volle vertrouwen verwachten, dat 1925 zal gekenmerkt worden door de terugkeer van Abraham, Isaac
en Jacob, alsmede de getrouwe profeten van toen, speciaal diegene wiens naam is gegeven door de apostel in Hebr.11. En zij
zullen terugkeren tot een staat van menselijke perfectie.” 'Millions now living will never die', pag.89.
“de datum 1925 is zelfs meer grotere zekerheid vast te stellen uit de Schrift dan 1914.” WatchTower, Sept.1, 1922, pag.262
[10.5] Zij profeteerde later, dat het duizend jarig rijk zou beginnen in 1975.
“Volgens deze betrouwbare bijbel chronologie, de periode van 6000 jaar na de schepping zal eindigen in 1975, en de 7e periode
van 1000 jaar zal dan aanvangen in het najaar van 1975 CE.” 'Life Everlasting in Freedom of the Sons of God', WatchTower en Tract
Society, 1966, pag.29.
De datum staat ook vermeld in een kaart op pag.35. Eveneens The WatchTower, Okt. 1, 1966, pag.623; 'The Approaching Peace of a Thousand
Years' pag. 26/27, 'Kingdom Ministry', Maart, 1968, pag.4.
[10.6] Ze hebben eveveens geprofeteerd dat Armageddon zou beginnen vóór het einde van de 20e eeuw.
“Binnenkort, binnen onze 20e eeuw, de 'strijd van de dag van Jehova', zal beginnen het moderne antitype van Jeruzalen, het
moderne christendom.”, volgens een art in 'The nations Shall Know That I Am Jehova', 2e editie, 1971, pag. 216.
Commentaar RNM:
Dat de 2e helf van de 19e eeuw een periode was, waarmee de 'afval' (2Thes.2:3) werd ingeluid moet duidelijk zijn uit volgende lijst van voorspellingen mbt de
terugkomst van onze Heere Jezus Christus:
2Thes.2:2b/3:..........................................................alsof de dag van Christus aanstaande ware.
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de
zoon des verderfs;
Enkele opmerkelijke voorspellingen van de datum van de opname zijn de volgende (ref. Wikipedia(rapture)):
1844 : William Miller voorspelde dat Christus zou terugkeren tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844 , later werd zijn voorspelling gewijzigd, Hij beweerde
de Schrift te hebben misrekend: om 22 oktober 1844. Het besef dat de voorspellingen onjuist waren resulteerde in een grote teleurstelling. Miller's
theologie gaf aanleiding tot de Advent beweging . De Bahá'ís geloven dat Christus terugkeerde zoals Miller voorspelde in 1844 , met de komst van
de Báb, en tal van Miller-achtige profetische voorspellingen van veel religies worden verder vermeld in William Sears' boek, Dief in de Nacht.
1914 , 1918 , en 1925 Verschillende data voorspeld voor de opname, door de Jehova's Getuigen .
1981 : .Chuck Smith,,(Calvary Chapel Movement), voorspelde dat Jezus waarschijnlijk zou terugkeren tegen 1981.
1992 : .Een Koreaanse groep , (De missie voor de komende dagen), voorspelde dat de opname zou plaatsvinden op 28 oktober 1992.
1994 : .Pastor John Hinkle van Christ Church in Los Angeles voorspelde dat de opname zou plaatsvinden op 9 juni 1994.
Radio evangelist Harold Camping voorspelde 6 september 1994.
2011 : Harold Camping herziene voorspelling had 21 mei 2011 als de datum van de opname. Nadat deze voorspelling onjuist bleek te zijn, beweerde hij dat
een niet - zichtbare 'geestelijk oordeel' had plaatsgevonden , en dat de fysieke opname, zou plaatsvinden op 21 oktober 2011 . Deze fysieke
opname voorspelling bleek ook weer onjuist............
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KONKLUSIE:
Rom.16:17/18; En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons
geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.
Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der
eenvoudigen.
Gal.1:6/9; Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot
een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben,
die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij
ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Tit.3:10/11; Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;
Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.
2Pet.2:1/2; En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen
bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven
brengende;
En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.
2Joh.1:8/11; Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft
beiden den Vader en den Zoon.
Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.
Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.
De Schrift spreekt duidelijk voor zich zelf, daarom staat er een zeer vaak herhaalde uitspraak in de Bijbel:
Mat.11:15; 13:9; 13:43; Mar.4:9; 4:23; 7:16; Luk.8:8; 14:35: 8x “Wie oren heeft, om te horen, die hore.”
Eveneens, speciaal aan de 7 gemeenten in Openbaringen:
Op.2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22: 7x “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”
Als NT gelovigen hebben wij een referentie kader in de Heilige Schrift, waarin de 2e Persoon van de Drieeenheid is geopenbaard, terwijl in
Zijn afwezigheid, de 3e Persoon van de Drieeenheid bij ons aanwezig is om ons vanuit die Schrift te instrueren in onze dagelijkse wandel op
aarde en is het de uitdrukkelijke wens van de 1e Persoon van de Drieeenheid dat wij groeien tot volwassenheid en vruchtdragen!
Joh.5:39; Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
Joh.14:26; Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken
alles, wat Ik u gezegd heb.
Joh.15:8; Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.
Hoe kan het dan, dat christenen geen stille tijd houden?
Hoe kan het dan, dat christenen reeds vele jaren dezelfde gloednieuwe bijbel bezitten?
Hoe kan het dan, dat christenen grote moeite hebben met het opzoeken van een bijbelvers?
Hoe kan het dan, dat christenen geen of weinig kennis hebben van het Woord van God?
Stelling:
Hoe minder de christenen kennen van het Woord van God, des te meer vrijheid krijgen de demonen om hun leerstellingen te verkondigen.
Hoe minder Licht christenen bezitten, des te meer duisternis kunnen de demonen uitstralen.
Luk. 11:35; Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.
hoe kan het gebeuren dat: licht := duisternis?
Op.2:5; Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw
kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
Onze kandelaar(=Heilige Geest), wordt van zijn plaats(=rondom de verheerlijkte Christus (Op.1:13)) geweert, waardoor er een geestelijk
vacuum zou kunnen ontstaan, wat niet mogelijk is, dus, wie/wat vult die plaats in/op? We hebben in deze zaak als voorbeeld de zalving van
koningen Saul en David.
1Sam.16:13/14; Toen nam Samuel den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig
over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op, en hij ging naar Rama.
En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.
Op.2:9; Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het
niet, maar zijn een synagoge des satans.==> Bij de Joden in Smyrna was de kandelaar(=aanwezigheid van de Heilige Geest) reeds
lang van zijn plaats geweerd, zonder dat de leden dat in de gaten hebben gehad!
Bij voortgaande zonden wordt de aanwezigheid vd Heilige Geest geweerd, zonder dat de persoon/personen dat zelf in de gaten hebben:
Samson, Saul, Synagoge(Smyrna 1e eeuw), Synagoge(Filadelfia 1e eeuw), opwekkingen midden 20e eeuw, …..............
David, na zijn affaire met Bath Sheba, zegt dit:
Psa.51:13; Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
David was niet wedergeboren(OT), maar hij was wel gezalfd; redding is voor eeuwig, maar de bediening/zalving kun je verknallen!!!!!!!!!!!!!
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