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Aan

J ehova

den Almachtigen God

T

„Alles, wat adem heeft prijze Jehova”, 
—  Psalm 150 : 6 —
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H et volk, dat nu  in  de duistern is leeft, ziet dan 
een helder licht. O ver allen, die w onen in het 
land  van  de schaduw en des doods s traa lt dan 
een licht. Rijke vreugde h eb t Gij bereid en 
grote vreugde; voor U verheugen  zij zich zoals 
m en blij is bij de oogst, zoals m en ju ich t bij 
he t verdelen  van de buit. -  Jes. 9 : 2, 3; K.B.



GODSDIENST
HOOFDSTUK 1

V ooraanstaande en geëerde m annen, die de natiën  
der aarde vertegenw oordigden, w aren  ter ronde

tafe lcon feren tie  bijeengekom en. V oornam e per
soonlijkheden, de groote godsdienstige, commer- 
ciëele en politieke instellingen der aarde vertegen
w oordigende, w aren daarbij m ede aanwezig. O nop
vallend, in een donkeren hoek  gezeten, bevond zich 
nog een vreem deling in het vertrek ; niem and scheen 
eigenlijk te weten, hoe hij b innen gekom en was, 
daar geen uitnoodiging tot hem  gericht was.

De voorzitter der conferentie nam  het w oord en 
zeide: „Mijne Heeren, een gew ichtige vraag  is ons 
h ier ter behandeling voorgelegd, namelijk: Hoe kun
nen onze respectievelijke natiën  blijven bestaan? 
H oe kan er aan den oorlog een einde gem aakt w or
den en w el op een dusdanige wijze, dat wij voortaan  
in vrede en zekerheid blijven leven? De volken  zijn 
onderling door strijd verscheurd. Er heerscht groote 
vrees en verslagenheid  zoowel onder de regeerders, 
als onder het volk. Ik m erk hierbij op, dat eenige 
staatslieden  voorstanders zijn van  den godsdienst als 
hèt aangew ezen middel, om to t veiligheid  te gera
ken. Zij zeggen: w at wij voor het volk  noodig heb
ben is: m éér godsdienst. Leidende persoonlijkheden 
u it de handels- en industriew ereld  kunnen zich met 
dezen gedachtengang geheel vereenigen. Wij heb
ben de eer de hoogste vertegenw oordigers der in
vloedrijkste godsdienstige instellingen op aarde in
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ons m idden te  m ogen begroeten. Wij zijn hier bijeen
gekom en, om over de verkrijg ing van vrede en zeker
heid  te spreken. Daarom, mijne H eeren, verzoek ik 
U de volgende v raag  intensief te  w illen behandelen: 
Hebben wij m éér godsdienst noodig, om de veron t
ruste  w ereld  in  de haven  van  v rede  en veiligheid  te 
voeren?"

Onm iddellijk vroeg de vreem deling het woord: 
„M ijnheer de V oorzitter, zou ik U het voorstel mo
gen doen, om, alvorens de behandeling van  deze 
hoogst belangrijke v raag  begint, door uw  secretaris 
aan  deze voornam e vergadering  een uiteenzetting  
van  feiten te  laten  voorlezen, betrekking  hebbende 
op den oorsprong van  den godsdienst, he t gebruik, 
dat e r de eeuw en door van  gem aakt w erd en de ge
volgen, die daaru it voor de m enschheid zijn voort
gesproten? Ik heb h ier zulk een uiteenzetting  bij mij, 
die ik  U gaarne ter hand  zou w illen stellen.

Dit verzoek w erd ingew illigd, w aarop de secre ta
ris de voorlezing begon:

Godsdienst

Is godsdienst het m iddel, om de internationale  
vrede en veiligheid te verzekeren?  A lvorens m en te 
dien aanzien tot een ju iste  gevolgtrekking kan  ko
men, dient m en eerst den oorsprong van  den gods
dienst en zijn invloed, dien hij de eeuw en door op 
de m enschheid uitgeoefend heeft, nauw keurig  te  on
derzoeken. De godsdienst vond, reeds vele eeuw en 
geleden, zijn oorsprong in Eden. V anaf dien tijd is 
hij door de m enschen van  alle vo lken  beoefend. De 
godsdienst, die ,,de Christelijke godsdienst ge
noem d w ordt, neem t heden  onder de natiën  de 
m eest vooraanstaande plaats in. V an dien zooge- 
naam den „Christelijken godsdienst” w ordt bew eerd,



dat hij zijn grondslag v indt in de leeringen van  J e 
zus Christus. Op grond van  die bew ering dienen de 
natiën  dan ook aan de w oorden van Jezus Christus, 
het hoogste, absolute gezag  toe te  kennen.

Jehova, de A lm achtige God, zond Jezus naar de 
aarde, om de w aarheid  te  verkondigen; dit w ordt 
door Zijn eigen w oorden duidelijk gem aakt: „H ier
toe ben ik geboren en om die reden  in de w ereld ge
komen, opdat ik de w aarheid  verkondige.” — Joh. 
18 :37. V oorts verk laarde Jezus, dat er eens een tijd 
zou aanbreken, w aarin  er zouden zijn: „Op de aarde 
benauw dheid  [beklem m ing] der volkeren, m et tw ij
felm oedigheid [radeloosheid], . . . .  [waarbij] . . . .  
den m enschen het hart zal bezw ijken [krankzinnig- 
worden] van  vreeze en verw achting  der dingen, die 
he t aardrijk  zullen overkom en". — Luc. 21 :25, 26; 
Staten V ert. en Kath. Bijbel.

De zichtbare en tastbare  feiten  leveren  he t bewijs, 
dat deze profetie van Jezus thans bezig is in vervu l
ling te  gaan.

O nbekendheid  m et dit dreigend gevaar, alsm ede 
de oorzaak daarvan, vorm en voor de m enschen een 
hindernis, om den w eg der ontkom ing naar een vei
lige plaats te  vinden. A lle natiën  en alle m enschen 
w orden thans zeer ernstig  bedreigd door een on
zichtbare macht, w aaraan  men slechts op één enkele 
wijze kan  ontkom en. De publicatie der w aarheid, 
w aardoor de identiteit van  deze onzichtbare macht, 
alsm ede de oorzaak van  de huidige ellende over de 
natiën  aan  het licht gebracht wordt, brengt noodza
kelijkerw ijze m et zich mede, dat de w erkers der on
gerechtigheid en hun invloed op de volken der a a r
de aan  de kaak  gesteld w orden. Nog nim m er tev o 
ren  is he t voor m enschelijke schepselen van  zulk een 
diepe beteekenis geweest, de w aarheid  te  leeren  
kennen, als thans, om dat wij nu  leven  in den tijd van
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gevaar en in  de „laatste  dagen". — 2 Tim. 3 : 1 ;  1 
Joh. 2 : 18.

Jezus’ discipelen stelden Hem  eens de belangrijke 
vraag, w elke toestanden  er ten  tijde van  Zijn w eder
kom st en de oprichting der groote Theocratie  op 
aarde zouden heerschen. Toen Hij deze vraag  bean t
woordde, sprak Jezus de w aarheid; deze w aarheid 
sp rak  Hij in opdracht van  Jehova  God, derhalve als 
gezaghebbende. Als antw oord op de door Zijn 
discipelen gestelde vraag, zeide Jezus onder andere 
de volgende w oorden: „En gelijk het geschied is in 
de dagen van  Noach, alzóó zal he t ook zijn in de 
dagen van  den Zoon des m enschen." — Luc. 17 : 26.

In de dagen van N oach traden  de invloed en de 
m acht, w elke de dem onen over de volken, die des
tijds op aarde leefden, uitoefenden, in hun allersterk- 
sten  graad op den voorgrond. De w oorden van  Jezus 
w ijzen uit, dat ten  tijde van  Zijn tw eede kom st p re
cies dezelfde toestand  zou heerschen, die to t God’s 
bestem den tijd, w aarin  Hij het booze zal vernietigen, 
zou voortduren. Zooals de Schrift en de w aarneem 
bare  feiten bewijzen, w erd Christus Jezus in het jaar 
1914 als Koning op den troon  geplaatst. H et Schrif
tuurlijk  bewijs openbaart verder, dat Hij in 1918 tot 
den Tempel Gods kw am  en daar de aan God gewijden 
begon bijeen te zam elen ten  gerichte. Sedert dien 
tijd is het lijden der m enschen voortdurend toegeno
m en en heden ten  dage bevinden de volken  der aar
de zich in den m eest beklagensw aardigen toestand, 
die ooit iem and op aarde heeft m edegem aakt. 
— Openb. 12 : 12. H et Bijbelsche getuigenis, dat het 
bewijs levert, w aarom  deze verschrikkelijke toestan 
den op aarde bestaan, w ordt h ier voorgelegd en wijst 
op de voorzieningen, die Jehova God to t be
scherm ing en redding voor deze verschrikkingen  
getroffen heeft. Bescherm ing ontvangen echter
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slechts degenen, die deem oed en gerechtigheid 
zoeken.

De Herkomst der Demonen

H et is noodzakelijk, dat iedereen  op aarde zijn 
vooroordeelen en vaste  m eeningen terzijde stelt, om 
m et ernst de w aarheid, die in  God's W oord opgetee
kend staat, te onderzoeken. Hij, die dit doet, zal on t
dekken, dat de opperheer onder de demonen, Satan, 
,,de oude slang”, de Duivel is. Toen deze in de o rga
nisatie  van  Jehova onder andere  d ienaren  nog een 
post van  vertrouw en innam, heette  hij Lucifer, he t
geen beteekent: „de helder stralende", een m et vo l
m acht bekleede. Hij kw am  ech ter tegen  God in  op
stand  en in dien tijd w erd hij openbaar als de boo
ze, die in de Schrift onder de benam ing „overste der 
Duivelen" bekend staat, dat w il zeggen, heerscher 
over de duivelen of dem onen. — M atth. 12 : 24. J e 
hova w ijzigde toen zijn naam  in dien van  Draak, Sa
tan, Slang en Duivel. Een aan ta l engelen sloot zich 
bij Satan in zijn opstand tegen God aan en ook dezen 
w erden demonen, w etteloozen of duivelen; zij w or
den in de Schrift „reuzen” of „Nephilim " (Parallelb.) 
genoemd. — Gen. 6 : 4. De naam  „Nephilim  b e tee
kent vechtersbaas of tiran ; deze zijn opzettelijk w et
teloos, voortdurend  er op uit om, God’s w et ten  spijt, 
onheil te stichten. De W achtto ren  van  N ovem ber/ 
Decem ber 1934 bevat u itvoerige Schriftuurlijke be
wijzen over deze dem onen en hun w erken in  de 
dagen van  Noach.

Het Doodsoordeel

H et doodsoordeel over Satan w erd tijdens zijn op
stand  geveld, het staa t in Ezechiël 28 : 18, 19 opge
teekend. Desgelijks w erden ook de engelen, die zich
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bij den Duivel in zijn opstand tegen God aangesloten 
hadden, ter dood veroordeeld. God stelde echter de 
voltrekking van  deze gerechtelijke u itspraak  of dit 
doodsoordeel uit, to tdat de bestem de tijd? voor de 
voltrekking gekom en zou zijn, in w elken tijd „alle 
goddeloozen verdelgd zullen w orden." — Ps. 145 : 
20; 37 : 20. Satan daagde God uit, m enschen op aarde 
te stellen, die hun onkreukbaarheid tegenover God 
zouden bewaren, tegelijkertijd pochende, dat hij alle 
m enschen er toe zou kunnen  brengen, God in het 
aangezicht te v loeken . —  Job 2 : 5; Utr. Vert.. Deze 
grootspraak van  Satan w as gegrond op de veronder
stelling, dat zijn invloed en m acht over de schepping 
van  dien aard  w aren, dat hij bij m achte w as alle 
m enschen van  den Schepper af te  keeren. Om Satan  
en zijn strijdkrachten vo lle  gelegenheid te geven, 
alles in het w erk  te stellen, deze goddelooze bedrei
ging ten u itvoer te brengen, stelde God de vo ltrek
k ing  van het over hem  gevelde doodsoordeel uit, tot
dat Zijn bestem de tijd, om  al het booze te vern ie ti
gen, gekom en zou zijn. H et falen van Satan om zijn 
hoogdravende bew ering w aar te m aken, zal aan  de 
geheele schepping de opperm acht bew ijzen van  Je 
hova, die de eenige Bron des levens en de G ever van 
iedere goede en volkom ene gave is.

Jehova 's  besluit, de voltrekking  van  het doods
oordeel over Satan u it te stellen, blijkt u it hetgeen 
Jehova tot Satan zegt, zooals de Schrift ons m ede
deelt: „M aar Ik heb u daartoe to t nu la ten  leven  om 
u mijn ganse m acht te  tonen; en dat zo mijn naam  
gevierd zou w orden op geheel de aarde .” — Exod. 
9 : 16; K.B. De Bijbel verk laart bovendien, dat he t u it
stel van  de vo ltrekking  van  het doodsoordeel ook de 
andere opstandelingen, „dem onen" genoemd, betrof. 
H ierover lezen wij: „En de Engelen, die hun  beginsel 
n iet bew aard hebben, m aar hun eigen w oonstede
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verla ten  hebben, heeft Hij to t he t oordeel des groo- 
ten  dags met eeuw ige banden onder de duisternis 
bew aard.” — Judas 6. „W ant indien God de Engelen, 
die gezondigd hebben, n iet gespaard heeft, m aar die 
in de hel gew orpen hebbende, overgegeven  heeft 
aan de ketenen der duisternis om to t het oordeel be
w aard  te  w orden. . . . "  — 2 Petr. 2 : 4.

Sedert het tijdstip, w aarop de boosdoeners rebel
leerden en  het doodsoordeel over hen  geveld werd, 
heeft God hen, al naar gelang van  hun bekw aam 
heid, tot ondersteuning van  de goddelooze uitdaging 
van Satan laten  begaan. Door Zijn knech ten  liet God 
in den Bijbel op teekenen , dat bij de kom st van den 
Heere Jezus en bij de oprichting van de Theocrati
sche Heerschappij m et Jezus als Koning, he t einde  
van de ononderbroken heerschappij van Satan be
reikt zou zijn; dat de terechtstelling van de booze  
engelen tezam en m et Satan alsdan zou volgen en het 
doodsoordeel n ie t langer m eer uitgesteld zou w or
den. Daarom  staa t er geschreven: „Het oordeel 
houdt zich reeds lang m et hen bezig en hun verderf 
sluim ert n ie t.” —  2 Petr. 2 : 3; N ieuw e V ert. Dan 
zal he t oordeel n iet langer m eer opgeschort w orden; 
de terechtstelling  zal dan plaatsvinden. Vanaf den  
tijd, waarin de gerechtelijke uitspraak of het oordeel 
over Satan en diens w ette looze aanhangers geveld  
werd, hebben deze w ette loozen  zich tegen God ver
zet, in de poging, om  de grootspraak van den D uivel 
waar te maken; tot dit doel hebben zij de m enschen- 
m enigten op aarde m isleid en van God afgebracht. 
Er hebben ondertusschen te  allen tijde eenige men
schen bestaan, die hun onkreukbaarheid  tegenover 
God gehandhaafd hebben.
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De Dagen van Noach

N oach was een d ienaar van  den A lm achtigen God, 
een prediker der gerechtigheid. — 2 Petr. 2 : 5. In de 
dagen van  Noach hadden de Duivel en zijn andere 
dem onen hun m acht en invloed over de m enschheid 
in zulk een m ate doen toenem en, dat alle m enschen 
der aarde, m et uitzondering van  Noach en zijn naas
te  b loedverw anten, verdorven  waren. „En de H eere 
zag, dat de boosheid des m enschen m enigvuldig was 
op de aarde en al he t gedichtsel der gedachten zijns 
harten  te allen dage alleenlijk  boos was. — M aar 
Noach vond genade in de oogen des H eeren. — M aar 
de aarde was verdorven  voor God's aangezicht en 
de aarde was vervu ld  m et w revel. — Daarom  zeide 
God tot Noach: H et einde van  alle vleesch is voor 
Mijn aangezicht gekom en, w ant de aarde is door hen  
vervuld  m et w revel; en zie, Ik zal ze m et de aarde 
verderven ." — Gen. 6 : 5, 8, 11, 13.

W egens deze boosheid en „w revel" (gew eldda
den) zond God den zondvloed of den grooten w ater
vloed, w aarin  de geheele m enschheid, m et u itzonde
ring van  Noach en zijn gezin, omkwam. — Genesis 
de hoofdstukken 6 en 7. De w oorden van  Jezus — 
verm eldt in M atth. 24 :37 — bewijzen in ver- 
verbinding m et de thans w elbekende, w aarneem 
bare feiten, dat er heden  precies dezelfde toestand  
op aarde heerscht; deze toestand  treedt onm iddellijk 
vóór den strijd van  den grooten dag van  den A lm ach
tigen  God in de scherpste vorm en op den voorgrond 
en in dezen strijd zullen alle boosdoeners vernietigd 
w orden.
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Babylon en de Demonen

M en volge thans verder he t Bijbelsche verhaal 
over de handelingen van  Satan en  zijn horde van 
booze dem onen vanaf den tijd van  N oach en den 
zondvloed to t op den huidigen dag. G ods W oord, in 
den Bijbel opgeteekend, is de waarheid; slechts dit 
W oord is in staat de m enschen te verlichten en hun 
den ju isten  w eg te toonen. — Ps. 119 :105; Joh. 17 :17. 
God s W oord der waarheid m oet al diegenen als gids 
dienen, die thans den ju isten  w eg w enschen te v in 
den, om het dreigende gevaar te ontvluchten. „God 
is licht en geene duisternis is in Hem". — 1 Joh. 1 : 5. 
„Het licht is voor den rechtvaard ige gezaaid." — Ps. 
97 :11 . Dit beteekent, dat m en gerechtigheid  moet 
zoeken, om het licht van  God's W oord te kunnen er
kennen, te  w aardeeren  en hierdoor gezegend te w or
den. God’s v ijanden w andelen in de duisternis; Sa
tan, de overste  der duivelen of demonen, bedriegt 
hen en leidt hen in de duisternis. A l de m et den Dui
vel verbonden dem onen verkeeren  in duisternis; al
len zijn w erkers der w etteloosheid; zij spannen tegen 
Jehova God en Zijn knechten  samen. M en lette  er 
vervolgens op, w elke m iddelen deze w erkers der 
w etteloosheid  aanw enden, om de m enschheid in 
duisternis en van  God verw ijderd te houden. Door de 
m enschen blind te houden, trachten de D uivel en zijn 
vertegenw oordigers hun doel te bereiken, nam elijk  
het m enschelijk  geslacht in het verderf te storten.

Babylon

K orten tijd na den zondvloed w erd Babylon geor
ganiseerd m et N im rod als aardschen dictator. Gen. 
10 :8-11. Dit w as de eerste  georganiseerde regeering 
der m enschen. A lle politieke regeeringen  der aarde,
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zoowel in he t verleden als in den tegenw oordigen 
tijd, zijn van  Babylonischen oorsprong. Ofschoon de 
oorspronkelijke stad  Babylon verdw enen  is, dragen 
toch alle regeeringen der aarde den naam  van  hun 
m oeder „Babylon”. De Duivel en  zijn m et hem  v e r
bonden dem onen hebben hun invloed, m acht en ge
w eld over deze regeeringen u itgestrek t en gaan 
voort deze u it te oefenen. De organiseering van 
Babylon door Nimrod, vereenigde godsdienst, han 
del en politiek  als het middel om het vo lk  in onder
w orpenheid te  houden en het te  beheerschen. A lle  
regeeringen van den hedendaagschen tijd, de zooge
naamde „Christenheid" m ede inbegrepen, zorgen er 
voor, dat dezelfde drie m achtsgroepen, die het m o
derne Babylon vorm en  — nam elijk godsdienst, han
del en politiek  — niet alleen blijven voortbestaan, 
doch ook nog in hun bestaan bestendigd blijven. De 
duizenden ta len  tijdens de verw arring  der m enschen 
in de v lak te  van Sinear in het land Babylon ontstaan 
en door de volken  in de verschillende streken  der 
aarde  gesproken, b leven  voortduren, terw ijl de drie 
elem enten, godsdienst, politiek en handel, deze vol
ken geheel beheerschten.

Babylon w erd  door dem onen beheerscht en het 
volk  aanbad de demonen. Zijn godsdienst bestond 
uit demonisme. Satan, de hoofddem on, heeft van  
toen af tot heden  op Babylon (met inbegrip van  alle 
regeeringen  der aarde) als zijn eigendom  aanspraak 
gem aakt; deze aanspraak  heeft Jezus tijdens Zijn 
verblijf op aarde niet betw ist, doch la ten  gelden. — 
M atth. 4 :8 , 9. De Schrift toont aan, dat de georgani
seerde godsdienst van  den Duivel afkom stig is en 
dat de Duivel hem  geschapen heeft en in w erking 
stelde, m et he t kennelijk  doel he t m enschelijk ge
slacht van  God af te keeren. De Schrift bew ijst v e r
der duidelijk, dat alle natiën  — de zoogenaam de
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„C hristenheid” van  den tegenw oordigen tijd inbe
grepen — het n ieuw e „Babylon” vorm en. Zij beoefe
nen allen den duivelschen godsdienst, w ant de Dui
vel heeft de m enschen verblind en heeft zijn gods- 
d ienstvereering zelfs in Naam  van God en Christus 
bedreven. H ierover zegt Jehova door Zijn profeet tot 
de hedendaagsche „Christenheid" of to t „Babylon” : 
„Daal af en zit in het stof, gij jonkvrouw , Dochter 
Babel; zit op de grond, een troon is n iet nodig, doch
te r  der Chaldeën. Neen, gij w ordt n iet langer m eer 
genoemd: de tedere  en vertroetelde. Ga m aar voort 
m et uw  bezw eringen, m et uw  talloze toverijen, w aar
voor gij u  van jongs af m oeite hebt gegeven. M is
schien kunnen ze u nog baten! M ogelijk dat gij ze 
daarm ee nog af kun t schrikken. Zijt gij aan 't eind 
van  al uw  bedenksels? Laat ze nu eens kom en en u 
bevrijden: die hem elkijkers en sterren tuurders, die 
m et elke nieuw e m aan w eten  te zeggen, w at u  over
kom en zal. Zie, ze zijn als stro, dat het vuur verb ran 
den zal. Zij kunnen zich uit het geweld der vlam m en 
n iet redden, w ant 't is geen vuur waarbij m en zich 
warmt, geen gloed om er bij te gaan z itten .” —  Jes. 
47 : 1, 12-14; K.B.

Satan, die de aar tsdem on is, wordt in de Schrift als 
de „god dezer eeuw " of de ,,overste dezer w ereld"  
bestem peld, hetgeen beteeken t, dat de w ereld  door 
hem  geregeerd en beïnvloed  w ordt — 2 Cor. 4 : 4 ;  
Joh. 14:30. A lle  regeeringen der aarde vorm en een  
deel van de zichtbare organisatie van Satan; zij 
bevinden  zich onder den invloed, de macht en het 
gew eld  der onzichtbare demonen; doch dit is slechts 
w einigen of m isschien zelfs geen enkele  van hen  
bekend. De organisatie is m et Satan verbonden, 
evenals een vrouw  m et een m an vereenigd  is en 
S a tan s  organisatie  w ordt daarom  in de Schrift 
onder he t zinnebeeld van  een onkuische vrouw
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gekarakteriseerd , dat wil zeggen een vrouw , die 
den Duivel aanbidt en  toovenarij beoefent. — Jes. 
47:1-15; Jer. 50 :5 1 ; Openb. 17:1-18. Satan’s w e
reldorganisatie is algem een bekend als „Babylon” 
en alle deelen h iervan  oefenen de een of andere 
soort van  godsdienst uit, dien de Duivel in w erking 
gesteld heeft m et he t doel, de m enschen van  den 
w aren  en A lm achtigen God af te brengen. Om deze 
reden w orden de Christenen, dat w il zeggen de 
w are navolgers van  Jezus Christus, door den apos
tel en d ienaar van  Jezus Christus er m et nadruk 
voor gew aarschuw d, dat deze w ereld  door dem onen 
geregeerd  en beheerscht w ordt en dat alle C hris
tenen  den godsdienst dienen te mijden; verder 
m aakt de apostel bekend, dat hun  vijanden, de de
monen, strijden tegen  allen, die God en Christus 
dienen. „W ant wij hebben den strijd n iet tegen 
v leesch  en bloed, m aar tegen  de overheden, tegen  
de m achten, tegen  de gew eldhebbers der w ereld  
[de heerschers van deze w ereld  der duisternis — 
Herz. Zür. Bijb.], der duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelijke boosheden in de lucht.” — Ef. 6 : 12.

Vóór de spraakverw arring  bij den to ren  van  Babel 
beteekende de naam  „Babylon" de „poort gods . 
Dit w as een godsdienstige naam, w elke n iet aan
gaf, w elke god hierm ede bedoeld w erd; hij had dan 
ook betrekking op Satan, den schijngod, dat wil 
zeggen op den god of den m achtigen onzichtbaren 
heerscher dezer booze w ereld. — 2 Cor. 4 : 4.  In 
Babylon speelde de godsdienst de allervoornaam ste 
rol. Nim rod stichtte den godsdienst en gaf zichzelf 
u it als den zichtbaren vertegenw oordiger van  „god” 
— dat wil zeggen Satan — en eischte, dat he t volk 
hem, Nimrod, zou aanbidden. Om deze reden  w erd 
hij een „gew eldige” ; er staa t van  hem  in de Schrift 
geschreven: „Nimrod, de geweldige op aarde,- de
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gew eldige jager voor [dat wil zeggen boven] den 
H eere Jehova". — Gen. 10 :8-10.

De Bijbelsche profetie heeft veel over Babylon en 
zijn verw oesting verm eld. Het boek der Openbaring  
bericht, dat de verw oesting  van Babel de op kom st 
zijnde gebeurtenis is, die zoow el in  den hem el als 
op aarde van alles-overtreffend belang is; deze  
verw oesting  heeft w el betrekking  op de volledige  
ineenstorting van de organisatie van Satan, doch 
niet op de vernietig ing van de letterlijke aarde. 
Zooals de Schrift onthult, beteekent de verw oesting 
van  Babylon het definitieve einde van de booze 
wereld, w aarover Satan en zijn dem onen geheerscht 
hebben. Zij volgt onm iddellijk op de voleinding van  
de verkondiging van  den Naam  van  Jehova  en  Zijn 
Rijk, w elk getuigenisw erk thans op aarde aan den 
gang is en God's „vreem de w erk” genoem d wordt. 
H ierop zal God’s „daad, Zijn vreem de daad” volgen. 
— Jes. 28 : 21.

De „Christenheid” vormt „Babylon”

De Schrift openbaart, dat de naam „Slang" aan 
Satan, den Duivel, gegeven  is, om hem  aan te duiden  
als den aartsmisleider, dengene, die de m enschheid 
bedriegt en m isleidt. Een van zijn voornaam ste  
m iddelen van m isleiding  bestaat daarin, dat hij het 
vo lk  om trent de waarheid betreffende zijn organi
satie  en in de eerste  p laa ts betreffende Babylon, 
altijd in onw etendheid  houdt. De Schrift verk laart 
m et nadruk, dat Babylon aan het einde van  de 
w ereld  van  Satan m oet bestaan, op w elk tijdstip 
he t vernietigd zal m oeten w orden. „Babylon" be
staa t n ie t slechts u it he t „heidendom " en zijn gods
dienst, doch deze benam ing heeft tevens betrekking  
op de „C hristenheid"; en h e t is vooral in de „Chris
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tenheid", dat godsdienst, handel en politiek to t het 
beheerschen der w ereld  m et elkander verbonden 
zijn. Door m isleiding en bedrog bedient deze zoo
genaam de „Christenheid" zich van  den N aam  van 
Christus, en die N aam  w erd  door den Duivel geko
zen en toegepast m et he t onm iskenbare doel, de 
m enschen te bedriegen, te  m isleiden en hen van 
God af te trekken. De „Christenheid" is de hoogste 
ontw ikkeling en de m eest m isleidende vorm  van  de 
zichtbare organisatie van  Satan.

De fundam enteele leer van  het oude Babylon v/as 
de godsdienstige leerstelling  of he t dogma der „on
sterfelijkheid", in de eerste  p laats van  den Duivel 
en al zijn demonen en vervolgens ook v an  alle 
m enschelijke zielen, w elke onder de m acht der 
dem onen komen. Deze leerstelling  is in strijd m et de 
w aarheid  van  den A lm achtigen God en Zijn aange- 
kondigd besluit, dat de w etteloozen vern ietigd  zul
len  w orden, doch w ordt desondanks geleerd. De 
leerstelling  van de m enschelijke onsterfelijkheid was 
de eerste leugen, die ooit verte ld  werd; zij w erd door 
Satan naar voren gebracht, om A dam  en Eva op een 
dwaalspoor te brengen en in het verderf te storten. 
— Gen. 3 : 4 ,  5. Deze leugen had den dood des 
m enschen ten gevolge, hetgeen  den Satan zoowel 
to t een leugenaar als tot een  m oordenaar stem pelt. 
„Gij zijt u it den vader den duivel en w ilt de be
geerten  uws vaders doen. Die w as een m enschen- 
m oorder van  den beginne, en  is in de w aarheid  niet 
staande gebleven; w ant geen w aarheid  is in  hem. 
W anneer hij de leugen spreekt, zoo spreekt hij uit 
zijn eigen, w ant hij is een leugenaar en de vader 
der leugen.” — Joh. 8 : 44.

Deze duivelsch-godsdienstige leerstelling van de 
„onsterfelijkheid aller m enschelijke zielen" is heden  
het fundam enteele dogma of de godsdienstige leer
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stelling van de zoogenaam de „Christenheid", he t
geen bewijst, dat de „Christenheid" het m oderne  
Babylon is. Die dw aalleer van  de „m enschelijke on
sterfelijkheid" ontleende m en aan  het dogma, dat 
door de m oeder of het voorm alige Babylon, de 
„vrouw ” of de organisatie des Duivels onderw ezen 
werd; he t godsdienstige systeem  der „C hristenheid” 
is duidelijk om schreven in de Schrift als „de doch
te r  van  Babylon". — Openb. 17 :5. Door deze dw aal
leer w orden de godsdienstige m enschen, die de 
„C hristenheid” vormen, om den tu in  geleid; zij 
w orden nog verder m isleid om aan de m acht en den 
invloed der dem onen toe te  geven en zich zoodoen
de volledig voor de m acht der dem onen open te 
stellen. De zoogenaam de „C hristenheid” biedt den 
m enschen geen bescherm ing tegen het demo
nisme, zij leidt de m enschen veel m eer regel
rech t in den valstrik  van  Satan en  de demonen, 
w elke m et hem  verbonden zijn; zij w ordt zoodoen
de tot één van  de hoofdm iddelen, om de natiën  der 
aarde in he t verderf te storten. De Duivel past 
allerlei soorten van bedrog en m isleiding toe. Hij 
heeft h e t leidende godsdienstsysteem  op aarde 
onder de Room sch-Katholieke H iërarchie georga
n iseerd  en betite lt he t ten  onrechte als de „Chris
telijke godsdienst". Zelfs de zoogenaam de „Protes- 
tan tsche" godsdienstsystem en bew eren, he t Roma- 
nism e vijandig gezind te zijn, en toch w erken  zij in 
w erkelijkheid  allen samen. V erder organiseert de 
Duivel he t Communisme en laa t het in actie treden; 
dit strijdt openlijk tegen den zoogenaam den „Chris- 
telijken godsdienst”, m aar tevens tegen het w are 
Christendom . De Duivel bedient zich eveneens van  
atheïsten , om de knechten Gods te bestrijden. Hij 
gebruikt zoodoende al deze m iddelen en organisa
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ties, om tegen  God en Zijn getrouw e knechten op 
aarde te strijden en de m enschen te  m isleiden.

Het bestaan van demonen

M oderne godsdienstleiders bew eren  en leeren, 
dat de dem onen ten  tijde van  den zondvloed allen 
vernietigd w erden; zij lokken hierdoor de m enschen 
in den valstrik  van  den Duivel. De m enschen w or
den op deze wijze op een dw aalspoor gebracht; 
aldus misleid, w orden zij gem akkelijk het slacht
offer van  den Duivel. Het volk w ordt er verder toe 
gebracht, zijn godsdienstleiders te vreezen; ook 
m enschenvrees voert in den valstrik  van den 
Duivel. A lle Bijbelteksten, die op dit onderw erp 
betrekking  hebben, toonen onw eerlegbaar aan, dat 
de demonen, die in de Schrift ook „Nephilim " ge
noem d w orden (Gen. 6 : 4 ;  Parallelb.), ten tijde van 
den zondvloed geenszins vern ietigd  w erden; dat zij 
daarentegen  na den vloed hun  operaties hebben 
voortgezet en tot op den huidigen dag met den 
Duivel sam engew erkt hebben. Om verw arring te 
voorkom en, dient hierbij duidelijk ingezien te wor
den, dat de „Nephilim" of booze dem onen-reuzen, 
en de „geesten, die in de gevangenis zijn" tot w ien  
Jezus predikte  — 1 Petr. 3 : 19, 20 — volkom en van  
elkander gescheiden m oeten w orden gehouden, 
aangezien zij geheel verschillend zijn. De Duivel en 
de „Nephilim " verleidden de geestelijke schepselen, 
die „zonen G ods” genoemd w orden; zij brachten 
hen  ertoe, zich als m enschen te m aterialiseeren, de 
dochteren der m enschen to t v rouw en te nem en en 
door zulk een verbinding aan te gaan, nakom eling
schap in he t leven te roepen. Al deze nakom elingen 
w erden echter in den zondvloed vernietigd. (Zie de 
W achttoren  van  Novem ber/D ecem ber 1934.)
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Deze „zonen G ods”, die zich als m enschen gema
terialiseerd  hadden, w aren  tijdens den zondvloed 
door den Duivel gevangen gezet. (Zie de desbetref
fende bew ijsvoering in de W achttoren  van N ovem 
ber/D ecem ber 1934.) W at nu de „Nephilim", de wet- 
telooze geestelijke schepselen of dem onen betreft, 
die zich bij Lucifer in den opstand hadden aange
sloten, deze hebben den zondvloed overleefd en 
zijn nog steeds in leven. Zij zijn het, die thans 
tezam en m et den Duivel hun  m acht en geweld over 
de m enschen en natiën  der aarde uitstrekken. Dat 
de „N ephilim ” n iet in den zondvloed om kwamen, 
doch tezam en m et den Duivel, de overste der dem o
nen, in rang  w erden verlaagd, ofschoon zij hun 
pogingen om de m enschen tegen  God te keeren, 
ijverig  konden voortzetten, blijkt uit het volgende 
getuigenis der Schrift: „In die dagen w aren  er 
reuzen [Nephilim; Parallelb.] op de aarde, en ook 
daarna, als de zonen Gods tot de dochteren der 
m enschen ingegaan w aren  en  zich kinderen gewon^ 
nen  hadden: deze zijn de geweldigen, die van  ouds 
gew eest zijn m annen van  naam .” —  Gen. 6 : 4.

De nakom elingen van  de als m enschen gem ateria
liseerde geestelijke schepselen en de m enschelijke 
vrouw en stonden op aarde als „m annen van  naam " 
bekend. De dem onen, „de gevallenen", dat wil zeg
gen, de w ettelooze geestelijke opstandelingen en 
vechtersbazen of tw istzoekers, bevonden zich des
tijds en ook nadien op aarde. V an deze booze „Ne
philim ” of dem onen spreek t de volgende Schrifttekst: 
„W ant indien God de Engelen, die gezondigd heb
ben n iet gespaard heeft, m aar die in de hel 
[Grieksch: Tartarus, „afgrond”] gew orpen hebben
de, overgegeven heeft aan de ketenen [krachten; 
N ieuw e Vert.] der duisternis, om to t het oordeel 
bew aard te worden; En de oude w ereld n iet heeft
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gespaard, m aar Noach, den p red iker der gerechtig
heid, zijn achttal bew aard  heeft, als Hij den zond
vloed over de w ereld  der goddeloozen heeft ge
brach t. — 2 Petr. 2 : 4 ,  5.

H et w oord Tartarus beteeken t een toestand  van 
ontaarding, dat wil zeggen, van  duisternis, zonder 
verdere  hoop of gelegenheid, om God's voornem en, 
zooals he t in de Schrift v e rv a t is, te verstaan  en 
zonder hoop op het eeuw ige leven. D aar zij in duis
tern is of in  een ontaarden  staa t verkeeren, kunnen  
zij God's voornem en betreffende de groote Theo
cratische Regeering in 't geheel n ie t begrijpen. In 
een  soortgelijken toestand  bevinden zich volgens 
de beschrijving van  den H eere Jezus, degenen, die 
to t de k lasse van den „kw aden knecht" behooren, 
die vanuit het licht in de buitenste duisternis ge
w orpen w orden. — M atth. 25 : 30; 13 : 41, 42. Zoo- 
d ra iem and zich tegen  de organisatie  van Jehova 
keert, w ordt hij blind, zonder eenige hoop op de 
m ogelijkheid van  herstel. Ofschoon deze booze  
geesten  of dem onen de genade van het licht of het 
begrip om trent het goddelijk voornem en ontzegd  
is, w erd hun nochtans veroorloofd in leven  te 
blijven en m et hun overste, den Duivel, sam en te 
w erken, om te trachten, de oorspronkelijke, op ver
m etele  w ijze tot Jehova  gerichte boosaardige uit
daging, dat de D uivel in staat zou zijn, alle m enschen  
tegen God in opstand te brengen, waar te m aken. 
Deze en de verder volgende Schriftteksten beves
tigen, dat God de vo ltrekking  van  het doodsoordeel 
aan  deze goddeloozen to t Arm ageddon, den tijd 
v an  Zijn rechtvaardiging, bew aard  of u itgeste ld  
heeft, dat Hij tot dien tijd de w etteloozen laa t be
w aken en Zijn trouw  volk  tegen  hen bescherm t. 
Jehova  m aakt Zijn voornem en bekend, om in 
A rm ageddon den Duivel en al zijn handlangers te
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toonen, dat Hij, Jehova God, de A llerhoogste is. 
Deze dag, w aarop de zaak to t een definitieve afre
kening komt, nadert m et rassche schreden. — 
Exod. 9 : 16.

De Duivel zelf, dat wil zeggen, de overste der 
demonen, is diep gezonken en gedegradeerd, 
zonder de geringste kans op herste l van  zijn voor
m alige positie. Hij is door en door bedorven. Slechts 
door m iddel van  bedrog en m isleiding en door an 
dere boosaardige m anoeuvres houdt hij zijn orga
nisatie in stand. Dat hij een organisatie  heeft en 
onderhoudt, w elke zich tegen  God en alle dienaren 
van Jehova God richt, w ordt onom stootelijk door 
de Schrift en door de feiten  bewezen. De profetie 
van Daniël 2 :30-34 beschrijft bijvoorbeeld een 
verschrikkelijk  standbeeld, hetw elk  onthult, dat de 
Duivel he t hoofd van  een groote, goddelooze orga
nisatie is en dat degenen, die Satan, den Duivel 
he t naast staan, zijn ondergeschikte vorsten  of heer- 
schers zijn. In Daniël 10 : 13, 20 lezen wij een be
richt over eenige van  deze demonen, w elke onder 
de titels van  „vorst van Perzië" en „vorst van G rie
kenland" verm eld w orden. O nder deze vorsten  be
vindt zich ook Gog, de dem onen-hoofdvorst, die de 
eerste  plaats naast Satan inneem t. — Ezech. 38 : 3, 
16. V olgens de profetie van  Daniël volgt op deze 
vorsten  een rang  of k lasse van  booze am bte
naren, „w elke over de geheele aarde heerschen". — 
Dan. 2 : 39. Hierm ede w orden ons drie onderschei
den afdeelingen van  de onzichtbare organisatie van 
Satan getoond: „overheden”, dat wil zeggen, de 
opperheerscher, die onder de boosdoeners de opper
heerschappij uitoefent; „m achten", dit zijn de am b
tenaren  onder de boosdoeners, die m acht en toe
zicht uitoefenen en ten  derde „gew eldhebbers", 
onzichtbare boosaardige schepselen, die onder het
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toezicht van  de opperm acht, dat w il zeggen van 
den Duivel, rech tstreeks hun m acht en  invloed over 
de natiën  der aarde uitstrekken.

O nder de inspiratie en leiding v an  God den 
A lm achtige, door Christus Jezus, heeft de apostel 
Paulus over de hierboven genoem de boosdoeners 
een  getuigenis opgeteekend en zijn getuigenis is 
daarom  gezaghebbend. Ongetwijfeld droeg hij ken
nis van de boosaardige geestelijke schepselen, 
om dat hij op de hoogte was van  de geschriften, die 
door de heilige profeten van  oudsher w aren  opge
teekend. M en lette  thans op hetgeen  de apostel 
over deze boosaardige en onzichtbare heerschers, 
w elke m acht en gew eld over de natiën  der aarde 
uitoefenen, zegt. Hij deelt hen precies zoo in als 
de profeet, nam elijk in drie klassen: „overheden”, 
„m achten" en „gew eldhebbers" of „w ereldbeheer- 
schers (N. V.) w elke allen tegen God en hen, die 
God dienen, strijden — Ef. 6 : 12. M en houde tevens 
in gedachte, dat de Duivel zijn bedoeling te kennen 
heeft gegeven om „aan den A llerhoogste gelijk te 
w orden". — Jes. 14 : 13, 14. D erhalve richt Satan 
een organisatie  op, die een nauw keurige nabootsing 
vorm t van  Jeh o v a’s onzichtbare organisatie  en ve r
hoogt zichzelf tot een positie van opperm acht, ge
lijkstaande aan die van den A llerhoogste, Jehova. 
Gog, de opperbevelhebber van Satan, neem t een 
soortgelijke p laats in als Jezus Christus, den Vorst, 
H eerscher of Koning van de groote Theocratische 
Regeering. De booze engelen, die een  rechtstreek- 
schen invloed en m acht over de natiën  der aarde 
hebben, zijn een nabootsing van de engelen van 
Christus Jezus, die Hem te allen tijde dienen en on
der Zijn onm iddellijk bevel staan. — M atth. 25 : 31.

Zooals de hieronder genoem de feiten aantoonen, 
heeft de Duivel zijn organisatie bovendien nog van
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aardsche vertegenw oordigers voorzien, evenals ook 
de onzichtbare organisatie  van  Jehova, den Heere, 
aardsche vertegenw oordigers bezit. Het doel van de 
boosaardige organisatie van den D uivel is er op ge
richt, in  strijd m et God te handelen, door m iddel van  
de poging van den Duivel, de geheele schepping  
tegen God den A lm achtige in opstand te brengen en 
haar daardoor in het verderf te storten.

De intriges van den Duivel

N a den zondvloed of w atervloed, w aarin  alle 
vleesch, m et uitzondering van Noach en zijn gezin, 
om kwam  en nadat de m enschen zich verm enigvul
digden en  zeer toegenom en w aren, w erd de Duivel- 
vereering  ingevoerd, dat wil zeggen de duivelsche 
godsdienst m et Nim rod als het zichtbare hoofd. Door 
Nim rod bediende de Duivel zich van  den godsdienst, 
om het volk  te m isleiden en den m enschen er toe te 
bew egen, „het schepsel te  eeren  boven den Schep
per". — Rom. 1 : 25, 30. Dit was het begin van den 
georganiseerden godsdienst. — Gen. 10 : 8-10. Later 
w erd in Egypte de dem onenaanbidding of de dui- 
velsgodsdienst geïnstalleerd  en beoefend; „m agiërs" 
of vertegenw oordigers van  den Duivel gingen het 
volk in de vereering  der duivelaanbidding voor, om 
zoowel de heerschers als de beheerschten van dat 
land te  m isleiden. „En het geschiedde in den m orgen
stond, dat zijn [Farao’s] geest verslagen  was en hij 
zond henen  en riep alle toovenaars [magiërs; Eng. 
B.] van  Egypte en alle wijzen, die daar w aren  en 
Farao verte lde hun  zijnen droom; m aar daar was n ie
mand, die ze Farao uitlegde.” — Gen. 41 : 8; Exod. 
7 : 11;  8 :  7, 19; 9 : 11.



N im rod, de eerste to talita ire  regeerder. Bladz. 32
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In Israël binnengedrongen

Door de daad van  Mozes, Zijn knecht, leidde Jeho
va de nakom elingen van  Israël u it Egypte; aan den 
Berg Sinaï bevestigde God Zijn verbond en m aakte 
den Israëlieten  Zijn inzettingen en w etten  bekend. 
Zij hadden pas een korten  afstand van de woes- 
tijnreis afgelegd, toen de Duivel — in zijn poging, 
om de Israëlieten  door het overtreden  van hun ve r
bond m et God, af te trekken  — m et zijn godsdienst 
hun gelederen binnendrong. — Exod. 32 : 1-10. Toen 
de Israëlieten  het land M oab bereik t hadden, bezw e
ken zij w ederom  voor de m acht en den invloed der 
dem onen en beoefenden een dem onengodsdienst, 
die „Baal-Peor" genoem d werd, w elke uit een hoogst 
onzedelijk gebruik bestond. — Num. 25 : 1-18. In de 
overtreding van  hun verbond vielen  de Israëlieten  
steeds w eer opnieuw  van God af. Dit w as bij elk  
voorkom end geval aan den invloed van den gods
dienst toe te schrijven, dien de Duivel onder hen 
had ingevoerd. „Zij hebben Hem tot ijver verw ekt 
door vreem de goden, door gruw elen hebben zij Hem 
tot toorn  verw ekt. Zij hebben den duivelen geofferd, 
n iet Gode, den goden die zij n iet kenden, nieuw e 
die van nabij gekom en waren, voor dew elke uwe 
vaders n iet geschrikt [gehuiverd] hebben." — Deut. 
32 : 16, 17.

Jehova w aarschuw de de Israëlieten  nadrukkelijk, 
dat de dem onengodsdienst hun tot een valstrik  zou 
w orden. Alle K anaanieten  en de volkeren rondom  
hen beoefenden den duivelschen godsdienst en de 
w aarschuw ing tegen deze volken en hun praktijken 
was een w aarschuw ing voor dem onengodsdienst. 
God had den Israëlieten  het land K anaan als hun 
erfdeel gegeven; daar dit land door m enschen be
w oond was, die demonen- of du ivelvereering  bedre-
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ven, beval God den Israëlieten , deze demonen-gods- 
d ienstaanhangers u it te drijven. ,,En als Jahve, uw  
God, ze aan  u overlevert en gij ze verslaat, dan moet 
gij ze vernietigen, geen verbond e r mee slu iten  en 
ze geen genade verlenen. Gij m oogt er u  n iet mee 
door huw elijk verbinden: uw  dochters m oogt ge niet 
aan  hun zonen en  uw  zonen niet aan hun dochters 
geven. Gij m oet alle vo lkeren  die Jahve, uw  God, u 
overgeeft, v e rn ie tigen ; gij m oogt ze n iet sparen; gij 
m oogt ook hun goden niet dienen, w ant dat zou uw  
ondergang zijn." — Deut. 7 : 2, 3, 16; K.B.

De Israëlieten  w erden duidelijk voor het feit ge
w aarschuw d, dat godsdienst een valstrik  was, w aar
in de Duivel hen wilde vangen. De D uivel en Ne- 
philim  lokten  de Israëlieten in den val en verleidden  
hen er toe — in strijd m et God's w et en Zijn verbond  
— den duivelschen godsdienst na te loopen. „En zij 
dienden hunne afgoden en zij w erden hun tot eenen  
strik. D aarenboven hebben zij hunne zonen en hun
ne dochteren den duivelen [dem onen] opgeofferd 
en zij hebben onschuldig bloed vergoten, he t bloed 
hunner zonen en hunner dochteren, die zij den af
goden van  K anaan hebben opgeofferd; zoodat het 
land  door deze bloedschuldigen is ontheiligd gew or
den." — Ps. 106 : 36-38.

Als verder bewijs voor het feit, dat de dem onen 
de Israëlieten  m et list gevangen hadden, lette  men 
op de volgende w oorden uit de Heilige Schrift: „Je- 
robeam  en zijne zonen hadden hen [de Levieten] 
verstoo ten  van het Priesterdom  den H eere te mogen 
bedienen en hij [Jerobeam ] had zich priesters ge
steld  voor de hoogten en voor de duivelen [woes- 
tijngeesten; Utr. V.] en voor de kalveren, die hij ge
m aakt had .” — 2 Kron. 11 : 14, 15.

De apostel Paulus was volkom en op de hoogte van 
God's w aarschuw ing om trent de w erkzaam heid der
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dem onen en hij wist, hoe zij — den Alm achtige trot- 
seerend  — de m enschen tot de vereering  van den 
duivelschen godsdienst verleidden. Hij heeft geschre
ven: „W at zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat 
het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen  de 
heidenen [de volken, die n iet in een verbond met 
God staan] offeren, zij het den duivelen[ booze gees
ten; N.V.] offeren en niet Gode. En ik wil niet, dat gij 
m et de duivelen [dem onen] gem eenschap hebt. Gij 
kunt den drinkbeker des H eeren niet drinken en den 
drinkbeker der duivelen [dem onen]; gij kunt niet 
deelachtig zijn der tafel des H eeren en der tafel der 
duivelen [dem onen]." — 1 Cor. 10 : 19-21.

Toen het kindeke Jezus in Bethlehem  geboren 
werd, stelden de Duivel en de met hem verbonden 
dem onen den goddeloozen H erodes van deze ge
beurtenis op de hoogte, opdat hij het arglistige plan 
van den Duivel, het kindeke Jezus te dooden, ten 
u itvoer zou kunnen brengen. „Toen Jesus te Beth
lehem  in Judea geboren w as ten  tijde van  koning 
H erodes, kwam en er M agiërs uit het O osten in J e 
rusalem , die vroegen: „W aar is degene, die als ko
ning van de Joden geboren is? Wij zagen zijn ster 
in he t Oosten en kom en hem  huldigen." Toen riep 
H erodes in het geheim  de M agiërs bij zich en vroeg 
hun nauw keurig, op w elke tijd de ster verschenen  
w as." — M atth. 2 : 1 , 2 ,  7; K.B.

De wijzen of de zoogenaam de „m agiërs" w aren  
klaarblijkelijk  de d ienaren van  den Duivel. Dit 
dient tot w aarschuw ing voor al degenen, die v e r
klaren, navolgers van  Christus Jezus te zijn, doch 
door de geestelijken misleid, e r toe gebracht zijn, 
het bestaan  en de m acht der dem onen te ontkennen. 
In p laats dat zij de verm aning der Schrift opvolgen, 
verheerlijken  de godsdienstaanhangers — die als de 
„leiders" en  voornaam sten hunner kudde bekend
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staan  — deze duivelaanbidders of m agiërs door de 
cerem oniën, die te r gelegenheid van  het „Kerst
feest" beoefend worden. Ieder van  deze m agiërs 
behoorde tot dezelfde klasse, die elders in de Schrift 
„ toovenaars" genoem d w ordt; de apostel Petrus 
noem t hen bedriegers; zooals bijvoorbeeld Elymas 
de toovenaar, die het door den apostel Paulus ge
predik te  evangelie w eerstond en daarom  door 
Paulus „zoon des duivels" genoem d wordt. — 
H and. 13 : 8-10; N.V.

Het demonisme verboden
Indien de m enschen van  natu re  rechtvaardig  

w aren, zouden zij de w et Gods niet noodig hebben, 
w ant zij zouden — in harm onie m et God — overeen
kom stig de gerechtigheid handelen. „Wij weten, 
da t de w et niet gesteld is voor den rechtvaardige, 
doch voor w etteloozen en tuchteloozen." — 1 Tim. 
1 : 9;  N.V. Jehova God verkoos de Israëlieten  als 
Zijn zinnebeeldig volk  en  voerde hen uit Egypte- 
lan d . Deze m enschen w aren onvolm aakt en hadden 
daarom  een w et noodig, die hen op den rechten 
w eg zou leiden. De w et zou zorgen, dat zij hierop 
bleven  en hun tevens dezen w eg verklaren. Daar
om gaf God hun Zijn wet, w elke voorschreef, 
hetgeen  rechtvaard ig  is. Tot dit doel w erd God's 
w et gegeven, zooals de volgende opgeteekende 
w oorden aantoonen: „Zoo dan, de w et is onze tucht
m eester [opvoeder of leeraar] gew eest tot Christus, 
opdat wij uit h e t geloof zouden gerechtvaardigd 
w orden." — Gal. 3 : 24.

V anaf den tijd, w aarop God beloofde, dat Hij 
C hristus Jezus, den M essias, zou zenden, tot aan de 
daadw erkelijke kom st van den H eere Jezus C hris
tus, verstreek  er een lange tijd. Den Israëlieten  
w erd God's w et gegeven m et het doel, hen op den
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rechten  weg te houden en hen tot de kom st van 
Christus Jezus voor den duivelschen godsdienst te 
bescherm en en  te beschutten. Een van  de dingen, 
die Jehova God den Israëlieten  nadrukkelijk  v e r
bood, was het toegeven aan eenig godsdienstig ge
bruik of de dem onenvereering. M en lette  h ier op 
dit bijzondere gedeelte der wet: ,,En zij zullen ook 
n iet m eer hunne slachtofferen den duivelen, w elke 
zij nahoereeren , offeren; dat zal hun eene eeuw ige 
inzetting zijn voor hunne geslachten.” — Lev. 17 : 7.

Een offer aan de dem onen te wijden, was een 
daad, die met den dood bestraft werd. — Lev. 17:3,  
4; Gen. 9 : 5, 6. V olgens den K atholieken Bijbel van 
Dr. Him m elreich luidt Leviticus 19 :31 : „W endt u 
niet to t degenen, die doden oproepen en v raag t 
niets aan de w aarzeggers om daardoor n iet veron t
reinigd te  worden. Ik ben Jahve, uw  God." V olgens 
dezelfde verta ling  staat verder geschreven: „Indien 
iem and zich w endt to t tovenaars en w aarzeggers 
om naar hun voorbeeld echtbreuk te bedrijven, zal 
Ik mijn gram schap tegen hem w enden en hem uit 
mijn volk versto ten . M annen of vrouw en, die aan 
doodenbezw ering en w aarzeggerij doen, m oeten 
w orden gedood. Zij m oeten w orden gestenigd. Zij 
dragen zelf de verantw oording." — Lev. 20 : 6, 27.

De een of andere toovenarij te bedrijven en op 
bepaalde tijden acht te geven, bijvoorbeeld „vasten
avond," „Vrijdag den 13den”, of het „Heilige J a a r”, 
is een gruw el in God’s oogen, om dat dit alles m et 
dem onen heeft te m aken. „Er mag niem and onder u  
gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door 
het vuur laat gaan of bij een w aarzegger, orakelspre- 
ker en w ichelaar te rade laat gaan. N iem and mag 
zijn kind als tovenaar of bezw eerder laten  optreden, 
noch de geesten van doden en w aarzeggers laten  
ondervragen  of doden raadplegen. W ant Jahve,
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doen; en ju ist te r oorzake van die afschuw lijkheden 
jaag t Hij die volken voor u  uit." — Deut. 18 : 10-12; 
K.B.

Toen Jezus gezalfd was en Zijn taak  op aarde, 
nam elijk de verkondiging der w aarheid, ten  u itvoer 
begon te  brengen, vingen de dem onen — onder lei
ding van den Duivel — aan, Zijn w erk op krachtige 
wijze te h inderen en Hem te bestrijden. De Duivel 
trach tte  Jezus er toe te  bewegen, Zijn verbond m et 
Jehova te overtreden  en hierdoor Zijn eigen vern ie
tiging te bew erkstelligen. Dit m islukte hem  echter 
volkomen. — M atth. 4 : 1-10.

De andere demonen, die m et den Duivel sam en
w erkten, w aren  terzelfdertijd eveneens aan het 
werk, hetgeen onom stootelijk bewijst, dat destijds 
het oordeel aan hen nog niet vo ltrokken  was, doch 
dat de ten u itvoerlegging vanaf het tijdstip, w aarop 
het oordeel geveld werd, tot op God's bestem den 
tijd — A rm ageddon — werd uitgesteld. De dem o
nen worden in de Schrift ook „booze geesten" of 
„w ettelooze geesten" genoemd. In de dagen van  
Jezus plachten zu lke  geesten zich van den geest 
eens m enschen m eester te m aken om hem  zoodoen
de onder hun macht te brengen; heden ten dage is 
het precies eender. Toen Jezus in den vleeze was 
en nauw elijks m et het prediken van het evangelie 
een aanvang had gemaakt, begonnen de dem onen 
Hem reeds hun vijandschap te toonen. Jezus bevond 
zich op zekeren dag in de synagoge te Kapernaüm , 
w aar Hij den m enschen de w aarheid  predikte; dezen 
verw onderden zich over Zijn leerstelling  ten zeer
ste: ,,En daar was in hunne synagoge een mensch 
m et een onreinen geest, en hij riep uit, zeggende: 
laat af, w at hebben wij met U te doen, Gij Jezus 
N azaréner, zijt Gij gekom en om ons te verderven?

G O D S D I E N S T  39
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Ik ken U, wie Gij zijt, nam elijk de Heilige Gods. En 
Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil en ga uit 
van hem. En de onreine geest, hem scheurende en 
roepende m et eene groote stem, ging uit van hem .” 
M arc. 1 : 23-26. Een van  de booze geesten of N e
philim  uit de duisternis had zoodoende zijn macht 
over den in bovengenoem den tekst beschreven 
m ensch gedem onstreerd.

Er zijn tijden, waarin m eerdere dem onen, die ge
zam enlijk optreden, een m enschelijk schepsel onder 
hun macht w eten  te brengen en het gebruiken, om  
buitengew one dingen te volbrengen. H et Bijbelsche 
verhaal m aakt m elding van een arm en man, die in 
de graven huisde en een ongew one w onderlijke 
k rach t aan den dag legde. Als hij gekluisterd en 
m et ketenen  gebonden werd, w erden deze onm id
dellijk verbroken; de kracht, die voor het verbreken  
van  de boeien noodig was, overtrof de kracht van 
een gewonen sterveling. De dem onen hadden nam e
lijk m acht over dezen m ensch gekregen en de 
k racht voor het verbreken  der boeien en ketenen  
kw am  van hen, terw ijl de schijn gew ekt werd, dat 
deze m ensch zelf hiertoe in staa t was. De dem onen 
w eten, dat Jezus de Zoon Gods is ; zij w eten  verder 
dat God's oordeel over hen staat opgeteekend, he t
w elk  hun de vernietig ing aankondigt. Toen de 
w oordvoerder der demonen, die dezen arm en 
m ensch onder hun  m acht gebracht hadden, Jezus 
zag, geschiedde volgens het Bijbelsche verhaal het 
volgende: „Toen hij Jesus zag, kwam  hij van verre 
aangelopen. Hij w ierp zich op de knieën voor Hem 
neer en schreeuw de m et luide stem: „W at is er 
tussen mij en U, Jesus, Zoon van God, den A ller
hoogste? Ik bezw eer u bij God: Ga mij n iet kw el
len .” W ant Hij zeide hem: „O nreine geest, ga uit 
van  den man. Hij vroeg hem  nu: „Hoe heet ge?" Hij
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antw oordde Hem: „Legioen. Wij zijn velen!" Drin
gend vroeg hij Hem, dat Hij ze n iet uit die streek zou 
w egjagen. Er graasde daar tegen  de berg aan een 
grote kudde varkens. Ze vroegen  Hem: „Zend ons 
naar de varkens. Dan zullen we daarin  gaan. Hij 
stond het hun toe. De onreine geesten gingen nu over 
in  de varkens. De kudde, ongeveer tw eeduizend, 
sto rtte  zich vanaf de hoge oeverrand  in het meer, en 
ze verdronken  in het m eer.” —  M ark. 5:6-13; K.B.

Om de m enschelijke schepselen te kunnen beheer- 
schen, gaan de dem onen op verschillende m anieren 
te w erk. Zij m aken zich van den geest der m enschen  
m eester, gebruiken m enschen, om vreem de daden  
te doen en brengen zu lke  m isleiden ertoe te geloo- 
ven, dat ze stem m en van hun geliefde afgestorvenen  
gehoord hebben. De Schrift verm eldt vele gevallen 
die aantoonen, hoe de dem onen te w erk gingen, 
toen  Jezus op aarde was. H ieronder w orden slechts 
eenige aangehaald, m et het doel te bewijzen, dat de 
dem onen op aarde w erkelijk  leefden en niet in den 
zondvloed vernietigd w aren, zooals de geestelijken 
steeds deden voorkom en. Hierbij volgt een voor
beeld: Een groote schare van het arm e volk was 
begeerig door den mond van Jezus onderw ezen te 
w orden en h ierover w ordt het volgende voorval be
richt: „En ziet, een m an van de schare riep uit, zeg
gende: M eester! ik bid U, zie toch mijnen zoon aan, 
w ant hij is mij een eeniggeborene: En zie, een geest 
neem t hem, en van stonde aan  roept hij en hij 
scheurt hem, dat hij schuim t en wijkt nauw elijks van  
hem  en verp le ttert hem .” „En nog, als hij naar Hem 
toekw am  scheurde hem de duivel en verscheurde 
hem  [wierp de booze geest hem  op den grond en 
deed hem  stu ip trekken” ; N. V ert.]; m aar Jezus be
strafte  den onreinen geest en m aakte het kind gezond 
en gaf hem  zijnen vader w eder." —  Luc. 9 : 38, 39, 42.
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Als verder bewijs voor het feit, dat de dem onen 
leefden (en nog altijd leven) en den tijd van hun de
finitieve terechtstelling  afw achten, lette  men op h e t
geen zij tot Jezus zeiden: „En zie, zij riepen, zeggen
de: Jezus, Gij Zone Gods, w at hebben wij m et U te 
doen? Zijt Gij hier gekomen, om ons te pijnigen vóór 
den tijd?" — M atth. 8 : 29.

De duivel en zijn horde dem onen trach tten  de 
hooggeplaatsten  onder de m enschen op een sluw ere 
wijze te beheerschen. M enschenvrees voert in den 
va lstrik  van den Duivel. De Joden  vreesden, dat zij 
zonder koning bij de andere natiën  m inder in tel 
zouden zijn. Op hun verlangen  stond God hun Saul 
als koning toe. Saul zw ichtte daarna geheel voor den 
invloed en de m acht der demonen. — 1 Sam. 28 :7, 8. 
Uit vrees, dat zij bespot zouden w orden, indien zij 
n iet den een of anderen uiterlijken vorm  van  „gods
dienst" beoefenden, nam en de Joden het gebruik der 
afgodenvereering te baat en gaven zich over aan 
beeldenvereering.

Toen Jezus tot de Joden  kwam, zag Hij, dat de 
leiders den „godsdienst" leerden en beoefenden, 
w aardoor zij toonden, voor den invloed der demonen 
gezwicht te zijn. Deze leiders, „Farizeeërs" genaam d 
v reesden  dat zij n iet in staat zouden zijn, hun m acht 
over het volk te handhaven, dat het volk in gebreke 
zou blijven hen te eeren, hen „rabbi” te  noem en en 
hen openlijk te huldigen, indien zij n iet de een of 
andere cerem onie onderhielden, w aardoor zij de 
m enschen er toe b rachten  te  gelooven, dat deze 
leiders m éér dan gewone m enschen waren, die van 
God den A lm achtige bijzondere m acht en au toriteit 
hadden ontvangen. Deze v rees bracht deze leiders 
evenw el in den valstrik  van  Satan. — Spr. 29 : 25. 
Zij w aren  in gebreke gebleven, op God te vertrou 
w en en het verbond te houden, dat God m et het
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volk  gesloten had, ofschoon zij door Jehova her
haaldelijk  gew aarschuw d w aren. A angezien deze 
geestelijken persoonlijk gew in zochten — dat wil 
zeggen, zoowel het geld als den bijval der m en
schen — w aren  zij bereid, den tem pel van  Jeruzalem  
als een plaats te gebruiken, w aar allerlei w aren 
verkocht werden. Zoodoende m aakten  zij den tem 
pel Gods to t een „roovershol"; dit w as het gevolg 
van  de listen  van  Satan en zijn m et hem  verbonden 
dem onen. — M atth. 21 : 12, 13.

Toen Jezus bem erkte, dat de leiders van  Israël 
voor den invloed der dem onen gezwicht w aren  en 
m et het W oord Gods strijdige leerstellingen  aange
nom en hadden en onderw ezen, stelde hij hen in 
onvergelijkelijk  bijtende bew oordingen aan de kaak. 
Door het toegeven aan den invloed der dem onen en 
wijl zij het vo lk  leerstellingen geleerd hadden, die 
m et God's W oord in strijd waren, hadden deze  
geestelijken  over den Tem pel en den Naam van  
Jehova grooten smaad gebracht en Zijn W oord  
onder het vo lk  krachteloos gemaakt. Daarom  sprak 
Jezus tot hen: W ee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, 
gij geveinsden! want gij sluit het K oninkrijk der he
m elen toe, terwijl de m enschen er voor staan; zelf 
toch gaat gij niet binnen, en hen die trachten binnen  
te kom en, verhindert gij in te gaan". — M atth. 
23 : 13; Utr. V.

O ver den zinloozen vorm endienst, dien de Fari
zeeërs in hun godsdienstvereering huldigden, zeide 
Jezus: „W ee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
geveinsden! w ant gij vertien t de m unte, en de dille 
en  den komijn, en gij laat na het zw aarste der W et, 
nam elijk het oordeel, en de barm hartigheid  en het 
geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere 
n iet nalaten . Gij blinde leidslieden, die de mug u it
zijgt, en den kem el doorzw elgt!” „Gij slangen, gij
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adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helsche ve r
doem enis ontvlieden?" — M atth. 23 : 23, 24, 33.

Deze Farizeeërs, de godsdienstleiders, waren in 
gebreke gebleven, God's W oord te leeren-, in de 
plaats daarvan hadden zij de overleveringen van 
m enschen gesteld; dit hadden zij gedaan, omdat zij 
onder den invloed en de macht der dem onen geraakt 
waren. Jezus zeide van hen: „Toen kw am en tot Je 
zus eenige Schriftgeleerden en Farizeeën, die van J e 
ruzalem  waren, zeggende: W aarom  overtreden  Uwe 
discipelen de inzettingen der Ouden? w ant zij was- 
schen hunne handen niet, w anneer zij brood zullen 
eten. M aar Hij, antw oordende, zeide tot hen: W aar
om overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw e in
zetting?” „Gij geveinsden, wel heeft Jesa ja  van u ge
profeteerd, zeggende: Dit volk genaakt Mij met hun
nen mond en eert Mij m et de lippen, m aar hun hart 
houdt zich verre  van Mij. Doch tevergeefs eeren  zij 
Mij, leerende leeringen, die geboden van m enschen 
zijn.” — M atth. 15 : 1-3, 7-9.

De godsdienstleiders, de Farizeeërs, w aren  blind 
voor de w aarheid van  God's W oord, om dat zij voor 
den Duivel bezw eken w aren  en den „godsdienst" aan 
genom en hadden; daarom  zeide Jezus tot hen, dat 
zij blind waren. — M atth. 23 : 19, 24. Deze Farizeeërs 
w aren  n iet bereid, de w aarheid  aan te nemen, zoo- 
als de H eere Jezus Christus haar bracht; zij trach t
ten  daarentegen  te verhinderen, dat het volk de 
w aarheid  zou zien en begrijpen; dit deden zij onder 
den invloed van de demonen. Zij w aren door Satan 
en zijn horde verblind en zoodoende van God afge
trokken. H et was de waarheid, door Jezus tot hen  
gesproken, die den geestelijken stak en diep krenk
te; hun eenig antwoord  — dat als verdediging m oest 
gelden  — was een daad van gew eld tegenover Jezus, 
waartoe w ederom  de dem onen hen aandreven.
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M en lette  thans op he t volgende deel van  het v e r
haal, dat onom stootelijk bewijst, dat deze geestelij
ken onder den invloed, de m acht en het geweld van 
den Duivel stonden en zij om die reden den H eere 
Jezus Christus trach tten  te vernietigen: „Gij zoekt 
Mij echter te doden, een Man, die u de w aarheid  ge
zegd heeft, die Hij van God vernam . Dat deed A bra
ham  niet. Gij verrich t de w erken  van uw vader. „Zij 
zeiden Hem: „Wij zijn n iet uit ontucht geboren, één 
V ader bezitten wij: God!" Jesus zeide hun: „Indien 
God uw V ader was, dan zoudt ge Mij liefhebben. Ik 
ben inderdaad van God u itgegaan  en Ik ben hier van 
God. Ik ben volstrekt n iet uit Mijzelf gekomen, m aar 
Hij zond Mij. W aarom  verstaat ge mijn spreken niet? 
O m dat ge n iet in staat zijt mijn leer aan te horen. Ge 
zijt u it uw  vader, den duivel en naar de verlangens 
van  uw  vader wilt ge handelen. Van het begin af 
w as die een m oordenaar en in de w aarheid stond hij 
niet, om dat er geen w aarheid in hem is. W anneer hij 
leugentaal spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Hij is 
een leugenaar en de vader van  de leugen.” —  Joh. 
8:40-44; K.B.

Na de kruisiging van  Jezus gingen Zijn apostelen 
voort, het evangelie van  het Rijk Gods te verkondi
gen; de dem onen boden hun in dit w erk krachtigen 
tegenstand. De apostelen  genazen de lijdenden door 
de macht, die de H eer hun verleend  had, m aar voor 
hun goede daden w erden zij door de godsdienstige 
ijveraars veroordeeld. — Hand. 5 : 16-18; 8 : 5-7. Toen 
eenige van de Joden, die handel dreven, zagen hoe 
Paulus, een van  de apostelen, m acht over de dem o
nen uitoefende, trach tten  zij hetzelfde te doen, even 
als heden ten dage een aantal geestelijken voor
geven, den H eere te vertegenw oordigen. H ierover 
s taa t geschreven: „En sommige van  de om zw ervende 
Joden, zijnde duivel-[geesten-; N.V.] bezw eerders,
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hebben zich onderw onden den N aam  des H eeren J e 
zus te noem en over degenen, die booze geesten had
den, zeggende: Wij bezw eren u bij Jezus, Dien Pau
lus predikt! Deze nu w aren  zekere zeven zonen van  
Sceva, een Joodschen overpriester, die dit deden. 
M aar de booze geest antw oordende, zeide: Jezus ken 
ik en  Paulus w eet ik; m aar gijlieden, w ie zijt gij? En 
de mensch, in w elken de booze geest was, sprong 
op hen en hen m eester gew orden zijnde, kreeg de 
overhand  tegen hen, alzoo dat zij naak t en gewond 
uit dat huis ontvloden." — Hand. 19 : 13-16. Deze ge
beurtenis toont duidelijk aan, dat de m annen on
der den invloed der dem onen stonden en het bew ijst 
wederom , dat de dem onen nog in leven w aren. Het 
feit, dat de overpriester van  de Joodsche godsdien
stige organisatie zich op zulk een bedriegelijke wijze 
voor den H eere Jezus uitgaf, v indt heden zijn para l
lel onder vele  priesters, die ten  onrechte bew eren, 
vertegenw oordigers van  den H eere te zijn; zij kun
nen w eldra verw achten, dat de k leederen  hun van  
het lichaam  gescheurd zullen worden, zoodat zij 
n aak t en barrevoets zullen rondloopen. — Zach. 
13 : 4-6.

In de dagen der apostelen  trach tten  deze godde- 
looze dem onen de m enschen te bedriegen en ook in 
den tegenw oordigen tijd bedriegen zij velen, die 
knechten  Gods bew eren te zijn. Zij w aren destijds in 
leven  en voerden hun  booze handelingen uit. Deze 
booze geestelijke schepselen zijn ook heden nog in 
leven  en voeren  dezelfde handelingen uit, zij mis
leiden zoodoende op gelijke wijze velen, die God 
m eenen te dienen. H et gezaghebbende Schriftuur
lijke getuigenis van den apostel bewijst duidelijk, dat 
aan  het einde der w ereld  — w aarin  wij thans leven — 
geestelijken, die God bew eren te  dienen, onder den 
invloed der dem onen zouden vallen. H ierover staat
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geschreven: „M aar de geest zegt uitdrukkelijk, dat 
in latere  tijden somm igen van he t geloof afvallig 
zullen worden, en dw aalgeesten en dem onische lee- 
ringen aanhangen, op grond van huichelachtige p re
diking van leugenaars, die in hun eigen gew eten hun 
brandm erk dragen". — 1 Tim. 4 : 1 , 2 ;  Utr. V.

In de dagen van de apostelen brachten zoowel de 
n iet-Joden alsm ede ettelijke Joden  aan de beelden of 
afgoden offers en van deze offers staat geschreven: 
„W at bew eer ik dus? Dat offervlees inderdaad iets 
te betekenen heeft? Neen, dit: w at de heidenen offe
ren, offeren zij aan de boze geesten en niet aan God. 
En ik wil niet, dat gij in gem eenschap kom t m et de 
boze geesten." — 1 Cor. 10 : 19, 20; K.B.

Dit is een verder en definitief bewijs voor het feit, 
dat de Duivel godsdienst en godsdienstige cerem o
niën als middel gebruikt, om het volk te m isleiden 
en het van God af te keeren. Zoodoende gebruikte  
de D uivel ter bereiking van zijn plannen den gods
dienst vanal den tijd van N im rod tot de dagen der 
apostelen en hetgeen hier volgt, bew ijst boven allen 
tw ijfel verheven , dat de dem onen ju ist in den tegen- 
woordigen tijd op buitengew one w ijze huishouden  
en zich eveneens van den godsdienst bedienen, om  
de m enschen van God al te brengen. Hij, die aan de 
veilige kant w enscht te staan, moge het volgende 
zorgvuldig bestudeeren en nagaan. M en zal aan de 
hand van de Schrift tot de overtuiging komen, dat de 
zonde, die al degenen, die verk laren  God te dienen, 
vast om klem t en omstrikt, de invloed der dem onen 
is, die door middel van den godsdienst op hen uitge
oefend wordt. Om zichzelf van dien invloed te vrij
waren, dienen zij ijverig den godsdienst te mijden 
en zich terw ille van hun eigen veiligheid nauw keurig  
aan God's W oord te houden.
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EEN VALSTRIK.
HOOFDSTUK II

J EHOVA onderw ees zijn zinnebeeldig volk om trent 
de valstrikken, die de dem onen voor hen zou

den opstellen. Hij toonde terzelfder tijd den eenigen 
w eg tot ontkom ing naar de plaats der veiligheid aan. 
Op dit onderw erp heeft Spreuken 29 :25 betrekking. 
„M enschenvrees spant een strik, m aar w ie op Jahve 
vertrouw t, w ordt in veiligheid gebrach t." ; L.V. Ja, om 
nog dringender reden geldt thans deze w aarschuw ing 
en onderw ijzing voor al degenen, die beloofd hebben, 
den wil Gods te doen. A angezien immers alle dem o
nen uit den hem el op de aarde gew orpen zijn en we
ten, dat de tijd van den eindstrijd m et rassche schre
den nadert, stellen zij thans onder de leiding van 
Satan, den hoofddem on w anhopige pogingen in het 
werk, om de gewijden door middel van  list te vangen 
en  hen in het eeuw ige verderf te storten. —  Openb. 
12 :7-12. V anaf Genesis tot O penbaring w aarschuw t 
de Heilige Schrift in ruim e m ate voor den invloed en 
de m acht der dem onen over de m enschen. De Schrift, 
die dengenen die God dienen gegeven is, opdat zij 
volkom en toegerust zouden zijn, om de gerechtigheid 
te dienen, onthult talrijke listen  en intriges, die ge
bruikt w orden, om de m enschen te vangen. Slechts 
zij, die Jehova God liefhebben en Hem in geest en 
w aarheid  dienen, zullen thans op deze w aarschu
wing acht geven; deze w aarheden w orden daarom  in 
het belang van dezulken gepubliceerd.

Langen tijd is de godsdienst he t hoofdmiddel ge-
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w eest, om de m enschen er toe te verleiden, aan den 
invloed van  andere m enschen toe te geven. De gods
dienstige m ensch koestert in 't algem een een be
paalde vrees voor den dom inee, den geestelijke of 
den leider van zijn godsdienstig systeem ; hij onder
w erpt zich daarom aan de onderw ijzing van zu lke  
personen; op zu lk  een listige w ijze vangen de dem o
nen de argelooze menschen. Indien iem and vreest, 
dat m enschen, in 't bijzonder de godsdienstige lei
ders, hem  hun goedkeuring zouden kunnen ontzeg
gen, geraakt hij in den valstrik  van den vijand. Mo
gen daarom  alle gewijden de volgende w aarheid  
goed onthouden: De eenige plaats van veiligheid is 
bij den Heere te vinden; slechts degenen, die op Je
hova God vertrouw en, die er ijverig naar streven, 
H em te gehoorzam en en zich aan Hem te onderw er
pen, kunnen  in deze booze dagen in veiligheid  zijn. 
Elke gewijde m oet er naarstig  naar streven, den ver- 
leidelijken invloed van schepselen te mijden. Een 
ieder, die G od’s w elbehagen wil bezitten, m oet er op 
toezien, dat hij zich niet op m enschen verlaat, om dat 
m enschen onvolm aakt zijn. Volgt hen slechts in zoo
verre, als zij den H eere Jezus Christus navolgen. In 
de Staten V ertaling w ordt Spreuken 29 : 25 als volgt 
w eergegeven: ,,Die op den H eere vertrouw t, zal in 
een hoog v e rtrek  gesteld w orden." In den Katholie
ken Bijbel luidt deze tekst: „W ie op Jahve ver
trouw t, is veilig." Dit beteekent, dat de gezalfden 
slechts onder die voorw aarde m et Christus Jezus 
verhoogd en beveiligd w orden, dat zij den H eere vol
kom en vertrouw en  en Zijn geboden gehoorzamen. 
O nder dezelfde voorw aarde zullen ook de Jonadabs 
het w elbehagen des H eeren en den w eg ten  leven 
vinden. M oge Jehova  uw e vrees zijn! S treeft naar 
zijn w elbehagen en n iet naar de goedkeuring van  
m enschen! — Jes. 8 : 13.
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Christendom  en godsdienst zijn tw ee afzonderlijke 
en verschillende begrippen, die in lijnrechte tegen
stelling tot elkander staan. Er zijn talrijke menschen, 
die godsdienst beoefenen, doch er zijn slechts w einig 
w are Christenen. M en zal opm erken, dat de gods- 
dienstaanhangers onder den invloed  en de macht der 
dem onen staan, onverschillig of zij dit w eten  of niet. 
De Duivel en zijn legerschaar van  dem onen strijden 
een w anhopigen strijd tegen de Christenen. Ieder, 
die tracht den H eere te volgen, m oet thans w aak
zaam  en in zijn toew ijding aan den A lm achtige 
voortdurend op zijn hoede en actief zijn. M en houde 
steeds in gedachte, dat er slechts één plaats van  vei
ligheid is, nam elijk in of onder C hristus Jezus, den 
aanvoerder van  de hoofdorganisatie Jehova's, w elke 
organisatie  dengenen bescherm ing verleent, die 
thans tot den H eere vlieden. Al dezulken m oeten 
volledig op Jehova God vertrouw en en zich w ijden 
aan  de groote Theocratie.

Een korte  verw ijzing naar de feiten zal aantoonen, 
hoe volkom en de godsdienstaanhangers in duister
nis verkeeren . De Heilige Schrift — Openb. 7 : 4-8; 
14 :1, 3 — toont duidelijk aan, dat er slechts 144.000 
leden van  „het lichaam  van Christus" zullen zijn en 
dat — in vergelijking tot het groote aan tal thans op 
aarde levenden  — in A rm ageddon slechts een klein 
aan tal gespaard zal worden. De in New-York v e r
schenen W ereld  A lm anak  voor 1939 verk laart, dat 
er, naar bew eerd w ordt 682.400.000 m enschen op 
aarde leven, die als C hristenen getaxeerd  worden. 
M en schat, dat h iervan  331.500.000 Roomsch-Katho- 
liek, 144.000.000 O rthodox-K atholiek  en 206.900.000 
P rotestantsch zijn. V olgens deze in een  w ereldsch 
geschrift gepubliceerde cijfers zouden er m illioenen 
C hristenen zijn, hetgeen  natuurlijk  onbijbelsch is. Er 
w ordt bew eerd, dat er a lleen  al in de V ereenigde
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Staten 64.000.000 zoogenaam de „C hristenen” leven. 
V olgens den Bijbel k lopt dit natuurlijk  niet; w aar
schijnlijk kom en deze cijfers wel uit, als men ze toe
past op hetgeen  onder den naam  van den zooge- 
naam den „Christelijken godsdienst" bekend staat en 
beleden wordt. Indien m en hierop toch wil ingaan, 
kan  hoogstens gezegd worden, dat er onder deze mil- 
lioenen verm eende C hristenen slechts een heel klein 
aan tal is, dat w erkelijk  zijn vertrouw en op God en 
C hristus Jezus stelt. De aanhangers en belijders van  
den godsdienst en hun volgelingen zijn daarentegen  
in  de valstrikken  van den vijand geraakt.

De Bijbelsche profetie, die thans bezig is in v e r
vulling te gaan, bewijst onom stootelijk, dat b innen
kort de bew ering van al deze godsdienstaanhangers 
op h aar echtheid grondig beproefd zal w orden. De 
gezalfden staan  thans onder de beslissende beproe
ving. Als deze over de „C hristenheid" komt, zal ge
openbaard  worden, dat deze groote m assa’s in 't ge
heel geen geloof in God hebben en vijandig staan  
tegenover de groote Theocratische Heerschappij, 
w aarvan  Jezus Christus de Koning en H eerscher is. 
De groote m enigten, w elke „C hristenen” genoem d 
w orden, verloochenen in w erkelijkheid God en 
Christus, zij buigen zich uit m enschenvrees voor den 
to ta lita iren  „vorm van  godzaligheid", zw ichten er 
voor en doen zoodoende den wil van Satan en de 
andere  dem onen. Door de daad van  Jehova God, in 
de Schrift Zijn „vreem de daad" — Jes. 28 : 21 — ge
noemd, zal de zoogenaam de „georganiseerde C hris
telijke godsdienst" volkom en vern ietigd  worden, om 
nooit m eer op te komen.

Zooals de Schrift ve rk laart en de feiten volledig 
bevestigen, m aken wij thans gevaarlijke tijden door. 
De toestand, w aarin  zich de „Christenheid" kort vóór 
A rm ageddon bevindt, w ordt in de volgende profe
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tische w oorden geschilderd: „W eet wel, dat er in de 
laa tste  dagen m oeilijke tijden zullen aanbreken. De 
m ensen zullen nam elijk zelfzuchtig wezen, hebzuch- 
tigen, grootsprekers, hoogm oedigen, lasteraars, on
gehoorzaam  aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos; 
liefdeloos, trouw eloos, kw aadsprekers, onbeheerst 
ontem baar, zonder liefde voor het goede,- verraders, 
roekeloos, opgeblazen, m eer genotzoekers dan God
zoekers, die liever de uiterlijke schijn dan vroom 
heid bezitten, doch haar k rach t n iet w illen erkennen. 
Houd u ver van  zulke m ensen." —  2 Tim. 3 : 1-5; K.B.

De hierboven  aangehaalde profetie heeft speciaal 
betrekking  op den tegenw oordigen tijd; over he t 
hoogtepunt zegt dezelfde profetie: „Trouwens, allen, 
die in Christus Jezus godvruchtig w illen leven, zul
len vervolgd w orden. M aar slechte m enschen en be
driegers zullen van kw aad tot e rger kom en; zij v e r
leiden en w orden verleid ." — 2 Tim. 3 : 12, 13. N.V.

Sedert het jaa r 1918 en in het bijzonder vanaf 1933, 
is de vervolging van degenen, die zich aan God en 
Zijn K oninkrijk gewijd hebben, voortdurend  toege
nom en; de slechte m enschen, in de eerste  plaats de 
godsdienstaanhangers, zijn nóg slechter geworden. 
A angezien zij zelf door de dem onen verleid  zijn, heb
ben zij groote m assa’s andere m enschen verleid  en 
verle iden  deze nog verder. De euveldaden, die heden 
door het Communisme, Nationaal-Socialism e, Fascis
me en de m et hen verbonden godsdienstleiders je 
gens het volk bedreven  w orden, nem en voortdurend  
toe. De volksm assa's staan  onder deze goddelooze 
leiders, die al degenen vervolgen, die de THEOCRA
TISCHE HEERSCHAPPIJ ondersteunen. H et is nood
zakelijk, dat het verbondsvolk Gods deze Schrifttek
sten  en de desbetreffende gebeurtenissen in gedach
te houdt, opdat het aan de valstrikken  van  de dem o
nen ontkom en kan.
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Alle redelijk denkende m enschen kunnen duide
lijk erkennen, dat de op aarde heerschende toestan
den zich in de laa tste  jaren  verergerd  hebben en dat 
de boosheid m eer en  m eer de overhand neem t, ju ist 
zooals de zooeven aangehaalde Bijbelteksten voor
zegd hebben. Als voorbeeld van dezen verschrikke- 
lijken toestand  is he t n iet zonder profetische betee- 
kenis, dat gedurende de aanw ezigheid van Jezus 
Christus in he t vleesch — voor m eer dan negentien
honderd jaren , toen Hij gedurende drie en een half 
jaa r  de w aarheid  predikte — slechts een klein  aantal 
m enschen zich tot Hem wendde. Thans is Christus 
Jezus, Die op den troon geplaatst is, tegenw oordig 
en het zijn thans eveneens slechts weinigen, die zich 
geheel aan  Hem gewijd hebben. Ju ist van  dezen tijd 
sprekende, zeide Jezus: ,,Doch de Zoon des m en
schen, als Hij komt, zal Hij ook geloof v inden op de 
aarde"? — Luc. 18:8. Hoe nauw keurig  stem men 
toch de w aarneem bare gebeurtenissen van  den te- 
genw oordigen tijd m et de profetische w oorden des 
H eeren overeen! Elk mensch, die het leven  wenscht, 
dient zich volledig  van den feitelijken toestand be
w ust te worden; hij dient de oorzaken van de heden- 
daagsche gevaren vast te stellen en den eenigen w eg  
tot ontkom ing, alsm ede de plaats van zekerheid  te 
zoeken.

Een eerlijke, onbevooroordeelde beschouw ing van  
de Heilige Schrift en  de erkende feiten zal to t volle 
bevrediging voor oprechte m enschen — en b o v e n a l
le twijfel verheven  — bewijzen, dat de invloed en de 
m acht der dem onen over het volk, de  oorzaak van  
deze gevaarvolle  tijden is. Satan, de overste  der de
m onen, tezam en m et zijn heirschaar goddelooze 
schepselen drijft de geheele w ereld — als een on
stuim ige riv ier — in den eeuw igen dood, zoo
als door den in de Doode Zee stroom enden Jordaan
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voorschaduw d wordt. De dem onen bedienden zich 
van  den godsdienst, om dezen verschrikkelijken toe
stand  tew eeg te brengen. Door m iddel van gods
dienst hebben zij groote volksm assa’s verleid, ve r
leiden nog en trekken  hen daardoor van  God af. 
Zoow el de leiders als de heerschers in de godsdien
stige system en  zijn door den invloed der dem onen  
er toe gebracht, te gelooven, dat godsdienst en Chris
tendom  één en hetzelfde zijn, terwijl in w erkelijk 
heid de godsdienst de openlijke en heftige tegen
stander van alle Christenen is. Godsdienst en gods
dienstige gebruiken zijn het gevolg van  de m acht 
en den invloed der dem onen. H et Christendom  staat 
voor de w aarheid  in, het eischt de onvoorw aarde
lijke gehoorzaam heid aan de w et van  den Almach- 
tigen God. G odsdienst is dem onenaanbidding, het 
Christendom  daarentegen is de aanbidding van Je
hova God in geest en in waarheid. O prechte m en
schen dienen de geboden van den A lm achtigen God, 
aan  Zijn zinnebeeldig volk betreffende godsdienst 
gegeven, aandachtig  te overw egen. Deze geboden 
zijn heden van  veel grooter kracht gew orden voor al 
degenen, die den w eg der gerechtigheid zoeken.

Demonenaanbidding verboden

Vanaf den tijd van  Nim rod hebben alle heidensche 
natiën  dem onenaanbidding of godsdienst bedreven, 
door den duivelen offers te bren-gen. De natie  Israël, 
h e t eenige volk, dat door Jehova God u itverkoren  
was, bevond zich in groot gevaar, den dem onen
godsdienst evenzeer ten offer te vallen. Daarom  ge
bood God den Israëlieten, dem onism e of godsdienst 
te  mijden. Hij beval Zijn zinnebeeldig volk, Hem be
paalde d ieren te offeren. Deze offeranden m oesten 
op de door den H eere voorgeschreven  wijze ge
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bracht w orden; zij vorm den profetische beelden, die 
God liet m aken, om het groote offer van  Christus 
Jezus te voorschaduw en. Om God te bespotten, he t 
volk te doen stru ikelen  en het e r toe te  bew egen 
van  God af te vallen, heeft de dem onengodsdienst 
van  zijn aanhangers verlangd, aan  de dem onen of 
duivelen dieren te offeren. Op bepaalde tijden 
zw ichtte he t volk Israël voor den invloed der de
monen. De wet, die God dit volk gaf, toont onom 
w onden aan, dat het offeren van  dieren aan de de
m onen een schending van „het eeuw ige verbond” in
hield — Gen. 9 : 5-17. Hij, die dit deed, haalde zich de 
doodstraf op den hals. Jehova gaf daarom  den Israë
lieten  een nadrukkelijk  gebod m et betrekking tot 
zulke offers; dit gebod luidt; ,,En zij zullen ook niet 
m eer hunne slachtofferen den duivelen, w elke zij na- 
hoereeren, offeren; dat zal hun eene eeuw ige inzet
ting zijn voor hunne geslachten. Zeg dan tot hen: 
Een ieder van  den huize Israël en van de vreem de
lingen, die in he t m idden van hen als vreem delingen 
verkeeren , die een brandoffer of slachtoffer zal offe
ren  en dat tot de deur van  de ten t der sam enkom st 
n iet zal brengen om hetzelve den H eere te  bereiden, 
die m an zal u it zijne volkeren  u itgeroeid  w orden." 
— Lev. 17 : 7-9.

Jehova  God w aarschuw de de Israëlieten  duidelijk 
en  stelde hen er van in kennis, dat de door de heide
nen aangehangen godsdienst hun tot een valstrik  
zou w orden. De godsdienstaanhangers dienden de 
dem onen en  vorm den hierdoor een gevaar voor 
God's verbondsvolk. Daarom gebood God Zijn volk 
aangaande de heidensche aanbidders of de demo
nenvereerders het volgende: „Gij zult dan alle die 
volken verteren , die de H eere uw  God u geven zal; 
uw  oog zal hen n iet verschoonen en gij zu lt hunne  
goden n iet dienen, w ant dat zoude u een strik  zijn.



Zoo gij in uw  hart zeidet: Deze volken  zijn m eer
der dan ik, hoe zoude ik hen u it de bezitting kunnen 
verdrijven: v rees niet voor hen; gedenk steeds w at 
de H eere uw God aan Farao en aan alle Egyptenaren 
gedaan heeft; de groote verzoekingen, die uwe 
oogen gezien hebben en de teekenen  en de w onde
ren  en de sterke  hand en den u itgestrek ten  arm, 
door w elke u de H eere uw  God heeft uitgevoerd: al- 
zóó zal de H eere uw  God doen aan  alle volken, voor 
w elker aangezicht gij v reest."  — Deut. 7 : 16-19.

De Israëlieten  schonken aan G od’s w aarschuw ing 
ten  opzichte van  den godsdienst of de duivelaanbid- 
ding geen aandacht. God had hen om Zijns Naam s wil 
u itverkoren  en om dat zij — door aan den invloed der 
dem onen toe te  geven — ontrouw  w aren, zeide God 
tot hen: „Uit alle geslachten des aardbodem s heb Ik 
u lieden alleen gekend; daarom  zal Ik alle uw  onge
rechtigheden over ulieden bezoeken." — Amos 3 : 2.

De Schrift ste lt helder in he t licht, w aaru it de m is
daden of ongerechtigheden der Israëlieten  beston
den, die God aan  hen bezocht: H et w as afgoden
dienst of dem onenaanbidding: „W ant alle de goden 
der vo lkeren  zijn afgoden." — 1 Kron. 16 : 26; Ps. 
96 : 5; 97 : 7. „M aar zij verm engden zich m et de hei
denen en  leerden  derzelver w erken; zij dienden 
hunne afgoden en zij w erden  hun tot eenen  strik. 
D aarenboven hebben zij hunne zonen en hunne 
dochteren den duivelen [booze geesten; Utr. V.; de
m onen; L.V.] geofferd en zij hebben onschuldig 
bloed vergoten, he t bloed hunner zonen en hunner 
dochteren, die zij den afgoden van  K anaan hebben 
opgeofferd; zoodat het land door deze bloedschulden 
is ontheiligd geworden. En zij ontrein igden zich door 
hunne w erken  en zij hebben gehoereerd  door hunne 
daden. Dies is de toorn des H eeren ontstoken tegen 
Zijn volk, en  Hij heeft eenen  gruw el gehad aan Zijn
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erfdeel; en Hij gaf hen in de hand  der heidenen, en 
hunne haters heerschten over hen." — Ps. 106 : 35-41. 
„ . . .  .Ja , ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij 
h e t den duivelen offeren en n iet Gode. En ik wil niet, 
dat gij m et de duivelen gem eenschap hebt. Gij kunt 
den drinkbeker des H eeren n iet drinken en den 
drinkbeker der duivelen; gij kunt n iet deelachtig zijn 
der tafel des H eeren en der tafel der duivelen.” —  
1 Cor. 10 :20, 21. Deze Schriftteksten  bew ijzen duide
lijk, dat een godsdienstaanhanger geen ware Chris
ten kan zijn, tenzij hij den godsdienst geheel en al 
opgeeft, zich onvoorwaardelijk aan God en Christus 
wijdt en dienovereenkom stig  God en Christus dient.

De door de K atholieke organisatie  in he t bu iten
land m eest gebruikten  Bijbel staa t als de Allioli- 
verta ling  bekend. De volgende teksten  zijn aan deze 
vertaling  ontleend, om aan te toonen, dat de K atho
lieke leiders geen aannem elijke reden  hebben, t.o.v. 
G o d s  gebod betreffende den dem onendienst in 
onkunde te verkeeren . „Gij zult u n iet tot de toove- 
naars [die een dodenbezw eerdersgeest hebben; be
oefenaars van  een dem onengodsdienst] wenden, [tot 
degenen, die doden oproepen; K.B.] noch iets aan 
de w aarzeggers vragen, om door hen n iet veron trei
nigd te worden. Ik ben de Heere, uw  God." — Lev. 
19 :31 .

„De ziel, die zich w endt tot de toovenaars [dege
nen, die een dodenbezw eerdersgeest hebben; beoe
fenaren van den dem onendienst J en de w aarzeggers 
en m et hen [naar hun voorbeeld; K.B.] hoereert, 
tegen diezelve zal Ik Mijn aangezicht stellen  [Ik zal 
mijn gram schap tegen hem w enden; K.B.] en hen  
uitroeien  [versto ten] uit het m idden huns volks." 
— Lev. 20 : 6.

Een verdere  toepasselijke tekst is de volgende: 
„Een m an of vrouw , w aarin  een Pythons- [dooden-



bezw eerdersgeest (Schlachter): een toovenaar of 
geesten-m edium ] of w aarzeggersgeest is, [die aan  
dodenbezw ering en w aarzeggerij doet; K.B.] die 
zullen des doods sterven; men zal hen steenigen; 
hun bloed is op hen." [Zij dragen zelf de veran t
woording; K.B.] — Lev. 20 : 27; Allioli. „O nder u zal 
n iet gevonden worden, die zijnen zoon of zijne doch
ter door het vuur laat gaan, om hen te reinigen, of 
die de w aarzeggers bevraagt en op droom en en voor- 
teekenen  acht geeft, of een toovenaar, noch een be
zw eerder, noch iemand, die de Pythonsgeesten  [de 
geesten van  doden; K.B.] bevraag t of de w aarzeg
gers, noch iemand, die de w aarheid  van de dooden 
trach t te ervaren; w ant dit alles verafschuw t de 
H eere en om dezer gruw elen wil zal Hij hen verdel
gen bij Uw intocht." — Deut. 18 :10-12; Allioli.

Katholiek godsdienst-demonisme

H et K atholieke godsdienstsysteem  is een stelsel, 
dat zichzelf en  zijn gebruiken als „de Christelijke 
godsdienst" bestem pelt. Ongetw ijfeld behoorden in 
het begin vele oprechte m enschen tot de leden van  
deze organisatie, die echter la ter tot he t demonisme 
vervielen , aangezien zij zelf m isleid w erden en als 
leiders vele anderen m isleidden. H etgeen hier ge
publiceerd wordt, dient n iet ter bespotting, doch om 
de oprechte m enschen in de K atholieke organisatie 
behulpzaam  te  zijn, den gevaarlijken toestand — 
w aarin  zij door hun geestelijken of leiders van  de Ka
tholieke organisatie  gebracht zijn — in te zien en te 
onderscheiden. God gebiedt uitdrukkelijk , dat dege
nen, die Hem op aannem elijke wijze w illen dienen, 
Hem in w aarheid  m oeten dienen en dientengevolge 
iedere soort van  dem onenaanbidding behooren te 
verm ijden. „Gij zult geen andere  goden voor mijn
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aangezicht hebben. Gij zult u  geen gesneden beeld 
noch eenige gelijkenis m aken van  hetgeen  dat 
beven  in den hem el is, noch van  hetgeen  dat onder 
op de aarde is, noch van  hetgeen dat in de w ateren  
onder de aarde is. Gij zult u voor die n iet buigen 
noch hen dienen; w ant Ik de Heere, uw  God, ben 
een  ijverig God, die de m isdaad der vaderen  bezoek 
aan de kinderen, aan  het derde en aan  het vierde 
lid [tot in het derde en vierde lid; Luther] derge- 
nen, die Mij haten ." — Exod. 20 : 3-5.

H eidendom  beteeken t afgodendienst en is dus 
dem onenaanbidding. (Zie M cClintock & Strong’s 
Cyclopaedia.) Het heidensche Rome w as een on
buigzam e tegenstander van Christus Jezus en de 
door Hem verkondigde w aarheid. H et heidendom  is 
daarom  anti-Christelijk, om dat het dem onism e is. 
M en lette  thans op het volgende citaat u it een ge
zaghebbende verk laring  van  iem and u it de hooge 
K atholieke autoriteiten , w aaru it afdoende blijkt, dat 
he t K atholieke godsdienstsysteem  of de K atholieke 
organisatie  den heidenschen godsdienst heeft aan
genom en. De Room sch-Katholieke H iërarchie volgt 
h aar gebruikelijke m ethode, door de beschuldiging 
te uiten, dat he t slechts ,,De W achttoren" is, die 
onder m iskenning van  de feiten bew eert, dat de Ka
tholieke godsdienst demonisme is. Teneinde vast te 
stellen, dat „De W ach tto ren” w erkelijk  w aarheid  
spreekt, m ogen oprechte m enschen nu eens hun 
aandacht bepalen to t he t volgende getuigenis van 
een au to rite it der K atholieke organisatie  zelf en 
vervolgens voor zich uitm aken, w elken weg zij wen- 
schen in te slaan. K ardinaal John  H enry  New m an 
publiceerde in het jaa r  1878 „Een Verhandeling over  
de O ntw ikkeling  der Christelijke Leerstelling." Deze 
publicatie w erd in het jaa r 1881 in Londen, Enge
land, door Pickering & Co uitgegeven. Uit he t acht



ste  hoofdstuk van  dit geschrift w orden de volgende, 
door K ardinaal New m an opgeteekende verk la rin 
gen geciteerd:

H oofdstuk 8. Toepassing van  het derde K enteeken 
eener w are O ntw ikkeling.

Assimileerende kracht

[Pag. 355] „ . .  . Bezat zij [de Room sch-Katholieke 
kerk] de kracht, om, onder he t behoud van  haar 
e igen  persoonlijkheid, haar [heidensche] tegen
standers in zich op te  nemen, evenals — volgens 
de illustratie  van  den heiligen H ieronym us — 
A aron 's staf de staven  van de toovenaars van 
Egypte verslond? H eeft zij hen in zich opgenom en, 
of w erd zij door het heidendom  opgeslorpt? Heeft 
zij hen gelijkgeschakeld in haar eigen zelfstandig
heid, of w erd zij, onder het behoud van  h aar eigen 
naam , slechts door hen geïnfecteerd?”

[Pag. 371] ,,5. [Afdeeling 1, par. 2.] V ertrouw en
de op de k rach t van  het Christendom  [den Roomsch- 
K atholieken godsdienst], om de infectie van  het 
booze te  kunnen w eerstaan  en ju ist de w erk tu igen  
en aanhangsels der „D em onenaanbidding” tot 
h e t evangelische gebruik te kunnen veranderen , en 
gevoelende, dat deze gebruiken oorspronkelijk  uit 
p rim itieve openbaringen en uit he t natuurlijk  
instinct voortkw am en, ofschoon zij verdorven  ge
w orden  w aren, en voorts in het bewustzijn, dat zij 
w at zij noodig hadden, m oesten uitvinden, voor 
zoover zij van  hetgeen  zij aantroffen geen gebruik 
m aakten, en in de overtuiging, dat zij overigens die 
oervorm en bezaten, w elke het heidendom  trach tte  
te voorschaduw en, w aren de heerschers der 
[Room sch-K atholieke]kerk er vroegtijdig op voor
bereid, om, w aar de noodzakelijkheid zich deed ge
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voelen, de zeden en godsdienstige gebruiken der 
bevolking alsm ede de filosofie van  de k lasse der 
in tellectueelen aan  te  nemen, na te bootsen of goed 
te keuren.

[Pag. 373] „6. . . .  De gebruikm aking van  tem pels 
en hun wijding aan bepaalde heiligen, he t versieren  
ervan  bij bepaalde gelegenheden m et boom takken, 
de w ierook, de lam pen en kaarsen, de w ijgeschen
ken na genezing van  een ziekte, he t w ijw ater, de 
vrijplaatsen, bepaalde feestdagen en tijden, h e t ge
bruik  van kalenders, de processies, he t zegenen 
van  de velden, de priesterkleedij, de tonsuur of 
kruinschering, de trouw ring, de gew oonte zich n aar 
het O osten te  keeren, la ter de beelden, m isschien 
ook de liturgie en het K yrië Eleïson: dit alles is van  
heidenschen oorsprong en is door zijn opnem ing in  
de [Room sch-K atholieke] K erk geheiligd."

M en lette  thans op het volgende: N ew m an w erd 
in 1879 door Paus Leo XIII tot kard inaal benoem d. 
De geleerdheid van  N ew m an staa t buiten  kijf, en 
zijn hierboven aangehaald  getuigenis ste lt zonder 
twijfel vast, dat de in het Room sch-Katholieke gods
dienstige systeem  gebruikelijke cerem oniën van  
dem onen afkom stig zijn, dat zij door het heidensche 
Rome bedreven en door de Room sch-Katholieke 
zoogenaam de „Christelijke" godsdienstige o rgani
satie  overgenom en werden.

K ardinaal Jam es Gibbons, een andere autoriteit, 
v erk laart in zijn boek „H et Geloof onzer Vaderen"  
de leerstelling  van  het vagevuur; hij zegt vervo l
gens: „Dit is niet mijn uitleg maar die van de Vaders 
der Kerk", hetgeen bewijst, dat de leerstelling van  
het „vagevuur" tot de leerstellingen behoort, die 
van de dem onen afkom stig  zijn. Geen enkele Schrift
tekst ondersteunt de leerstelling  van he t „vage
v u u r”. Integendeel, de Bijbel w eerspreek t dit dogma,
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zooals zij door de K atholieke organisatie  geleerd 
wordt, volledig, en dit bew ijst definitief, dat zij van  
de dem onen afkom stig is. De K atholieke dem onische 
,,vagevuur"-theorie kom t voornam elijk hierop neer: 
„De m ensch bezit een onsterfelijke ziel. Als de dood 
in treedt, sterft slechts he t lichaam, terw ijl de ziel 
steeds blijft voortleven. De goddelooze ziel lijdt een 
eeuw igdurende pijn in de hel. A lle zielen in het 
vagevuur — een plaats, w aarvan  aangenom en 
w ordt, dat zij zich tusschen den hem el en de hel 
bevindt — brengen h ier een onbepaalden tijd door, 
en wel bij hun volle bewustzijn, ech ter volkom en 
m achteloos om zichzelf te  helpen; en door de ge
beden van  anderen op aarde kunnen zulke zielen 
te bestem der tijd gered w orden.” (Zie „Het Geloof 
onzer Vaderen", hoofdstuk 16, de pagina 's 248-252.)

De K unstenaar Doré heeft vele platen  geteekend 
m et de bedoeling, het „vagevuur” voor te stellen, 
he t denkbeeld van  zulke voorstellingen kon slechts 
in den geest van  een m ensch opkomen, die zich 
onder de m acht en den invloed der dem onen be
vond. Dat de leerstelling  van het „vagevuur” van  
Satan, den overste  der dem onen, afkom stig is, w ordt 
in de H eilige Schrift onbetw istbaar aangetoond. De 
Bijbel bericht, hoe Satan Eva beloog en tot haar 
zeide: „Gijlieden zult den dood niet sterven; m aar 
God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zoo zul
len uw e oogen geopend w orden, en gij zult als God 
[als goden; Allioli] wezen, kennende het goed en 
het kw aad .” — Gen. 3 :1-5. Dit zeide de Duivel tot 
Eva als antw oord op h aar verklaring, dat Jehova 
God, de Schepper, hun verboden had, van een zeke
re vrucht te eten. Satan lanceerde daarop bovenge
noem de leugen en verk laarde  Eva, dat zij — als zij 
van  deze vrucht zou eten  — „als goden” zou w or
den, dat wil zeggen: als dem onengoden! In de hoop
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„als goden” te  w orden, dat wil zeggen: als dem onen, 
onderw ierp  Eva zich aan deze leugen, en dit w as 
he t begin van den godsdienst onder de m ensche- 
lijke schepping. Het gevolg van hun onderw erping 
aan  zulke leugens was, dat Adam  en Eva ter dood 
w erden  veroordeeld. Dat het Satan was, die door 
dit godsdienstig m iddel hun dood veroorzaakte, 
w ordt door de Schrift afdoend aangetoond. — Rom. 
5 : 12; Joh. 8 : 43, 44.

Satan, de overste  onder de demonen, is de tegen
stander Gods. De Bijbel bevat he t W oord v an  den 
A lm achtige, w elk W oord Gods de w aarheid  is. — 
Joh. 17 : 17; Ps. 119 : 105. Elke door de m enschen 
geleerde leersteling of leugen is van  den tegen
stander, den Duivel, en de m et hem  verbonden de
m onen afkomstig. De Bijbel leert ju ist het tegendeel 
van  de leerstellingen  en gebruiken van  de Katho
lieke godsdienstige organisatie. Dit betreft in 't bij
zonder de leerstellingen van  het „vagevuur", he t 
p rim aat van  den paus, de bew ering dat de dooden 
m eer leven  dan ooit tevo ren  en dat e r voor hen  
gebeden m oet w orden, verder de leerstelling  en de 
aanspraak, dat de kerk  of gem eente Gods op Petrus 
is opgebouwd, he t w ijw ater, de beelden en de ver- 
eering hiervan, en nog vele andere dogm a’s. A l 
deze dingen leveren  het overtu igende bewijs, dat de 
K atholieke godsdienst dem onism e is. Door demo- 
nenvereering  w orden de m enschen volledig in den 
valstrik  van  den Duivel en  tenslotte  in he t verderf 
geleid.

Politiek, toovenarij en demonisme

Politici hebben steeds den godsdienst voor zich 
opgeëischt en hem  als „dienstm eisje" gebruikt. 
V anaf den tijd van  he t oude Babylon en Egypte to t
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heden  ten  dage stonden den zichtbaren, regeerenden 
m achten van  alle natiën: „wijzen", astrologen, w aar
zeggers en  andere door dem onen beheerschte gods- 
d ienstaanhangers als raadgevers te r beschikking. 
Zulke heerschers hebben steeds „m eer godsdienst" 
verlangd en gaan to t op den huidigen dag voort, 
voor „m eer godsdienst" te  pleiten, door te procla- 
m eeren, dat de „godsdienst, d ie iem and persoonlijk 
kiest, alles is hetgeen noodig is, onverschillig of 
deze godsdienst nu Katholiek, Protestantsch, 
Joodsch  of M oham m edaansch is." „Een van  hen 
voldoet wel aan  de eischen", m eenen de politici. 
Dit is ongetw ijfeld van  toepassing op alle dictato
riale  regeeringen; en zelfs in de dem ocratieën, bij
voorbeeld in de V ereenigde Staten, zeggen de p re 
sident en de gouverneurs van  staten: „Wij m oeten 
m eer godsdienst hebben, anders kan de regeering 
der V ereenigde Staten n iet blijven bestaan." Zon
der uitzondering hebben de godsdienstaanhangers 
de w erkelijke  en waarachtige dienaars van God en 
Christus steeds bestreden; deze tegenstand vorm t 
een verder bewijs, dat godsdienst a fkom stig  is van  
Satan en de andere dem onen, die de tegenstanders 
van God en Christus, alsm ede van  alle navolgers  
van Christus zijn.

M en lette  thans op een deel van de Bijbelsche 
bew ijsvoering betreffende dit punt. De stich ter van 
Babylon, de dictatoriale heerscher, m aakte den 
godsdienst to t de leidende m acht van  zijn bewind.

Gen. 10 : 9, 10. In he t oude Egypte w ierp koning 
Farao zich tot een m achtige op en voerde een felle 
oppositie tegen  de knechten  van  den A lm achtigen 
God. M ozes en A aron verschenen  voor Farao en 
b rachten  hem  de boodschap van  Jehova God over, 
bij w elke gelegenheid zij zekere w onderen verrich t
ten. „Farao nu  riep ook de wijzen en  de guichelaars

3
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[toovenaars, L. en Utr. V .], en de Egyptische too- 
venaars  deden óók alzoo m et hunne bezw eringen; 
w ant een iegelijk w ierp zijnen staf neder, en zij w er
den to t draken; m aar A arons staf verslond hunne 
staven ." — Exod. 7 : 11 ,  12.

Die m agiërs of toovenaars w aren  de zichtbare 
vertegenw oordigers en m ediums van dem onen, die 
koning Farao beïnvloedden en hem  er toe brachten, 
zich rechtstreeks tegen  den A lm achtigen God te 
verzetten . lederen  keer, als Jeh o v a’s gezalfde 
knecht voor Farao verscheen, liet deze de toove
naars of m agiërs, de dem onische vertegenw oordi
gers bij de godsdienstoefening, voor zich verschij
nen, om bepaalde cerem oniën te  verrichten. — 
Exod. 8 : 7, 18, 19; 9 : 11 .

Ook N ebukadnezar, de koning en politieke heer- 
scher van Babylon, had steeds zijn dem onenm edium s 
of vertegenw oordigers bij de hand, om hem  van 
raad  te dienen. — Zie Daniël 1 : 20; 2 : 2. Deze de
m onische vertegenw oordigers, die godsdienst be
oefenden, bevonden zich m et Jehova God en Zijn 
knechten  lijnrecht in strijd. Dit w ordt bew ezen door 
het feit, dat Jehova God Zijn d ienaar Daniël wijs
heid en m acht verleende, om den droom van  den 
koning bekend te m aken en den koning de betee- 
kenis te verklaren. „Daniël antw oordde voor den 
koning en zeide: De verborgenheid, die de Koning 
eischt, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de too
venaars en de w aarzeggers den Koning niet te ken
nen geven; m aar daar is een God in den hemel, die 
verborgenheden  openbaart; die heeft den koning 
N ebukadnezar bekend gem aakt w at er geschieden 
zal in het laatste  der dagen. Uw droom en de ge
zichten uws hoofds op uw  leger zijn deze: Gij, o 
Koning, op uw leger zijnde, klomm en uwe gedach
ten  op, w at h ierna geschieden zoude; en Hij, Die ver-
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borgene dingen openbaart, heeft u  te  kennen gegeven 
w at er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgen
heid  geopenbaard, n iet door de wijsheid, die in mij 
zij boven alle levenden, m aar daarom , dat m en den 
Koning de uitlegging zoude bekend m aken, en op
dat gij de gedachten uws harten  zoudt w eten .” — 
Dan. 2 : 27-30; 4 : 7.

De Israëlieten zouden voor den invloed en de  
macht der dem onen vo lkom en ve ilig  gew eest zijn, 
indien zij slechts God's gebod opgevolgd, hun ver
bond gehouden en den godsdienst gem eden had
den. Inplaats h iervan  verlangden  zij ech ter een 
koning, en God liet toe, dat zij een koning kregen. 
W eldra keerde deze zich echter to t den duivelschen 
godsdienst; onder den invloed van  dien duivelschen 
godsdienst overtrad  hij God’s gebod en kw am  tegen  
den A llerhoogste in opstand. Samuël, de profeet en 
zichtbare vertegenw oordiger van  Jehova, Zijn 
w oordvoerder, bracht den koning Saul de volgende 
boodschap van  den A llerhoogste over: „Zie, ge
hoorzam en is beter dan slachtoffer, opm erken dan 
het ve tte  der ram m en; w ant w ederspannigheid  is 
eene zonde der tooverij, en w ederstreven  is afgode
rij en beeldendienst.” — 1 Sam. 15 : 22, 23. Saul, die 
he t am bt van  koning bleef vervullen , m aakte zich 
daarna nog m eer tot een gruw el in de oogen van  
den A lm achtigen God, door bij een dem onisch m e
dium raad  in te winnen, voornam elijk  bij de heks van  
Endor, w elke vrouw  Saul beloog en hem  nog ve r
der in de strikken  der dem onen voerde. —  1 Sam. 
28 :7, 8.

O nder den invloed der dem onen vervolgde Saul 
David, den knecht Gods, voortdurend, en deze v e r
volging voerde hij uit, terw ijl hij tegelijkertijd  nog 
een schijn van  godzaligheid bew aarde. Zoodoende 
beoefende Saul, de politicus, een u iterlijken vorm
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van godzaligheid, doch verloochende de souvereine 
m acht van den A lm achtigen God, precies zooals de 
politieke godsdienstaanhangers in den tegenw oor- 
digen tijd. O m dat Saul de dem onengodsdienst had 
omhelsd, geraakte  hij om trent God's voornem en in 
duisternis; hij bleef nadien  steeds in deze duisternis 
en ontving geen w aarheid  of openbaring m eer van 
den A lm achtigen God. — Zie Exodus 22 : 18; 1 Sa
m uël 28 : 6-18. De handelw ijze van Saul was een 
directe overtreding van  de w et Gods betreffende 
dem onengodsdienst en zijn beoefening. „Gij zult 
niets m et het bloed eten. Gij zult op geen vogelge- 
schrei acht geven noch guichelarij plegen. Gij zu lt 
u  niet keeren  tot de w aarzeggers en tot de duivels
kunstenaars; zoekt hen niet, u m et hen veron trei
nigende: Ik ben de H eere uw  God.” — Lev. 19 : 26, 
31; Ex. 22 : 18.

Saul's dood was het gevolg van  het feit, dat hij 
op dezelfde wijze als de Duivel tegen  Jehova God 
in opstand kwam . Saul zocht raad  bij een vrouw, 
die een dem onen-m edium  of toovenares was: ,,Al- 
zoo stierf Saul in zijne overtreding, w aarm ede hij 
overtreden  had tegen den Heere, tegen het w oord 
des Heeren, hetw elk  hij niet gehouden had, en ook 
om dat hij de w aarzegster gevraagd had, haar zoe
kende, en den H eere n iet gezocht had: daarom  
doode Hij hem, en keerde het koninkrijk  tot David, 
den zoon van Isaï. — 1 Kron. 10 : 13, 14. Dit diende 
een  w aarschuw ing te zijn voor de geestelijkheid, 
alsm ede voor de voornaam sten harer kudden, nam e
lijk de politici en zakenm enschen, die voortgaan  tot 
het volk te zeggen: „Wij hebben m eer godsdienst 
noodig."

H et is hier op zijn plaats, om den w andel van 
Koning Saul alsm ede de oorzaak van  zijn dood, te 
vergelijken m et die van  de godsdienstige leiders of
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geestelijken, zoowel van het volk  Israël als van  de 
zoogenaam de „Christenheid". Saul, die van  Jehova 
God een begunstigde positie had ontvangen, liep 
over tot he t demonisme, hetw elk  godsdienst is. 
H ierin voorschaduw de hij en was het beeld van de 
geestelijken der „C hristenheid”, hun handelw ijze en 
hun uiteinde. O ver degenen, die bew eren God te 
dienen en als geestelijken en godsdienstleiders 
onder het volk  der zoogenaam de „Christenheid" 
optreden, staa t geschreven: „W ant de leiders dezes 
volks zijn verleiders, en die van  hen geleid worden, 
w orden ingeslokt." [zijn op een doolweg gebracht; 
L. V.] — Jes. 9 : 15. Door het feit, dat zulke gods
dienstleiders, die zich aanm atigen, he t volk te on
derwijzen, voor den godsdienst of he t demonisme 
zwichten, w orden zij blind voor de w aarheid, te r
wijl zij tevens de oorzaak zijn, dat ook anderen 
blind w orden. V an dezulken zegt de H eere Jezus: 
„Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der 
blinden: Indien nu de blinde den blinde leidt, zul
len zij beiden in de gracht vallen ." — M atth. 15 : 14.

De Room sch-Katholieke H iërarchie neem t thans 
de leiding over alle godsdienstaanhangers op aarde, 
om te trach ten  het volk, zoowel met be trek 
king tot de politieke staatszaken  als tot den handel, te 
leiden en te  onderw ijzen en den natiën  en hun poli
tieke leiders aan te raden, w elken weg zij dienen 
in te slaan. Deze godsdienstige organisatie neem t 
aan  de politiek van  alle natiën  der aarde deel. De 
leden van de H iërarchie brengen het volk op een 
dw aalspoor; zij allen  gaan de vernietig ing tege
moet, zooals bovengenoem de Bijbelteksten duide
lijk aantoonen. A l degenen, die naar de godsdienst
leiders luisteren en hen blindelings volgen, worden  
daardoor onder den invloed en de macht der dem o
nen gehouden; hun wacht he tze lfde einde, als zij
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niet tijdig voor het groote gevaar ontw aken, zich 
onverw ijld  tot God w enden en vo lkom en  op Hem  
vertrouw en.

In de val

Om dat de politici en de com m erciëele leiders er 
toe gebracht zijn te gelooven, dat de geestelijkheid 
m et de een of andere onzichtbare m acht bekleed is, 
vreezen zulke politici en zakenlieden hun  gods
dienstige leiders; zij geraken daardoor in den val
strik  der dem onen. Politici en zakenlieden w innen 
den raad der geestelijken in; en daar deze geeste
lijken aan den invloed van het dem onism e of de 
dem onen onderw orpen zijn, geven zij een slechten 
raad. Het is hierbij zeer op zijn plaats, iets u it de 
Bijbelsche geschiedenis te citeeren. Achab, de ko
ning van Israël, verzam elde 400 zoogenaam de „pro
feten" om zich heen. Dit w aren natuurlijk  valsche 
profeten en aanhangers van  den duivelschen gods
dienst; zij gaven Achab daarom  een slechten 
raad: „Toen vergaderde de koning Israëls de Pro
feten, om trent v ierhonderd man, en  hij zeide tot 
hen: Zal ik tegen Ramoth in Gilead ten  strijde trek 
ken, of zal ik het nalaten? En zij zeiden: Trek op, 
w ant de H eere zal ze in de hand des Konings 
geven." — 1 Kon. 22 : 6.

Micha, de w are profeet van den A lm achtigen 
God, w erd voor Achab den koning, die M icha's 
raad  begeerde, geroepen; en daar M icha Achab wèl 
een goeden raad  gaf, liet Achab hem  in de gevan
genis w erpen, ongetw ijfeld op grond van  de aan
klacht, dat hij zich op hinderlijke wijze m et den 
oorlog bemoeide. Koning Achab begaf zich in den 
strijd en werd gedood. H ierdoor w erd voorzegd, 
dat de godsdienstige leiders van den tegenw oor-
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digen tijd den politici een raad  geven, die in strijd 
is m et God's W oord; daarom  zullen de gevolgen 
voor de politieke heerschers zonder twijfel nood
lottig  zijn. Eenzelfde raad  w erd in Jerem ia 's  dagen 
aan  den koning gegeven en bracht dezelfde vree- 
selijke gevolgen tew eeg. —  Jer. 27 : 9, 10. Nog veel 
m eer Bijbelsche berichten spreken  over raadgevin
gen, door godsdienstleiders aan  de heerschers gege
ven, w elke alle ernstige gevolgen voor hen gehad 
hebben. — Gen. 41 : 1-24; Dan. 2 : 1-13; Ex. 7 ; 11 tot 
8 : 19; 9 : 11.

De Schrift spreekt van  den tegenw oordigen tijd als 
„de laatste  dagen". In dit verband over de heden- 
daagsche geestelijken — de godsdienstleiders, die 
den politici raad  geven — sprekend, zegt zij betref
fende deze godsdienstaanhangers: „H ebbende eene 
gedaante van  godzaligheid, m aar die de k rach t der- 
zelve verloochend hebben . . . .  die altijd leeren  en 
nim m erm eer tot kennis der w aarheid  kunnen ko
m en.” — 2 Tim. 3 :5 -7 . In den tegenw oordigen tijd 
m aken de godsdienstige leiders de aanspraak, ge
leerd  te  zijn en nog steeds te  leeren. Zij toonen ech
te r  door hun handelw ijze, dat zij kennis noch waar- 
deering om trent de w aarheid  van  het goddelijk 
W oord bezitten, hetgeen  is toe te schrijven aan  het 
feit, dat zij onder de m acht der dem onen geraakt zijn. 
Zij verkeeren  derhalve betreffende Jehova 's  voorne
m en in duisternis, hebbende in het geheel geen open
baring van  God ten  opzichte van  Zijn voornem en en, 
zelf voor de w aarheid  verblind zijnde, voeren  zij de 
blinden in den kuil des verderfs. Zij trach ten  politici 
en zakenlieden raad  te geven, m aar verzetten  zich 
tegelijkertijd  openlijk tegen  degenen, die God s 
W oord  der w aarheid  aan het volk verkondigen. La
ten  wij aannem en, dat hun  tegenstand  tegen  de 
THEOCRATIE  aan  onw etendheid  is toe te schrijven.
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Dit zou dan de gevolgtrekking steunen, dat zij door 
hun  geestelijke blindheid onder den invloed en de 
m acht der dem onen staan. De Schrifttekst zegt v e r
der, w aarom  deze m annen tot Satan 's organisatie  be- 
hooren en zoodoende blind zijn: „Gelijkerwijs nu 
Jannes en Jam bres Mozes tegenstonden, alzóó staan 
ook dezen de waarheid tegen, m enschen verdorven  
zijnde van  verstand, verw erpelijk  aangaande het ge
loof. M aar zij zullen n iet m eer toenem en; w ant hun
ne uitzinnigheid zal allen openbaar w orden, gelijk 
ook die van  genen gew orden is.” — 2 Tim. 3 : 8, 9.

Deze godsdienstige leiders en raadgevers w orden 
m et de valsche profeten onder Israël vergeleken, in 
he t bijzonder m et den profeet Bileam. Deze gaf voor, 
God te  dienen, doch hij was een w aarzegger, dat wil 
zeggen, hij stond onder den invloed en  de m acht der 
dem onen en handelde dienovereenkom stig. —  Joz. 
13 :22. Hij stelde zich ter beschikking van  de politici 
en trach tte  den godsdienst tegen  het volk Gods te 
gebruiken; doch zijn pogingen w aren  tevergeefsch. 
— Num. 22 : 1-41; 23 : 1-30.

Elymas, de m agiër of toovenaar, gaf den politie- 
ken heerschers een raad, w elke tegen  Paulus den 
Christen en  apostel, gericht was; daar deze raad 
door de dem onen w erd ingegeven, kw am  er niets 
goeds uit voort. — Hand. 13 :6-12. H eden bieden de 
geestelijken, die in het beoefenen van  den zooge- 
naam den „Christelijken godsdienst" de leiding heb
ben, den politici en  handelsm agnaten hun raadge
v ingen  aan, w elke raad  degenen, w ien hij gegeven 
wordt, regelrecht in den valstrik  des Duivels voert. 
De godsdienstleiders sm eden onder elkander een 
complot, zij w erken sam en m et de politici, rechters en 
zakenlieden in hun poging, Jeh o v a ’s getuigen te be- 
nadeelen  en de THEOCRATISCHE HEERSCHAPPIJ 
te bestrijden. Zooals de Schrift onthult, w orden deze
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sam enzw eerders door de dem onen tot deze daden 
aangedreven  en handelen zij overeenkom stig hun 
invloed. Als bevestiging van  hetgeen hier verk laard  
wordt, le tte  men op de volgende Schriftteksten uit 
den K atholieken Bijbel, de A llioli-vertaling, w elke 
teksten  tot degenen gericht zijn, die op God vertrou 
w en: „Zegt niet: Een sam enzwering! — w ant alles 
w at dit volk spreekt, is een sam enzwering; v reest 
n ie t hetgeen  het [dit volk] v reest en siddert h iervoor 
niet! Den H eere der heirscharen, Dien zult gij heili
gen; Hij zij uw e vreeze en Hij zij uw e verschrik 
king!" „Als zij dus tot u  zeggen: V raagt den toove- 
naars; [Elberfelder B.: den doodenbezw eerders
(den dem onenm edium s)] en w aarzeggers, die bij hun 
tooverspreuken  veel ophef m aken, [de onder- 
aardsche geesten en demonen, die piepen en fluis
teren ; Leidsche V ert.] zoo zegt: zal niet het volk 
Zijn God [Jehova] vragen, zal het voor de leven
den den dooden vragen? Tot de w et en de getui
genis veelm eer! Zoo het n iet spreekt n aar dit W oord, 
dan zal het geen dageraad hebben." — Jes. 8 : 12, 13, 
19, 20; A llioli-vert.

De godsdienstaanhangers hebben het onder de po
litici gesm ede complot, om de w ereld  door m ensche- 
lijke dictators inplaats van  door de groote THEO
CRATIE  te  laten  regeeren, volkom en goedgekeurd. 
De paus sluit een verbond m et de politieke heer
schers, om de heerschappij over de w ereld  door dic
tato rs tot stand  te brengen  en zoo goed als alle gods
dienstleiders verzetten  zich tegen de THEOCRATIE. 
Doch zoowel de raadgevers, dat wil zeggen, de lei
ders van  den godsdienst, als de politici en anderen, 
die den gegeven raad  onverw ijld opvolgen, w orden 
door Satan in den val gelokt; hun einde is tenslo tte  
he t verderf. De Fascisten, Com m unisten en Natio- 
naal-Socialisten, ja  feitelijk alle „corporatieve sta-
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ten" hebben hun  godsdienstige raadgevers. O nder 
deze raadgevers nem en de leden van  de Roomsch- 
K atholieke H iërarchie de eerste  p laats in en dezen 
w orden vanu it de V aticaanstad  door den godsdien- 
stigen politicus Pacelli geleid.

„Egypte" sym boliseert de goddelooze wereld, 
w aarover Satan langen tijd geheerscht heeft. De 
Schrift zegt, dat de H eere Jezus in  het sym bolische 
Egypte gekruisigd werd. — Openb. 11:8 . Daarom 
voorschaduw de het oude Egypte m et zijn absolute 
d icta toria le  heerschappij en zijn godsdienstige, com- 
m erciëele en m ilitaire m achtsgroepen de tegenw oor
dige goddelooze heerschappij van  Satan en  zijn hor
de dem onen en in de eerste  p laats die natiën, die to 
ta lita ire  of „corporatieve" sta ten  gew orden zijn. M en 
lette  in dit verband  op de goddelijke profetie, vol
gens w elke de godsdienst — die dem onism e is — het 
m iddel is geweest, w aardoor de politici geheel en al 
in den valstrik  van  Satan gevoerd zijn:

„G odsspraak [ondergang] over Egypte. Zie, Jahve 
bestijgt een snelle wolk [dus voor m enschelijke 
oogen onzichtbaar; de w olk is een zinnebeeld van  
een storm  van  benauw dheid voor Jeh o v a ’s tegen
standers] en  kom t naar Egypte. De afgoden van  
Egypte beven  voor Hem, [voor Jehova 's  onzicht
bare, door w olken verborgen tegenw oordigheid] en 
h e t hart van Egypte sm elt in zijn binnenste. „Ik hits 
Egypte op, dat zij m et e lkaar in strijd geraken, ieder 
m et zijn volksgenoot, stad  tegen stad, het ene rijk 
m et he t andere. Egypte raak t volkom en bijster van 
zinnen, alle beleid m aak Ik onmogelijk. Dan zoeken 
zij uitkom st bij goden en w aarzeggers, bij de zielen 
der dooden en de geesten. Ja, Ik lever Egypte over in 
de handen van  een strengen m eester; [van een  w ree- 
den heer (Eng. Vert.), nam elijk G od's uitvoerenden 
A m btenaar, Christus Jezus, die tegen  God's tegen
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standers hard  en  w reed  i s ] ; en een onverbiddelijken 
koning [dat wil zeggen, streng tegen  de boosheid] 
zal over hen heersen." Zo luidt de G odsspraak van  
den Heer, Jahve  der legerscharen." — Jes. 19 : 1-4; 
Kath. B.

Zoo profeteert de H eere over den invloed der de
m onen op de natiën, in de eerste  plaats op de poli
tieke heerschers en openbaart ons, hoe het einde 
h iervan  zal zijn.

H et 16de hoofdstuk van  De O penbaring onthult, 
da t God's grim m igheid zich tegen de politieke heer
schers der aarde richt, dat deze uiteindelijk  vern ie
tigd zullen w orden. De godsdienstige leiders, in de 
eerste  plaats de Room sch-Katholieke H iërarchie, 
hebben nagelaten, den politieken heerschers iets 
om trent God’s voornem en betreffende hun  vern ie ti
ging te vertellen . Dit was ongetw ijfeld een gevolg 
v an  het feit, dat de godsdienstaanhangers bondge- 
nooten  van  de politieke heerschers zijn, en, om dat 
zij — staande onder den invloed en de m acht der de
m onen — blind voor G od’s raadsbesluit zijn. A lle dic
tato rs der w ereld  hebben hun godsdienstige raadge
vers. De heerscher van  Duitschland is Katholiek. Hij 
w ordt voortdurend  vanu it het V aticaan  geadviseerd. 
O ok ondervraag t hij veelvuldig de dem onen door 
m iddel van  hun  zichtbare vertegenw oordigers. A n
dere politieke heerschers handelen op soortgelijke 
wijze. Zelfs in de dem ocratieën gaan de hoogste po
litici op dezelfde m anier te w erk; dit toont aan, dat 
al dezulken in duisternis verkeeren. Zij zijn daarom  
blind voor God's oogm erken en w orden er toe ge
bracht, God's knechten, die hun de boodschap der 
w aarheid  brengen, te  beschim pen en te  vervolgen. 
God wil evenw el, dat Zijn w aarschuw ing verkon
digd wordt; slechts zij, die den Grooten Theocraat 
geheel zijn toegewijd, zullen deze w aarschuw ing be
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kendm aken; en als deze w aarschuw ing w eerklinkt, 
m aken de gezam enlijke godsdienstige, politieke en 
com m erciëele kringen zich over God's getuigen 
vroolijk; in hun  publicaties bespotten  zij hen. Als 
illustratie  h iervan  publiceeren wij he t volgende uit 
de N ew -Y orker W orld van  M aandag 5 Juli 1927:

Door een gigantische Radioketen wordt 
Rutherford gehoord

De grootste Radio-uitzending dringt tot alle Deelen  
der Aarde door — Een Toespraak, die de georgani

seerde G eestelijkheid verdoem t

„Door middel van  de grootste, ooit in de geschie
denis van  de radio to t stand  gebrachte aaneenslu i
ting  van radio-zenders richtte  Joseph  F. Rutherford 
gisteren tot geheel de beschaafde w ereld zijn u itda
ging aan de orthodoxe geestelijkheid, de hooge po
litici en de haute  finance als zijnde de handlangers 
van  Satan. Deze groote ketenuitzending telde tw ee 
stations m eer dan de zenders, door middel w aarvan  
de boksw edstrijd tusschen Dem psey en Sharkey 
w erd  uitgezonden, daarm ede het vroegere radio-re- 
cord slaande, en drie stations m eer dan bij de on t
vangst van  Lindbergh in W ashington en New-York. 
„V erlaat het georganiseerde Christendom !" donder
de Rutherford. „Het is een onheilig en tegen de vol
ken der aarde gericht verbond.”

De lezing, die bij deze gelegenheid op het congres 
van  Jeh o v a ’s getuigen te Toronto gehouden werd, 
w ekte  de groote verontw aard ig ing  der hedendaag- 
sche godsdienstaanhangers op. Een verdere, op he t
zelfde congres onder den tite l „Het V oorbijgaan der 
W ereldm achten" gehouden toespraak, w erd even
eens wijd en zijd door m iddel van  de radio u itge



zonden. O ok deze verhandeling  w ekte de gram schap 
der godsdienstige leiders en hun aanhangers op, 
w aardoor w ederom  het bewijs geleverd werd, dat 
zulke godsdienstaanhangers het Koninkrijk Gods on
der de heerschappij van Christus tegenstaan. De 
boodschap, die deze lezingen bevatten , was niet het 
gew rocht van  een of ander m ensch; het w aren  w oor
den uit den Bijbel, die op algem een bekende feiten 
toepasselijk  w erden verk laard . W egens deze oppo
sitie tegen  Zijn boodschap richt Jehova 's  toorn zich 
tegen het Babylonische systeem , de „C hristenheid”, 
dat wil zeggen, tegen het politieke, godsdienstige 
verbond, dat het bew ind voert en dat zijn onderdruk- 
kenden invloed op de w ateren  van  den hedendaag- 
schen Eufraat — nam elijk het gew one volk, dat de 
heerschers draagt en schraagt — doet gelden. De bij 
deze uitzending door het bijeenvergaderde volk 
Gods eenstem m ig aangenom en Resolutie blijkt in 
verbinding te staan met de h ierboven genoemde re 
devoeringen, de zesde „fiool" in de reeks van  zeven 
boodschappen, w elke in zeven opeenvolgende jaren  
aan  de volken der „C hristenheid" gebracht w erden.

M en lette  thans op de profetische woorden, die 
hierop betrekking  hebben en in O penbaring 16 : 12- 
16 staan  opgeteekend: „En de zesde Engel goot zijne 
fiool uit op de groote riv ier de Eufraat: en zijn w ater 
is uitgedroogd, opdat bereid  zou w orden de weg der 
koningen [Jehova en Christus Jezus], die van  den 
opgang der zon kom en zullen. En ik zag uit den mond 
des draaks [Satans organisatie, hoofdzakelijk v e r
tegenw oordigd door het godsdienstige elem ent] en 
u it den mond van het beest [den staat] en uit den 
m ond van  den valschen Profeet [de anti-Theocratie, 
bestaande uit de aaneengesloten elem enten van de 
organisatie van Satan ] drie onreine geesten gaan, 
den vorschen  — [kikvorschen; Nwe. V ert.] — gelijk
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[druktem akers, die een grooten m ond opzetten]; 
w ant het zijn geesten der duivelen [dat wil zeggen 
zichtbare vertegenw oordigers van dem onen], en zij 
doen teekenen, w elke u itgaan to t de koningen der 
aarde en der geheele w ereld, om die te  vergaderen  
to t den krijg van  dien grooten dag des alm achtigen 
Gods. Zie, IK kom  als een dief. Zalig is hij, die w aakt 
en zijne k leederen  bew aart, opdat hij n iet naak t wan- 
dele en m en zijne schaam te n iet zie. En zij [de de
m onenlegers] hebben hen [de aardsche vertegen
w oordigers der dem onen] vergaderd  in de plaats, 
w elke in 't H ebreeuw sch genaam d w ordt A rm aged
don.” V oor u itvoeriger ontvouw ing dienaangaande 
zie de W atchtow er van  1 Oct. 1927, blz. 297 en het 
boek „Lights”, deel tw ee (Eng. Uitg.)

Dit op treden der dem onen tegen G od’s volk is een 
beeld van  het in ternationale optreden, dat zich richt 
tegen degenen, die de Theocratische Regeering, be
schreven in Ezechiël’s profetie, hoofdstuk 38 en 39, 
ondersteunen, w elke bew eging staat onder he t bevel 
van  Gog, den hoofdvertegenw oordiger van  den Dui
vel. De H eere zegt h ierover: „Zie, Ik wil aan u, o 
Gog, [Ik kom  m et u  afrekenen; K.B.] gij hoofdvorst 
van M esech en Tubal. . en gij zult op trekken  tegen 
Mijn volk  Israël [het aan God gewijde volk; Zijn 
getuigen] als eene wolk, om het land te  bedekken; 
in het laa tste  der dagen zal het geschieden, dan zal 
Ik u aanvoeren  tegen Mijn land, opdat de heidenen 
[de goddelooze natiën] Mij kennen, als Ik aan  u, o 
Gog, voor hunne oogen zal geheiligd w orden”, [w an
neer Ik Mij in u voor hunne oogen als den H eilige 
openbaar; L.V.] — Ezech. 38 : 3, 16.



Heerschappij van het Gepeupel als teeken van 
Demonisme

Een heerschappij door geweld of he t s treven  naar 
m achtsuitoefening door middel van  gew eld staa t on
der de m acht en den invloed der dem onen. In de da
gen van  N oach w aren  de dem onen teugelloos; zij 
hadden  de aarde m et w revel vervuld: ,,In die dagen 
w aren  er reuzen [dem onen] op de aarde  en . . . .  de 
aarde  was verdorven  voor God's aangezicht en de 
aarde  w as vervu ld  m et w revel (gew eldenarij; L.V.)” 
— Gen. 6 : 4 ,  11. ,,En gelijk de dagen van  Noach w a
ren, alzóó zal ook zijn de toekom st van  den Zoon 
des m enschen." —  M atth. 24 :37. Dit zeide Jezus 
over het einde van  de w ereld van Satan. De „reuzen", 
N ephilim  of dem onen, die ten  aanzien van  G od’s 
voornem en nog steeds in duisternis verkeeren , gaan 
voort, invloed en m acht over de m enschen uit te 
oefenen en zij vervu llen  in den tegenw oordigen tijd 
de aarde m et boosheid en geweld. Ju is t over dezen 
tijd en de daarin  betoonde activ ite it van  den Duivel 
staa t geschreven: „W ee dengenen, die de aarde en 
de zee bew onen; w ant de Duivel is to t u  afgekom en 
en  heeft grooten toorn, w etende dat hij eenen k lei
nen  tijd heeft." — Openb. 12 :12. H et is iedereen 
thans zeer goed bekend, dat sedert he t jaa r 1914 en 
in  het bijzonder sedert 1918, de m oeilijkheden en de 
ellende onder de volken  zijn toegenom en; heden 
heeft in iedere natie  het geweld de overhand; de aa r
de — in de eerste  p laats het gebied, dat als de „Chris
tenhe id” bekend staa t — is vol van  boosheid en af
schuw elijke daden van  geweld. Zoo goed als alle 
m enschen zijn feitelijk door vrees bevangen; de 
éénige uitzondering vorm en slechts degenen, die 
God en Christus Jezus volledig en onvoorw aardelijk  
vertrouw en. O ver dezulken staat geschreven: „W ant
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God heeft ons n iet gegeven eenen geest der vrees 
achtigheid, m aar der kracht en der liefde en der ge
m atigdheid." — 2 Tim. 1 : 7.

M en w erpe thans een korten  blik op de geschiede
nis van den ouden en den nieuw en tijd betreffende 
de gew elddadige m ethoden der godsdienstige dwee- 
pers. Reeds in het verre  verleden, in de dagen van 
Sodom, bestorm de een  bende van het gew elddadige 
gepeupel het huis van  den rechtschapen en „recht
vaardigen Lot" en eischte onder luide k reten  de li
cham en van  de bezoekers van Lot op, om m et hen 
ontucht te bedrijven; ja, deze horde trach tte  zelfs 
Lot geweld aan te doen. Dit „zoodje" stond ongetw ij
feld onder den invloed en de m acht van  dem onen. — 
Gen. 19 : 1-11; 2 Petr. 2 : 7, 8.

Een bende uit he t gespuis, dat uit Joodsche gods- 
d ienstijveraars bestond, k laagde Jezus aan, of
schoon Hij door God gezonden was; dit gepeupel 
bracht daarop zijn stem  uit ten gunste van den tota- 
litairen  heerscher Caesar, verkoos hem als koning 
en eischte onder luid gejoel het bloed van  Jezus. 
Ook deze troep w erd door dem onen aangedreven  en 
beheerscht. Joh. 19 : 5, 6, 12-16.

V erder w as het m assale afstorten van  de kudde 
zwijnen van  de steilte in zee de daad van  een „le
gioen” dem onen. — M atth. 8 : 28-33; M are. 5 : 1-16. 
De zw ijnen waren een beeld van het schepsel, dat 
thans onder de macht der dem onen staat. De kudde  
stortte zich in zee-, dit sym boliseerde, hoe zu lke  be
zeten  schepselen achteloos hun verderf tegem oet 
snellen. Bij iedere gelegenheid w aren het de onder 
den invloed der dem onen staande godsdienstfana- 
tici, die Jezus trach tten  te dooden. — Joh. 8 :40, 42; 
15 : 18-21.

Om dat de apostel Paulus bij een slav in  — die ge
bru ik t werd, om voor hare  door-dem onen-beïnvloe-
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de m eesters geld te  verd ienen  — de dem onen u it
dreef, h itsten  de dem onen de m enigte op, te trachten  
Paulus te  dooden. — Hand. 16 : 16-22.

H et gepeupel, dat door den afgodendienaar of 
aanhanger van  den duivelschen godsdienst — den 
dem onisch-beïnvloeden Dem etrius — opgestookt 
was, trach tte  Paulus geweld aan te doen, om dat hij 
de w aarheid predikte, dat is: de m enschen den dui
velschen godsdienst onthulde, die onder hen bedre
ven werd. — Hand. 19 : 24-34.

Bij een andere gelegenheid, toen Paulus zich in Je 
ruzalem  bevond, trach tten  de Joden hem  onder de 
beïnvloeding en de m acht der dem onen te dooden. 
— Hand. 21 :27-36. In Lystra, w aar Paulus en zijn 
m etgezellen het in duisternis verkeerende volk van 
Jehova  God en Zijn Koninkrijk vertelden, bracht een 
schare van door dem onen beheerschte godsdienst- 
aanhangers he t sam enrottende volk er toe, Paulus 
m et steenen te w erpen, zoodat hij bijna om het leven 
gekom en was. — Hand. 14 : 8-20.

Uit de Schrift blijkt aldus, dat de apostel Paulus, 
m eer dan eenige der andere apostelen  door men- 
schen-m assa's w erd aangegrepen, die onder den in
vloed van dem onen stonden; de Schrift toont tevens 
de reden h iervoor aan. M en bedenke, dat Paulus vol
gens zijn eigen getuigenis zelf een godsdienstaan- 
hanger gew eest was, voordat de H eere hem de 
oogen voor de w aarheid  opende en hij een Christen 
werd. — Hand. 9 : 1-16. Paulus betuigt, dat hij een  
ijverig godsdienstaanhanger was, „overvloedig ijve
rig voor mijn vaderlijke inzettingen"; verder dat hij 
„in het Jodendom  [in den godsdienst der Joden (Eng. 
B.)] toenam ", [in het Jodendom  heb ik het verder ge
bracht dan velen  van mijne tijdgenooten onder mijn 
volk; N.V.], dat hij de gem eente Gods vervolgde en 
haar verw oestte. Toen het door de dem onen be-
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heerschte gepeupel Stefanus doodde, w as hij hierbij 
aanw ezig en nam  er een w erkzaam  aandeel aan. —  
Gal. 1:1-16; Hand. 7:54-58. Christen gew orden zijnde, 
keerde hij zich van den godsdienst af, stelde de de
monen aan de kaak en verklaarde aan alle gods- 
dienstaanhangers, dat zij dem onendienst beoefenden  
[buitengew oon ontzag voor godheden hadden; N.V.] 
— Hand. 17 :22; Diaglott. Zijn latere  getrouw e 
wijding aan God en Diens Koninkrijk ontstak  den 
Duivel en de andere demonen tegen  hem  in woede; 
dezen brachten  derhalve den godsdienstaanhangers er 
toe, het gepeupel op te hitsen om den apostel aan te 
vallen. H et is de onveranderlijke regel: wanneer 
iem and door de dem onen verblind gew eest is, daar
na een Christen wordt, van den Heere licht on tvangt 
en Hem getrouw  dient, dan zijn de dem onen w oe
dend op zu lk  een persoon en trachten zij hem  te  
vernietigen.

Uit al deze Schriftteksten blijkt duidelijk, dat ie
mand, die zich wijdt om God’s wil te doen, onm o
gelijk zijn onkreukbaarheid  bewijzen kan, als hij 
zich n iet van  den godsdienst afkeert en als een n a 
volger van Christus Jezus getrouw  en naarstig  Jeh o 
va God dient. De Schrift toont verder aan, dat, indien 
iem and een C hristen gew orden is, doch vervolgens 
afvalt, hij een gewillig w erktuig van de dem onen 
w ordt en w aarschijnlijk n iet m eer gered kan w or
den, om dat hij tegen het licht gezondigd heeft. — 
Luc. 11 : 24-26; 12 : 10; M atth. 12 : 43-45.

M en vergelijke deze gebeurtenissen uit de Bijbel- 
sche geschiedenis nu m et de tegenw oordige daden 
der Room sch-Katholieke H iërarchie en haar bedro
genen, die — onder den invloed van dem onen — Je 
hova’s getuigen en hun „m etgezellen" trach ten  te v e r
nietigen, door het gepeupel aan te zetten, Jehova 's  
knechten aan te vallen. Op verschillende plaatsen
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in de V ereenigde Staten zijn in de laa tste  m aanden 
door de H iërarchie en haar door de dem onen be- 
invloede bedrogenen herhaaldelijk  zulke laaghartige 
aanvallen  op Jehova 's  getuigen ondernom en.

In het begin van  het jaa r 1921 hebben in Duitsch- 
land de Room sch-Katholieke p riesters valsche be
richten over Jehova 's  getuigen verspreid, hen be
schuldigende, dat zij door de Joden  gefinancierd 
w erden en de om verw erping van  den staa t trach tten  
te bew erken. Zij gingen hierm ede voort, to t het jaar 
1933, toen de Room sch-Katholieke H iërarchie de ge
legenheid verkreeg , de politieke heerschers to t een 
w reede vervolging van  Jehova's  getuigen en de in
beslagnem ing van  hun eigendom m en te bewegen, 
u itslu itend  daarom , om dat Jeh o v a ’s getuigen de 
w aarheid  over God's Koninkrijk predikten. Deze leu- 
gencam pagne en de door de godsdienstige H iërar
chie veroorzaakte  vervolging hebben ten  gevolge 
gehad, dat ve len  van  Jehova 's  getuigen in  sm erige 
gevangenissen opgesloten werden.

W at zal he t einde zijn?

Satan en al de m et hem  verbonden demonen, strij
den tegen Jehova God en Zijn K oninkrijk en zoo
doende tegen  de belangen van  alle eerlijke m en
schen. De dem onen gebruiken den godsdienst om het 
volk voor de w aarheid  te  verblinden, daarom  v e r
volgen zij al degenen, die de w aarheid  u it G od’s 
W oord bekendm aken. De Schrift en de onbetw ist
bare feiten  bew ijzen boven allen tw ijfel verheven , 
dat sedert den tijd, waarin Kaïn A bel van het leven  
beroofde, tot op den huidigen dag, de door dem onen  
verblinde godsdienstfanatici ontelbare onschul- 
digen op boosaardige w ijze vervo lgd  en hun dood 
tew eeggebracht hebben. Tot de godsdienstige pries
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ters, die bij deze vervolgingen en m oorden de leiding 
namen, zegt Jehova  God door Zijn profeet: ,,Ja, het 
bloed van de zielen der onschuldige nooddruftigen 
[arm en; L.V.; die gij nooit op m isdaad betrap te; K. 
B.] is in uw e zoomen gevonden." — Jer. 2 : 34. De 
godsdienst heeft zijn leiders verblind en al degenen, 
die zulke godsdienstige leiders navolgden, voor de 
w aarheid  blind gem aakt. Dit is de onbetw istbare w e
reldgeschiedenis en in het bijzonder de geschiedenis 
der „C hristenheid". O ndanks deze geschiedkundige 
bewijzen gaan de com m erciëele en politieke leiders 
tóch voort te zeggen: „Wij hebben m éér godsdienst 
noodig”. D ientengevolge w orden thans de in den 
Bijbel ve rva tte  geïnspireerde woorden, volgens 
w elke „de geheele w ereld  in ’t booze lig t.” — 1 Joh. 
5:19 —, door degenen, die zich op God's W oord v e r
laten, beter en vollediger gew aardeerd  en begrepen 
dan ooit tevoren.

Satan en de m et hem  verbonden dem onen hebben  
alle m enschen der aarde, ja, alle natiën, die hun ver
trouw en n iet vo lkom en  en uitslu itend op God en 
Zijn K oninkrijk  stellen, geheel en al in hun greep!



W AARSCHUW ING.
HOOFDSTUK III

JEHOVA doet deze m achtige w aarschuw ing door 
Zijn H oofdboodschapper en D ienaar w eerklinken 

voor alle op aarde levende personen, die jegens God 
van  goeden wil zijn: „Gevallen is de groote (stad) 
Babylon en zij is gew orden eene w oonplaats van 
duivelen, eene gevangenis van  alle onreine geesten 
en  eene schuilplaats van onrein  en verfoeid gevo
gelte .” — Openb. 18 : 2; N.V. S a tan s  organisatie 
heeft haar u iterste  grens in het bedrijven van boos
heid bereikt. De scheiding van de m enschen-van- 
goeden-'wil-jegens-God van de aanhangers der door 
dem onen beheerschte w ereld vo ltrek t zich thans 
snel! Het huidige w ereldsysteem  ontaardt m et een  
veel grootere snelheid  dan te eeniger tijd sedert den 
zondvloed. De zoogenaam de „C hristenheid” met 
h aar dem onische godsdienst bevindt zich in de m eest 
afkeurensw aardige positie van  alle deelen der w e
reld, om dat de leiders der „C hristenheid” zich be- 
driegelijk  en godslasterlijk voor de vertegenw oordi
gers van den A lm achtigen God uitgegeven  hebben, 
terw ijl zij terzelfder tijd, geheel in strijd m et de 
Theocratie  handelen. De „C hristenheid" geeft zich 
over aan een soort vorm endienst, die zij voorgeeft 
van  goddelijke herkom st te zijn, terw ijl zij terzelfder 
tijd de kracht van den A lm achtigen God geheel en al 
loochent, zij eischt voor m enschen op, w at alleen 
den A lm achtige toekom t.

H et volledige Schriftuurlijke bew ijsm ateriaal toont
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boven allen twijfel aan, dat de „Christenheid", m et 
hare  door de dem onen beheerschte m enschen, het 
tegenbeeldige Babylon is, dat zich geheel van  God 
heeft afgekeerd  en geheel is overgegaan  in dienst 
van  den Duivel. Iedere verdraaide politicus, iedere 
hebzuchtige handelsreus en iedere gew etenlooze  
geestelijke v indt thans een woonplaats in het heden- 
daagsche Babylon. Om dat deze drie verdraaide k las
sen zich in de m acht van onreine geesten  of dem o
nen bevinden, beschrijft de H eere hen  als „onrein 
en  verfoeid gevogelte". Langen tijd geleden gaf Je 
hova God Zijn woord, dat aan Satan en zijn dem oni
sche handlangers toegestaan  zou worden, geduren
de een zekeren tijd te blijven bestaan  en ongehin
derd hun positie tegen  Hem voort te  zetten, w aarna 
God's N aam  over de geheele aarde verkondigd 
m oest w orden, w elke verkondiging snel daarop ge
volgd zou w orden door een ontplooiing van  Jeho
v a ’s souvereine m acht tegen de goddeloozen. De 
vastgeste lde tijd is thans verstreken , daarvandaan  
de w aarschuw ing, die tot alle volken der aarde w ordt 
gericht. — Ex. 9 : 16.

Christus Jezus, de U itvoerende D ienaar van  de 
Theocratie, heeft als Koning den troon bestegen. De 
dem onen zijn uit den hem el op de aarde geworpen, 
en de Duivel bezoekt thans de volken der aarde met 
steeds toenem ende weeën. — Openb. 12 : 1-12. 
Daarom zendt Jehova door Christus Jezus aan  Zijn 
volk over de geheele aarde de volgende boodschap: 
„Mijn volk, trek t u it haar w eg [uit Babylon, Satan 's 
organisatie, de tegenbeeldige „Christenheid"], om 
geen deel te  hebben aan haar zonden en om geen 
deel te krijgen van  haar ram pen. W ant haar zonden 
gingen zich opeenstapelen tot aan de hem el en God 
ging haar ongerechtigheden gedenken." — Openb. 
18 : 4, 5; K.B.
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Deze w aarschuw ing van  den H eere beteekent, dat 
iedere persoon, die zijn onkreukbaarheid  jegens 
God handhaaft en  Zijn definitieve goedkeuring door 
Christus Jezus ontvangt, zich geheel m oet losm aken 
en zich volledig afgescheiden heeft te houden van 
alle dingen, die op eenigerlei wijze m et he t de
m onisme in verbinding staan. Daarom  m oet hij den 
godsdienst en alles w at to t den godsdienst behoort, 
ontvlieden en zijn vertrouw en geheel en al op den 
grooten TH EO C RAAT  en Zijn Regeering stellen. De
ze w aarschuw ing is n iet van  m enschen afkomstig, 
zij kom t van  den A lm achtigen God Zelf. H et Schrif
tuurlijke bew ijsm ateriaal, w aarop in beide voor
gaande hoofdstukken de aandacht gevestigd wordt, 
levert boven  elke bedenking het bewijs, dat de w e
reld  thans onder de m acht der dem onen staat en zich 
in den slechst denkbaren  toestand  bevindt. — 1 Joh. 
5 : 19. Zonder eenigen twijfel liet de H eere in deze 
laatste  dagen Zijn volk een duidelijk begrip geven 
over het feit, dat godsdienst van  den Duivel afkom 
stig is en in de heftigste tegenstelling  tot he t Chris
tendom  staat; dit heeft Hij gedaan, opdat degenen, 
die Hem toegew ijd zijn, kunnen  ontkom en aan de 
m acht en den invloed der demonen, w elke zich als 
een grooten slu ier over de geheele m enschheid u it
breiden. Om deze reden w aardeert thans het volk 
van  den A lm achtigen God de door Hem in den Bijbel 
gegeven verm aning: „W ant de aanbidding, die rein  
en heilig voor den V ader is, is deze: de w eezen en de 
w eduw en in hun  verdrukking  te bezoeken, en dat 
m en zich onbevlek t van de w ereld bewaart." — Jac. 
1 : 27; Syrische V ertaling.

Door m iddel van  den godsdienst heeft Satan de 
m acht over de w ereld  gekregen, en de eenige u it
zondering op deze dem onische beheersching w ordt 
gevorm d door zulke personen, die den A lm achtigen
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God in geest en w aarheid  aanbidden. M oge daarom  
iedere m innaar der gerechtigheid acht geven op de 
w aarschuw ing, die de H eere laat w eerklinken. Er 
loert een groot gevaar op den w eg der gewijden; 
eenigen dezer zijn er aan blootgesteld, van het pad 
der gerechtigheid af te w ijken en alles te  verliezen. 
Wij leven thans in de „laatste tijden", die in den Bij
bel genoemd w orden, w aarover geschreven staat: 
„De Geest zegt m et u itdrukkelijke woorden, dat in 
de laatste  tijden somm igen van het geloof zullen af
vallen  [tot godsdienst], doordat zij zich afgeven m et 
dw aalgeesten en m et duivelse leerstellingen, m et 
m ensen die huichelachtige leugens verte llen  en die 
in hun eigen gew eten 'n brandm erk dragen." [w aar
door zij gekenm erkt w orden als door de dem onen 
beheerschten, dus als w erktuigen van den D uivel]." 
1 Tim. 4 : 1 , 2 ;  K.B.

In den loop der tijden hebben velen de aanspraak  
gem aakt, navolgers van  Christus Jezus te zijn en 
regelm atig het gebed gebeden, dat Jezus Zijn navo l
gers leerde bidden, nam elijk: „Uw K oninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, gelijk in den hem el alzoo ook op 
de aarde", m aar zij hebben dat gebed n iet in op
rechtheid  gebeden. Als zulke personen dan van de 
w aarheid  afvallen, w eigeren zij verder n aar God's 
boodschap te luisteren: ,,Er zal een tijd kom en, dat 
men de gezonde leer niet aanneemt, maar overeen
kom stig  eigen lusten  zich leraars in groten getale  
bijeenhaalt. M en zal zich het gehoor laten strelen, 
de oren afw enden van de waarheid en zich keren  
naar fabeltjes", [leeringen der duivelen]  — 2 Tim. 
4 : 3 ,  4; K.B. V ele van de geestelijken der Protes- 
tantsche system en bevinden zich heden in de door 
den apostel genoem de klasse. Zij volgen de wijsheid 
der „Christenheid", die door m enschen u itgedrukt 
wordt, en n iet de w ijsheid van God's W oord.
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O nder de voogdij van  de Room sch-Katholieke 
H iërarchie en aangedreven  door de dem onen heb
ben vele zoogenaam de „Pro testan tsche” geestelij
ken  b itterheid  in het hart gehad en b itteren  nijd u it
gedrukt tegenover de w are knechten van God; h ier
in  zijn zij de godsdienstige „wijsheid" der „C hristen
heid" gevolgd. De volgende Schrifttekst is treffend 
op hen van toepasing: „Indien gij echter b itteren  na
ijver en zelfzucht in uw  hart hebt, beroem t u dan 
niet, en liegt n ie t tegen de w aarheid. Dat is n iet de 
wijsheid, die van  boven komt, m aar zij is aardsch, 
ongeestelijk, duivelsch [dem onisch]" — Jac. 3 : 14, 
15, N.V.

Evenals bij he t volk van A thene is de godsdienst 
van de „C hristenheid” demonisch, als gevolg van 
m enschenvrees en den invloed der dem onen. M en 
lette  in dit verband op de w oorden van den geïnspi- 
reerden  dienstknecht des H eeren: „En Paulus, s taan 
de in het m idden van de plaats genaam d A reopagus, 
zeide: Gij m annen van Athene, ik bem erk, dat gij al
leszins gelijk als godsdienstiger zijt.” — H and. 17 : 
22. „En Paulus, voor den A reopagus staande, zeide: 
M annen van A thene, ik zie voor mijne oogen, dat gij 
in elk opzicht buitengew oon ontzag voor godheden 
hebt." — Hand. 17 : 22, N. V. „En Paulus staande in 
het m idden van  den A reopagus, zeide: „A theners, 
ik bem erk, dat gij in alle  dingen in hooge m ate zijt 
toegew ijd aan de aanbidding van  dem onen”. — 
Hand. 17 : 22, Diaglott. „En Paulus, p laats nem ende 
in het m idden van  den H euvel van  M ars, zeide: Gij 
m annen van Athene! Ik bemerk, hoe gij in ieder op
zicht een buitengéw onen eerb ied  voor de dem onen 
aan den dag leg t.” — Hand. 17 : 22; Rotherham . De 
dem onen hadden hen in hun macht.

De godsdienstige Joden  zochten den dood van  
Paulus te bew erken, die den godsdienst v erla ten  had
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en de dienstknecht van  Christus gew orden w as; hun 
beschuldigingen tegen Paulus w aren  het gevolg van  
„hun eigen dem onenaanbidding", zooals Festus v e r
klaarde. — Hand. 25 : 14, 18, 19; Rotherham . Vanaf 
dien dag to t op heden  hebben de Joden  hun 
positie tegenover Jezus Christus n iet m eer gewij
zigd; daarom  is hun godsdienst heden nog precies 
dezelfde, nam elijk demonisch. Nu, in deze laatste  da
gen, streven  de Katholieke, Protestantsche en Jood- 
sche godsdienstige leiders onder den invloed en de 
m acht der dem onen er naar, de w ereld  op een dem o
nische wijze te beheerschen, w elke lijnrecht in strijd 
m et de THEOCRATISCHE REGEERING  is. A lle  
natiën der aarde bevinden  zich heden in een toe
stand van vrees, die n iet de vreeze Gods, maar de 
vrees voor schepselen is, w e lke  vrees, ingegeven  
door de dem onen, een scherpe tegenstelling vorm t 
m et de vreeze voor den A lm achtigen God — 2 Tim. 
1 : 7. Om deze reden zijn het de godsdienstige belij
ders, die in he t achttiende hoofdstuk van  O penba
ring beschreven w orden als de inw oners van  Baby
lon; daarom  staan  zij gekarakteriseerd  als onrein en 
hatelijk  gevogelte, dat zijn eigen nest en  alles om 
zich heen  bevuilt.

Fiolen

H et boek van  den Bijbel, dat als de O penbaring 
bekend staat, is Jehova 's  profetie, die door den H ee
re Jezus Christus in sym bolische bew oordingen u it
gesproken en door Johannes, Zijn dienstknecht op
geteekend werd; het openbaart hetgeen na de kom st 
van Christus Jezus, den Koning der TH EOCRATI
SCHE REGEERING, w eldra m oet geschieden — O- 
penb. 1 ; 1, 2. A ls de dienstknecht en boodschapper 
des H eeren is Johannes een beeld van  degenen, die
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zich aan  God en Christus hebben toegewijd, H en ge
trouw  dienen, door den H eere goedgekeurd, in Zijn 
Tem pel gebracht en Zijn dienstknechten en de u it
d ragers van Jeh o v a’s boodschap gew orden zijn. De 
H eere Jezus is in den Tem pel om ringd door Zijn heir- 
schaar engelen, die Zijn wil volbrengen en onder de 
leiding des H eeren de getrouw e dienstknechten 
Gods op aarde aanzetten, zekere plichten te vervu l
len. Op Zijn bestem den tijd liet de H eere de zeven 
„fiolen" [schalen; N.V.] of boodschappen van Zijn 
w raak  bij wijze van w aarschuw ing uitgieten. Deze 
zeven  fiolen of boodschappen der w rake w orden u it
gegoten in vervulling van  de profetische u itspraak  
van Christus Jezus. Een uitvoerige behandeling h ier
van  kun t u aantreffen in het Afrik, boek „Lig", deel 
een en twee, hetw elk  in 't bijzonder de hoofdstuk
ken  negen en  zestien der O penbaring uitlegt. De 
engelen, die den H eere Jezus dienen, handelen on
der Zijn bevel, zooals geschreven staat: „En ik hoor
de eene groote stem  uit den Tempel, zeggende tot de 
zeven Engelen: gaat henen  en giet de zeven fiolen 
van  den toorn Gods u it op de aarde." —  Openb. 
16 : 1.

De getrouw e getuigen van  Jehova op aarde heb
ben een aandeel in het uitg ieten  van deze fiolen, dat 
w il zeggen, in de aankondiging van  de boodschap 
van  G od’s toorn. O ver de zesde fiool van God's 
toorn  staat geschreven: „En de zesde Engel goot zij
ne fiool uit op de groote riv ier den Eufraat: en zijn 
w ater is uitgedroogd, opdat bereid zou w orden de 
w eg der koningen, die van  de opgang der zon kom en 
zullen .” — Openb. 16 : 12. De groote rivier de Eu
fraat is een sym bolische voorstelling van de vo lken  
der aarde, en de zesde fiool, die uitgegoten wordt, 
is een w aarschuwing van God aan de m enschen van  
goeden wil, om uit Babylon, de organisatie van den
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D uivel, te vluchten en zich te ke e ren tot Jehova 's  
organisatie onder Christus, den Koning van de groo
te THEOCRATISCHE REGEERING. De „koningen, 
die van den opgang der zon" of van het O osten ko
men, zijn Jehova, de groote THEOCRAAT, en DE 
CHRISTUS, Hoofd en lichaam  — Col. 1 : 18; Openb. 
5 : 10; 1 : 5, 6. De getrouw e navolgers van Christus 
Jezus op aarde vervu llen  hun deel als getuigen of 
dragers van  God's toornboodschap tot het volk.

H et „opdrogen van  de w ateren  van de groote ri
v ier den Eufraat" is een sym bolische voorstelling  
van de om standigheid, dat de m enschen van  goeden 
wil zich van Satan 's organisatie, de godsdienstige 
system en, afkeeren, door welke handelw ijze alle de
m onen en verder ook die m enschen op aarde, die 
den dem onischen godsdienst beoefenen, ten zeerste 
verbolgen raken. Hun groote ontstem m ing w ordt 
sym bolisch aangetoond door hetgeen volgt, w aar
over Johannes getuigde, hetgeen de Johannesklasse  
— dat wil zeggen, de getrouw e getuigen van Jehova 
op aarde — daadw erkelijk  onderscheidt. Deze ge
trouw e navolgers van  Christus zien, hoe de organi
satie des Duivels tot den grooten climax voort
schrijdt. W at zij zien, w ordt w eergegeven  door de 
w oorden van Johannes: „En ik zag uit den m ond 
des draaks en uit den m ond van het beest en uit den 
m ond van den valschen profeet drie onreine geesten  
gaan, den vorschen gelijk.” Openb. 16 : 13.

„D raak” is één van  de nam en van den Duivel en  
beteekent verslinder. Deze kw alificatie heeft be trek 
king op des Duivels organisatie — voornam elijk het 
godsdienstige elem ent — die Jehova God en Zijn 
THEOCRATIE  heftig tegenstaat: „Razend w erd de 
draak op de vrouw  en hij ging strijden m et de ove
rigen van haar nakom elingschap [God’s organisa
tie]: m et hen, die de geboden van  God naleven  en
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he t getuigenis van  Jezus bezitten." — Openb. 12 : 17. 
K.B.

De „vrouw ", genoem d in het voorgaande zeven
tiende vers, stelt sym bolisch G od’s organisatie voor; 
de Draak trek t tegen  God’s knechten op, om tegen 
hen  strijd te voeren; in dit beeld worden deze knech
ten  des H eeren beschreven  als „de overigen van 
h aar zaad," [nakom elingenschap; K.B.]. Satan voert 
krijg tegen hen, om dat zij „de geboden Gods bew a
ren  [naleven; K.B.] en de getuigenis van Jezus 
Christus hebben” [bezitten; K.B.]. „Het beest"  is 
een sym bool van Satan's, voor m enschen zichtbare, 
organisatie op aarde, gevorm d door de godsdiensti
ge, politieke en com m erciëele elem enten. „De val
sche p rofeet” is een aardsch m ondstuk van Satan 's 
organisatie; hij neem t het praatw erk  ten  behoeve 
van die goddelooze organisatie  voor zijn rekening, 
waarbij hij in het bijzonder uiting geeft aan vele 
luidruchtige en verm etele bew eringen over hetgeen 
de zichtbare heerschers der aarde w eldra tot stand 
zullen brengen. De „valsche profeet" treed t hier op 
in de rol van politieken voorspeller, trach tende te 
voorspellen of aan te kondigen, w at de dem onische 
organisatie  zoo al voor de volken der aarde zal 
doen. Bij al deze voorspellingen van den „valschen 
profeet" m oet opgem erkt worden, dat bij alles, w at 
voor het volk gedaan zal worden, nooit de eer aan 
Jehova en Christus gegeven wordt.

De zesde fiool van Jehova 's  toorn, h ierboven ge
noemd, kom t overeen m et de zesde bazuin, die in 
O penbaring 9 : 13-21 beschreven wordt. H et uitg ie
ten van de fiolen en het w eerklinken van de bazui
nen kenm erken een tijd van w eeën over S atan’s or
ganisatie, terwijl het voor het volk Gods op aarde 
een tijd beteekent, w aarin zij den THEOCRAAT en 
Christus - Zijn Koning - toejubelen, dus een tijd van
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vreugde en triom f voor degenen, die zich geheel aan 
God hebben toegewijd. H et is de tijd voor de nade
ring van  den strijd van dien grooten dag des Al- 
m achtigen Gods en de te  behalen algeheele over
winning van  Christus Jezus, den onw eerstaanbaren  
Strijder. De fiolen of bazuinen vorm en derhalve  
boodschappen der waarschuwing, die op God's be
ve l aan het vo lk  verkondigd  m oeten worden. Op 24 
Juli 1927 begon de uitgieting van  de zesde fiool en 
het blazen van de zesde bazuin en dit w erk  duurt 
nog steeds voort.

Op 5 A ugustus 1928 w erd een aanvang gem aakt 
m et de uitg ieting van de zevende fiool en het blazen 
van  de zevende bazuin en ook dit w erk duurt nog 
voort. De zevende fiool, die de H eere door Zijn en
gelen liet uitgieten, was „in de luch t”, hetgeen aan 
toont, dat zij speciaal tegen  de demonen, dat wil zeg
gen, tegen  den Duivel en zijn geheele organisatie, 
gericht w as — Openb. 16 : 17. De zevende fiool bevat 
de verk laring  van  den H eere ten  gunste van  de 
Theocratische Regeering  en tegen de w ereldheer
schappij van den Duivel en zijn zichtbare vertegen
w oordigers. De boodschappen des H eeren, die ve r
band houden m et de zesde en zevende fiool of ba
zuin, hebben vanaf het oogenblik, dat zij begonnen 
verkondigd te worden, de dem onen in zeldzame 
woede ontstoken. Sedert dien tijd hebben deze de
m onen dan ook tegen Jehova 's  getuigen gestreden; 
zij hebben de godsdienstige, politieke en financiëele 
leiders der aarde, alsm ede alle bedrogenen — die 
hun leiding volgen — tegen hen in actie gebracht, 
die den H eere ondersteunen.

De strijdvraag  
De voornaam ste strijdvraag  kom t in het kort h ier

op neer: Zal de w ereld blijvend door zelfzuchtige
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m annen onder de onzichtbare macht en heerschap
pij der dem onen geregeerd worden, of zal de heer
schappij over de w ereld  gevoerd w orden door den 
grooten TH EOCRAAT, onder leiding van Zijn ver
heven  en op den troon geplaatsten Koning Christus 
Jezus? Sedert den tijd, w aarin de zesde- en zevende 
bazuinen begonnen te w eerklinken, hebben zich de 
m enschen op aarde, die jegens God van  goeden wil 
zijn, standvastig  van  den godsdienst afgekeerd, om
dat zij hebben leeren  inzien, dat godsdienst een va l
strik  van den Duivel en zijn handlangers is en als 
een systeem  van  afpersing — in strijd m et de be
langen van het volk — gebruikt w ordt. Dit heeft 
den Duivel en zijn m ededem onen benevens hun v e r
tegenw oordigers derm ate in w oede ontstoken, dat 
de Duivel zich gehaast heeft zijn strijdkrachten der 
goddeloosheid tot den krijg van  den grooten dag des 
Alm achtigen Gods te verzam elen; deze verzam eling 
nadert thans m et rassche schreden h aar hoogtepunt. 
— Openb. 16 : 13, 14.

Na de verkondiging van de zesde bazuin zijn de 
„drie onreine geesten” in vers dertien  genoemd, 
uiterm ate actief geworden, waarbij zij zeer luidruch
tig w aren en een veelvuldig  gebruik van  hun m acht 
en invloed m aakten. Deze geesten konden op geen 
enkele wijze vertegenw oordigers van  den A lm ach
tigen God zijn, om dat er in de Schrift geschreven 
staat, dat zij alle onrein  zijn: „W ant zij zijn [de] gees
ten  van  dem onen.” (Am . Herz. Vert.) En w aaru it be
staa t het w erk van  deze onreine demonen? De Schrift 
antw oordt: De heerschers der aarde en hun  aanhan
gers — dat wil zeggen: de geheele w ereld  —  te v e r
zam elen tot den krijg van  den grooten dag van  den 
A lm achtigen God. De Duivel ziet in, dat zijn tijd kort 
is en dat hij nu zijn verm etele uitdaging aan Jehova 
slechts w aar kan  m aken, door de m enschen van alle
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natiën  der aarde te vern ietigen  — Openb. 12 : 12.
Nog nooit is er zooveel ellende en benauw dheid 

over de aarde gew eest als thans. V rees heeft alle 
natiën  to t de u iterste  wanhoop gedreven. O orlogen 
zijn ontbrand en w orden gevoerd zonder eenige 
voorafgaande kennisgeving of oorlogsverklaring. De 
goddeloosheid in hooge p laatsen  en ook in lage 
p laatsen, is grooter dan ooit tevoren  en niets kan m et 
den huidigen dag van  goddeloosheid vergeleken  
w orden dan het prototype (oer-beeld), namelijk, de 
ten  tijde van  Noach op aarde heerschende toestan 
den, toen de dem onen op de aarde w aren  en God de 
zichtbare w ereld  in den grooten zondvloed vern ie
tigde. De aardsche leiders voorvoelen  de nadering 
van een grooten, onheil aanbrengenden climax; 
daarom  verk laren  zij, dat als er n ie t spoedig vrede 
onder de natiën  tot stand komt, het m enschelijk ge
slacht w eldra ten  onder zal gaan. Inplaats dat zij 
zich nu tot God en de duidelijke, in Zijn W oord ge
geven, onderw ijzingen begeven, teneinde de w are 
oorzaak van  de m oeilijkheden en het geneesm iddel 
daarvoor te  leeren  kennen, keeren  de w ereldsche 
heerschers zich geheel en al to t den Duivel, zijn me- 
dedem onen en vertegenw oordigers. Godsdienst, po
litiek en handel — de drie zichtbare elem enten, die 
deze w ereld regeeren  — treden  op den voorgrond en 
verkondigen eensgezind aan het volk: „Wij m oeten 
m eer godsdienst hebben, anders zal onze beschaving 
spoedig ondergaan." Aldus handelen zij als de m ond
stukken van deze dem onen of duivelen, om alle m en
schen te dwingen, to t den godsdienst toe te treden, 
terw ijl de Duivel w el degelijk weet, dat he t einde 
daarvan  de vernietig ing is. M en lette  op de huidige 
vervulling der profetie. Slechts de m enschen van 
goeden wil jegens God zullen hierop acht slaan; al
leen zij zullen er de ju iste  w aardeering voor hebben
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en gehoor geven aan het W oord van  den A lm ach
tige.

Bevestigend getuigenis

Op 23 Decem ber 1939 kondigde de president van 
de V ereenigde Staten de benoem ing aan van  een ge
zant bij he t V aticaan, he t voornaam ste hoofdkw ar
tie r van  den godsdienst op aarde. Die gezant is naar 
den paus gezonden, zooals de president verklaart, 
als „mijn persoonlijke vertegenw oordiger, opdat 
onze evenwijdig loopende bem oeiingen voor den 
v rede  en de verzachting van  het leed bevorderd  mo
gen w orden.” (N atuurlijk betaalt de regeering van 
de V ereenigde Staten  de rekening en zonder de in
stem m ing van  de ingezetenen van het land: de 130 
m illioenen zielen van  dat volk, w orden e r toe ge
dwongen, den paus als den voornaam sten gods
d ienstleider op de aarde te erkennen  en te  dulden, 
dat hij nu een verbond m et de V ereenigde Staten 
gesloten heeft). V erder heet het in he t schrijven van  
den president aan  den paus: „Als de tijd voor het 
herste l van  den w ereldvrede op een hechtere basis 
gekom en zal zijn, is het voor de m enschheid en voor 
den godsdienst van  het allergrootste  belang, dat ge
m eenschappelijke idealen  ook gem eenschappelijk 
to t uiting zullen k o m e n . . . .  Ik vertrouw  daarom , dat 
alle  kerken  der wereld, die in een gem eenschappe- 
lijken God [niet Jehova God, aangezien Hij n iet de 
gem eenschappelijke God van  godsdienst en politiek 
is en zij niet God vreezen  en gehoorzam en, m aar 
zich tegen Zijn heerschappij verzetten] gelooven, het 
groote gewicht van  hun invloed in de schaal van 
deze groote zaak zullen w erpen."

Als verder bewijs, dat de president als een poli
tieke m acht en als één van  de regeerders der we-
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reld den Schepper loochent en op den m ensch v e r
trouw t, lette  men op de volgende w oorden in zijn 
schrijven aan  den paus: „Deze w ereld  heeft zichzelf 
een beschaving geschapen, die in staa t is, de mensch- 
heid  zekerheid en vrede te verschaffen, hecht op
gebouwd op de grondvesten der godsdienstige leer
stellingen. M aar ondanks het feit, dat die beschaving 
der aarde, de zee en  zelfs de lucht heeft veroverd, 
m aakt zij thans een periode van  oorlog en benauw d
heid door."

M en lette  vooral op het kikvorsch-achtige ge
kw aak, dat tot u itdrukking kom t in de snoevende 
en schreeuw erige woorden: „Deze w ereld  heeft zich
zelf een beschaving geschapen, die in staa t is, de 
m enschen zekerheid  en vrede te verschaffen, hecht 
opgebouw d op de grondvesten der godsdienstige 
leerstellingen." De gezant, die bij het V aticaan be
noem d is, is M yron C. Taylor, een vroeger hoofd der 
U nited States Steel Corporation, één van  de groot
ste licham en der aarde, die haar kracht en geld groo- 
tendeels w ijdt aan het bouw en van oorlogstoerustin
gen ter vern ietig ing  van m enschelijke levens. Zeker 
zal geen redelijk m ensch w illen bew eren, dat zoo 
iem and den grooten „V redevorst”, Christus Jezus, 
vertegenw oordigt. Terzelfder tijd m aakt de president 
bekend, dat hij den president van  den Federalen 
Raad van Kerken, die oogenschijnlijk pro testan tsch  
is en verder den president van  het Joodsche Theolo
gische Sem inarium  van Am erika, dat den Joodschen 
godsdienst beoefent, heeft uitgenoodigd, met hem  te 
beraadslagen  en als w oordvoerders voor het Ame- 
rikaansche Protestantism e en het A m erikaansche 
Jodendom  op te treden  voor de gem eenschappelijke 
zaak van de drie „gelooven", w aardoor hij zich voor
stelt, indien mogelijk, een nauw ere sam enw erking  
tusschen godsdienst, politiek en kapitaal tot stand
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te brengen, om de aarde in strijd m et den A lm achti
gen God en Zijn Koning, Christus Jezus, te regeeren.

H ier hebben wij nu een concreet voorbeeld  en het 
m eest overtuigende bewijs, dat godsdienst, politiek 
en  handel nauw  m et elkander verbonden zijn, om 
den vrede te vestigen, he t volk voor hun doeleinden 
te  organiseeren en de aarde te regeeren. Dit voor
beeld w ordt gegeven door een man, die bew eert in 
staa t te zijn, iets te volbrengen, dat alleen de A l
m achtige God kan volbrengen. Dit oogm erk is — in 
verband m et de verm etele bew ering over h e tg e e n ,,de 
w ereld zichzelf geschapen heeft" — zich aan te m a
tigen, het verm ogen te  bezitten, om iets te bereiken, 
w at de m ensch eenvoudig niet bereiken  kan. „Gods
lastering" is eigenlijk, ju ist gedefiniëerd, een door 
den m ensch gedane pretentie, iets te kunnen  vol
brengen, w at alleen God kan doen. De sam enw erking 
tusschen godsdienst, politiek  en handel is lijnrecht 
in  strijd met de Theocratische Regeering  en daarom  
zijn de opgeblazen w oorden van  die com binatie 
godslasterlijk. Jezus, de Koning van  de Theocratie, 
zegt: „W ie m et M ij n iet is, die is tegen Mij, w ant wie  
m et Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit." — M atth. 
12 : 30. Het is dus duidelijk, dat de godsdienstige, po
litieke  en com m erciëele combinatie niet m et Christus 
Jezus, den Koning, vergadert, maar Hem tegenstaat, 
derhalve verstrooit; dit is een verder bewijs voor het 
feit, dat het Satan is, die zich van den godsdienst, de 
politiek  en den handel bedient, om het vo lk  te be
driegen en in het verderf te storten.

Laten wij aannem en, dat het doel van  de bovenge
noem de personen, om vrede op aarde te  stichten, op
recht gem eend is; toch verandert dat n iet in het 
m inst iets aan de zaak, om dat het doel, dat zij zich 
gesteld hebben, volkom en in strijd is m et het doel 
van  den grooten TH EO CRAAT  en m et Zijn W oord,
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w aardoor afdoende bew ezen wordt, dat zij de v e r
tegenw oordigers van  de demonen zijn. Gedurende 
verscheidene jaren  heeft DE W AC H TTO R EN  de 
aandacht op het feit gevestigd, dat he t verbond tus- 
schen godsdienst, politiek en handel tegen Jehova 's  
Koninkrijk gericht is. In den afgeloopen tijd zijn er 
vele feiten voorgevallen, die een bevestiging voor 
die verk laring  opleveren. H et bew ijsm ateriaal, h ier
in voorgelegd, diende alle personen, die in Jehova 
God en Christus Jezus gelooven, er van  te  overtu i
gen, dat de Duivel alle natiën  door m iddel van  den 
godsdienst n aar den ondergang voert. De verklaring, 
die thans door de godsdienstaanhangers, politici en 
com m erciëele reuzen uitgezonden wordt, is recht
streeks gericht tegen den A lm achtigen God en Zijn 
Koning. Zij is voorts in strijd m et de volgende w oor
den van  Jehova: „Zie, mijn knecht, dien Ik ve r
koren heb, mijn geliefde, in w ien mijne ziel een w el
behagen heeft; Ik zal mijnen G eest op Hem  leggen 
en Hij zal den heidenen [natiën] het oordeel aanzeg
gen En op zijnen naam  zullen de heidenen [na
tiën] hopen.” — M atth. 12 : 18, 21, N.V.; Jes. 42 : 1-7. 
G od’s aangezegd oordeel m oet en zal vo ltrokken  
w orden, om dat Hij zulks verk laard  heeft. — Jes. 
46 : 11.

Verdere bewijzen

De paus ontving de boodschap van  Mr. Roosevelt 
m et w are voldoening. Hij deelde den president mede, 
dat zijn gezant goed en m et vreugde ontvangen zou 
worden. D aarna legde de paus op den 28sten dag van  
December 1939 een persoonlijk bezoek bij den ko
ning van  Italië  af, w aarover de A ssociated Press 
(Vereenigde Pers) zegt: „Paus Pius XII legde heden 
een bezoek bij den koning en de koningin van  Italië
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af, hetgeen  in een periode van m eer dan 70 jaren  
h e t eerste  bezoek beteekent, door eenigen paus aan
een  w ereldlijk vo rst afgelegd De paus begaf
zich, om ringd door groote pracht en praal en veel 
[godsdienstig] cerem onieel, naar he t Q uirinaal-pa- 
leis." H ierin volgde de paus zeker n iet de leiding 
van den nederigen en ootm oedigen Christus Jezus, 
toen  Hij op aarde was. De Pers bericht verder: „Na 
de cerem oniëele ontm oeting m et den koning en de 
koningin hield paus Pius heden een korte  rede, w aar
in hij zeide, dat „het bezoek de gelukkige overeen 
kom st tusschen kerk  en staa t opnieuw  bezegelde” .

Deze feiten vorm en een verder bewijs voor het be
staande verbond tusschen godsdienst en politiek, 
door de zelfzuchtige handelsm acht gesteund, een 
verbond gesloten, om een zoogenaam den „w ereld
v red e” te vestigen en de aarde volkom en in strijd 
m et het W oord van  den A lm achtigen God te regee- 
ren. Zullen de pogingen van  zulke m enschen slagen? 
O ver dat onheilige verbond sprekende zegt Jehova: 
„V ergezelt u  te zamen, gij volken, doch w ordt v e r
broken; en neem t te r  oore gij allen, die in verre  lan
den zijt: om gordt u doch w ordt verbroken, om gordt 
u  doch w ordt verbroken, beraadslaagt eenen  raad 
doch hij zal vern ietigd  w orden, spreekt een w oord 
doch het zal n iet bestaan; w ant God is m et ons.” — 
Jes. 8 : 9, 10. God is m et Christus Jezus en allen, die 
de THEOCRATIE  ondersteunen, doch tegen  ieder 
verbond, dat in strijd m et Zijn W oord handelt en 
optreedt.

De K atholieke pers en alle K atholieke en andere 
door godsdienst beheerschte publicaties, zullen ten  
volle ondersteunen de vereenigde pogingen van  het 
godsdienstige, politieke en com m erciëele verbond, 
om een w ereldvrede, als bedoeld door den president 
van  de V ereenigde Staten, to t stand brengen. Ge-
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durende eenigen tijd heeft de publieke pers nu reeds 
openlijk de godsdienstaanhangers ondersteund, om
dat de Room sch-Katholieke H iërarchie eenige van  
haar vertrouw ensm annen in iedere organisatie van  
de w ereldpers heeft w eten te plaatsen. De katholie
ke pers is een geduchte factor bij de beïnvloeding 
van het volk geworden, w aardoor het er toe gebracht 
wordt, zich to t he t demonisme te keeren. Die gods
dienstige organisatie neem t op groote schaal aan de 
politiek  der w ereld  deel.

Het num m er van  16 December 1939 van  „The Na- 
tion" publiceert een artikel onder den titel „De Ka
tholieke P ers”, w aarin  terecht gezegd wordt: „De 
A m erikaansche K atholieke pers vorm t een belang
rijk onderdeel van  de politieke m achinerie van de 
kerk  en w erd zeer aangem oedigd door paus Pius XI, 
die haar zag als een m achtig w erktuig  in de hand 
van de K atholieke A ctie — dat is, de sam enw erking 
tusschen het leekendom  en de hiërarchie te r bere i
king van  de K atholieke doelstellingen Bij de
behandeling van  in ternationale problem en heeft de 
K atholieke pers steeds die politieke richting verde
digt, w elke de kerkelijke m acht zou kunnen bevor
deren. Zij keerde zich tegen A m erikaansche buiten- 
landsche in terventie  ten  behoeve van den H ongaar 
Kossuth, een Protestant; zij sprak zich echter w èl 
uit voor in terventie  ten  behoeve van de K atholieken 
in Ierland en M exico. Zij verzette  zich tegen  het ver- 
leenen van „Goede N abuurschap” aan  Latijnsch 
A m erika uit v rees voor een uitbreiding van het Pro
testan tism e.” „Deze Katholieke, fascistische bew e
gingen floreerden, toen  de pauselijke diplom atie in 
handen van den tegenw oordigen paus w as." „Beoor
deeld naar iederen  standaard  van m oderne jou rna
listiek m oet de door de officiëele K atholieke dag
bladpers gegeven verdoezeling van  den oorlog in
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Spanje als een van  de m eest onoprechte pogingen 
van  onze eeuw  beschouw d w orden."

H ieruit kan duidelijk he t voornaam ste doel van  de 
Room sch-Katholieke H iërarchie ontw aard worden, 
te  weten: de w ereld  in strijd met God's gebod te be- 
heerschen, hetgeen verder een bewijs is, dat ge
noem de godsdienstige instelling het voornaam ste 
aardsche w erktu ig  van  de dem onen is, om het volk 
te m isleiden en het blindelings in  het verderf te 
voeren.

De goddelijke profetie, die thans in vervulling 
gaat, toont boven allen twijfel verheven  aan, dat het 
einde van  Satan 's ononderbroken heerschappij nabij 
is en dat e r w eldra over de w ereld een climax zal 
kom en in den vorm  van den strijd van  den grooten 
dag des A lm achtigen Gods. O ndanks al deze on
w eerlegbare bewijzen stellen  de godsdienstaanhan- 
gers zich heden op den voorgrond, door het voeren 
van  een gem eenschappelijke poging, om de w ereld 
door menschen, in strijd m et God’s aangekondigd 
voornem en, te regeeren. Bij hun pogingen, he t ge
stelde doel te  bereiken, negeeren  de godsdienstaan- 
hangers de w aarheid  en nem en zij openlijk hun  toe
v lucht to t leugens.

Daar God van tevoren w ist, dat de godsdienstaan- 
hangers tot leugens hun toevlucht zouden nem en ter 
rechtvaardiging hunner daden, voorzeide God door 
Zijn profeet, dat de godsdienstaanhangers in deze  
laatste dagen zouden zeggen: „W ant wij nam en de 
leugen tot toevlucht, en verscholen ons achter be
drog." — Jes. 28 : 15; K.B. Zij zeggen dit te hunner 
verontschuldiging en zoo handelt de K atholieke pers 
ook w erkelijk  heden ten  dage; zij aarzelt n iet haar 
toevlucht tot allerlei leugens te nemen, om de m en
schen te m isleiden. O nder pressie van  de H iërarchie 
spreekt de pers zich uit voor sam enw erking met
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iedere politieke beweging, die de belangen van  de 
H iërarchie zal dienen; zij deinst er n ie t voor terug, 
allerlei leugens te grijpen, om haar verkeerden  w an
del te bedekken  en  de stem  van  haar gew eten te 
smoren. H et feit, dat de H iërarchie en  haar bedroge
nen hun toevlucht tot leugens nemen, vorm t een 
hernieuw d bewijs, dat het de Duivel en de m et hem 
verbonden dem onen zijn, die staan  achter deze w e
reldbew eging van godsdienst, politiek  en handel, om 
thans vrede tot stand  te brengen en zich dusdoende 
van  de heerschappij der w ereld te verzekeren. Sa
tan  is het hoofd van  alle leugenaars. Hij is de vader 
der leugen en in hem  is geen w aarheid; zijn aanhan
gers en de door hen bedrogenen volgen nauw keurig  
zijn leiding. — Joh. 8 : 44. H et feit, dat de godsdienst 
he t voornaam ste w erktuig van den Duivel op aarde 
is en de politici om „m eer godsdienst" vragen, is een 
voortgaande bevestiging van  de gevolgtrekking, dat 
de Duivel de geheele w ereld in het verderf poogt te 
storten. — Openb. 16 : 14, 16.

Armageddon voor de deur

President Roosevelt's schrijven aan  den paus en 
zijn benoem ing van  een am bassadeur bij het Vati- 
caan, voorts zijn oproep aan leidende P rotestantsche 
en Joodsche godsdienstaanhangers om m et hem  sa
m en te w erken, een w ereldvrede to t stand te  bren
gen, w orden door de pers als he t grootste nieuws 
van  het heden begroet. Zal dat plan van  den opperste 
der dem onen om vrede onder de natiën  tot stand  te 
brengen, succes opleveren? Slechts voor een korten 
tijd; deze gevolgtrekking w ordt ten  volle door de 
Schrift bevestigd. Er kan verw ach t w orden, dat de 
natiën  w eldra tot de een of andere vredesovereen
kom st zullen kom en en dan zullen de godsdienstige
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en politieke leiders groote eer en bijval van  de zijde 
der m isleide m enschenm assa inoogsten. De Schrift 
wijst e r op, dat zij, die voor den godsdienst gezwicht 
en onder den invloed en de m acht der dem onen ge
raak t zijn, over de door godsdienst, politiek  en han
del geregeerde w ereld  — het sym bolische „beest" — 
zullen uitroepen: „W ie is aan dit beest gelijk? W ie 
kan krijg voeren  tegen hetzelve?" — Openb. 13:4. 
Dan zal het onheilig verbond, dat als de zichtbare 
vertegenw oordiger van  den Duivel optreedt, voor de 
w ereld afkondigen: „Wij hebben vrede to t stand  ge
bracht" en verder zeggen: „V rede en geen gevaar 
[veiligheid]". En w at zal dan daarop volgen? De 
Schrift antw oordt: „Terwijl zij zeggen: he t is (alles) 
vrede en rust, overkom t hun, als de w eeën  eener 
zw angere vrouw , een plotseling verderf en zij zullen 
geenszins ontkom en." — 1 Thess. 5 : 3; N.V.

Verwerping der waarheid

M isleide godsdienstaanhangers verze tten  zich 
hardnekkig  tegen de w aarheid  van  God’s W oord; dit 
is het gevolg van  dem onischen invloed. Israël's ko
ning Saul w eigerde halsstarrig , naar de w aarheid  te 
lu isteren en h aar te gehoorzam en. Jehova zeide toen 
door middel van  Zijn Profeet to t Saul: „Gehoorza
m en is beter dan slachtoffer,. . w ant w ederspannig- 
heid is een zonde der toovernij en w ederstreven  is 
afgoderij en beeldendienst." [Gehoorzam en is beter 
dan offerande,... w ant w eerspannigheid is zonde van 
waarzeggerij en ongezeggelijkheid is afgoderij en 
wichelarij; L.V.] - 1 Sam. 15 : 22, 23. De persoon, die 
opzettelijk  weigert, de waarheid van God's W oord  
te hooren en te gehoorzam en, als die hem  wordt 
voorgelegd, opent daardoor de deur voor de dem o
nen, hij noodigt hen op deze w ijze uit, binnen te ko 
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men. De dem onen nem en dan bezit van hem, dat w il 
zeggen, zij m aken zich van zijn geest m eester en 
brengen dat schepsel onder hun macht. Velen, die 
d ienstknechten  van  God m eenen te zijn, zijn in w er
kelijkheid w ederspannig en opstandig, zij w eigeren 
G od’s W oord te gehoorzam en en bezw ijken zoodoen
de voor den invloed der demonen. Daarom  verm aant 
Jehova degenen, die veiligheid in den dag van  Zijn 
toorn  w illen vinden, „gerechtigheid en zachtm oedig
heid te zoeken”, voordat die groote en verschrikke
lijke dag komt. — Zef. 2 : 1-3. Dat w il zeggen: Laten 
zij, die ernstig  naar veiligheid en bescherm ing zoe
ken, zich er op toe leggen, datgene te  v inden en te 
doen, w at recht is en uit God’s W oord den rechten 
wandel vast te  stellen. V ervolgens m oeten zij be
reidw illig en verlangend zijn, het W oord Gods te 
hooren en  te  gehoorzamen, om dat dit beter is dan 
alle slachtoffers, die zij zouden kunnen brengen.

De Room sch-Katholieke H iërarchie en de soortge
lijke godsdienstige leiders dringen er bij het volk op 
aan, te w eigeren op de boodschap van  God’s W oord, 
die door Jehova 's  getuigen tot hen gebracht wordt, 
acht te geven; zoodoende m aken de geestelijken er 
zich aan schuldig, de demonen behulpzaam  te  zijn bij 
de m isleiding en verblinding der m enschen. Uit angst 
voor de geestelijkheid vallen  de m isleiden in den 
strik  van den Duivel. De oprechte en eerlijke perso
nen, die op het W oord acht slaan, zoeken gerechtig
heid en zachtm oedigheid en alleen dezulken vinden 
den weg der ontkom ing en veiligheid in A rm aged
don. De w ederspannigen en opstandigen zullen in 
A rm ageddon omkomen.

Verdere bewijzen der demonische macht
De volgende teksten  w orden aangehaald  om aan 

te toonen, w elke m ethoden de dem onen gebruiken,
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om de m enschheid van  God af te keeren. H et zijn 
vooral de gevoelige, voor aandoeningen licht v a t
bare godsdienstbelijders, die gem akkelijk den demo- 
nischen invloeden ten  prooi vallen. Er is n iet veel 
voor noodig, om hen het slachtoffer van  de demonen 
te doen worden. Zij w orden door hen voor de w aar
heid verblind, d.w.z. de dem onen m aken zich van  
hun geest m eester en verkrijgen daardoor m acht o- 
ver 't m enschelijk schepsel, ten  gevolge w aarvan  het 
er toe gebracht wordt, allerlei onredelijke dingen te 
doen, zooals w ild heen  en w eer te loopen en te 
schreeuw en, zich-zelf te kastijden en andere dingen 
te verrichten, w aardoor het schepsel zich bezoedelt. 
Het groote aantal krankzinnigen  is het slachtoffer 
van de dem onen, doordat zij geheel in hun macht 
zijn en onder hunne beïnvloeding  staan. M en lette  op 
de Schriftuurlijke bevestigingen h iervan  in de vol
gende teksten: M attheüs 8 :28, 29; M attheüs 17 : 
15; M arcus 5 :2 -5 ; Lucas 8 : 27-36; Jerem ia 7 : 31; J e 
rem ia 19 : 5; Psalm  106 : 37, 38.

Een andere m ethode der dem onen bestaa t daarin, 
hun slachtoffers te kw ellen  en ze geheel aan zich te 
knechten, zoodat het m enschelijke schepsel of de 
m enschelijke schepselen geen m acht m eer over zich
zelf en hun handelingen hebben — M atth. 4 : 24; 8 : 
16; 15 : 22; M are. 1 : 32;  Luc. 6 : 18; Hand. 5 : 16. In 
de Schrift w ordt een speciaal geval genoemd, w aar
bij zeven dem onen zich van één  m enschelijk schep
sel hadden m eester gemaakt, w aardoor veel verw ar
ring en beroering gew ekt w erd — Luc. 8 : 2 .  De de
m onen bezitten de macht, om m enschelijke schepse
len te verlamm en; van deze macht m aken zij ook ge
bruik, waardoor zij stom heid en andere licham elijke  
gebreken veroorzaken  — Luc. 9 :38-42; 11 : 14; 
M atth. 9 : 32, 33. O ok doen zij m enschelijke schepse
len het verm ogen om te zien, te hooren en te spre



110 G O D S D I E N S T

ken, verliezen  — M atth. 12 : 22. V oorts beschikken 
zij over de macht, m enschelijke schepselen geduren
de langen tijd in een gebogen lichaam shouding te 
doen rondloopen, zoodat zij zelfs n ie t in staat zijn, 
rechtop te loopen. — Luc. 13 : 11-13, 16.

De godsdienstaanhangers, die gelooven, dat hun 
gestorven vrienden  zich bij bew ustzijn in he t „vage
v u u r” bevinden, zijn slachtoffers van  dem onischen 
invloed en macht. De Schrift toont evenw el zonder 
eenige tegenstrijdigheid aan, dat de dooden geen be
wustzijn hebben en in het geheel n ie t m eer bestaan. 
— Pred. 9 : 5, 6; Ps. 115 : 17.

Slachtoffers van dem onen, die onder den invloed  
van dem onischen godsdienst staan, hooren dikw ijls  
stem m en van dem onen, die gestorvenen verpersoon
lijken; de dem onen doen dit m et het doel, de levende  
m enschelijke schepselen te bedriegen. Een treffend 
voorbeeld  h iervan  w ordt gegeven in 1 Samuël 28 : 
7-15.

Pijniging

G evangenschap en pijniging zijn oorspronkelijk 
afkom stig van  den Duivel; deze m iddelen w orden 
slechts toegepast door hen, die voor den Duivel en zijn 
dem onendienst van  gewicht zijn. H et eerste  in den 
Bijbel verm elde geval van pijniging of kw elling w ordt 
toegeschreven  aan  den vorst der duivelen, hetw elk  
aantoont, dat godsdienstaanhangers door den Duivel 
gebruikt w erden om Job te kw ellen. De Schrift laat 
ons zien, dat de Duivel en zijn m ededem onen, Job 's 
k inderen en eigendom m en vernietigden, vervolgens 
zijn vrouw  er toe brachten, hem  te kw ellen  en daar
na kw am en nog drie godsdienstaanhangers tot hem, 
die een lange kw ellende boetpredikatie  voor hem 
afstaken. Al deze dingen w erden tegen  Job onder
nomen, om hem  van  God af te keeren  en zijn vernie-
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tiging te bew erkstelligen. Hun pogingen m islukten 
echter. — Zie Job, de eerste  drie hoofdstukken.

Zij, die aan dem onische invloeden  toegeven, 
scheppen er spoedig behagen in, andere mensche- 
lijke schepselen te kw ellen  en in het bijzonder zu lke  
m enschelijke schepselen, die vrijm oedig getuigenis 
voor den Naam  van Jehova God en Zijn Koninkrijk  
afleggen. M en denke eens aan de vele duivelsche 
daden van  beschim ping, pijniging en m arteling, die 
de Room sch-Katholieke H iërarchie en h aar bondge- 
nooten — de N ationaal-Socialisten, de Fascisten en 
andere to ta litaristen  — aan Jehova 's  getrouw e getui
gen begaan hebben. G evangenissen en concentratie
kam pen zijn in de afgeloopen m aanden m artelplaat- 
sen van Jehova 's  getuigen en anderen geworden. Al 
zulke gevangenschap en pijniging zijn het gevolg 
van  den invloed en de m acht der demonen, u itge
oefend op m enschen. Deze schanddaden w orden be
dreven door hen, die belijders van godsdienst zijn.

De w et van Jehova God, die Hij door de hand van  
M ozes aan Zijn uitverkoren vo lk  gegeven  heeft, 
voorziet n iet in de bestraffing van schepselen door 
gevangenschap of concentratie-kam pen der pijni
ging: De eerste  verm elding in den Bijbel van zulke 
p laatsen  van  beperking en pijniging betreft de 
godsdienstige, dem onenvereerende Egyptenaren, 
die zulk een vorm  van  straf toepasten  op God's on- 
schuldigen dienstknecht Jozef — Gen. 40 : 15; 41 : 
14; Ps. 105 : 17, 18. Egypte bew aarde vele gevange
nen ,,in het gevangenhuis" of ,,in he t huis van  den 
ku il”, — Jer. 37 :16 ; Exod. 12:29. Zulke m iddelen 
van straf en pijniging stam m en af van  Satan, den 
vorst der dem onen, zooals door de Schrift in Genesis 
6 :1-4 en 1 Petrus 3 : 19, 20 uiteengezet wordt.
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De dem onische godsdienstaanhangers, de Filis
tijnen, sloten God’s dienstknecht Simson in de ge
vangenis op en dw ongen hem  daar zw aar w erk  te 
verrich ten  — Richt. 1 6 : 21-25. De tien  ontrouw e 
stam m en van  Israël vielen van  God af als gevolg 
van godsdienstigen invloed, zij w erden  slachtoffers, 
van  demonen. D aarna volgden zij het voorbeeld, dat 
de Duivel hun  gegeven had en stich tten  en onder
hielden gevangenhuizen, w aarin  zij Jehova 's  ge
trouw e profeten  en dienstknechten opsloten. — 1 
Kon. 22 : 26, 27. Er staa t geschreven: „Doch A sa [de 
ontrouw e, dem onen-vereerende koning van  Israël] 
w erd toornig tegen  den Ziener [profeet; een van 
Jehova's  getuigen], en zette hem  in het gevangen
huis [der pijniging; Young's Vertaling], w ant hij 
w as h ierover tegen  hem  ontsteld: daartoe onder
drukte A sa eenigen uit het volk  terzelfder tijd". De 
Leidsche V ertaling dezer tekst luidt: „M aar Asa 
w erd gram storig tegen  den Z iener en zette hem  in 
het tuchthuis; w ant hij was h ierover in ziedenden 
toorn tegen hem ontstoken. Ook m ishandelde Asa 
te dier tijd eenigen uit het volk." — 2 Kron. 16 : 10.

De dem onen-vereerende vijanden vergaderden  
God's volk in den put of kuil. — Jes. 24 : 22: Zach. 9 : 
11. De Koning van  A ssyrië, aanhanger van den de
m onengodsdienst, zette den Koning van  Israël in de 
staatsgevangenis; — 2 Kon. 17 : 4. De heerscher van 
Babylon, die den dem onengodsdienst beoefende, 
nam  de Joden  gevangen en stelde hen op strik ten  
gevangeniskost. — 2 Kon. 25 : 27-30. Zedekia, de on
trouw e koning en aanhanger van  den dem onengods
dienst, onderhield m artelp laatsen  of „gevangenhui
zen" te Jeruzalem ; in deze plaatsen  w erd  de profeet 
Jerem ia opgesloten. — Jer. 20 : 2, 3. Dezelfde demo- 
nenvereerende koning liet den getrouw en profeet 
Gods in een vuilen, m odderigen kuil w erpen. — Jer.
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37 : 16; 38 : 6-13.
Christus Jezus, de Heilige en Onschuldige, w erd 

op aandrijven der godsdienstaanhangers tijdelijk in 
de gevangenis geworpen, gepijnigd en onteerd. — 
Jes. 53 : 8.

De godsdienstige, door de dem onen beheerschte  
Joden onderhielden gevangenissen; zij leverden  
God's getrouw e knechten  aan zulke gevangenissen 
en m artelp laatsen over. — Hand. 5 : 17-25; 8 : 3; 
22 : 4, 19; 26 : 10. Op aandrijven van  de godsdienst
aanhangers w erd de apostel Petrus tusschen tw ee 
krijgsknechten geketend. — Hand. 12 : 6, 7.

Alle to ta litaire  sta ten  staan onder de m acht der 
dem onen en beoefenen den dem onengodsdienst; 
als gevolg daarvan  hebben Jehova 's  getuigen in 
die landen heden grooten smaad, gevangenschap en  
pijniging te verduren. Speciale voorbeelden van 
zulke dem onisch-godsdienstige praktijken, die straf
m aatregelen tegen Jeh o v a ’s getuigen insluiten, ko
men tegenw oordig voor in den staat N ew -Jersey  
der V ereenigde Staten, in Duitschland, in Q uebec 
en vele andere plaatsen.

De belijders van  den dem onengodsdienst v e r
heerlijken heden den politieken staat, evenals zij 
dat vroeger gedaan hebben, toen de politici en de 
dem onische godsdienstaanhangers m et elkander 
sam enw erkten om Jehova 's  getrouw e knechten  te  
straffen. —  Dan. 3 : 8-27. H eden zetten  de dem oni
sche godsdienstaanhangers — onder aanvoering  
van  de Room sch-Katholieke H iërarchie, —  de po
litieke, w etgevende en uitvoerende licham en er toe 
aan, om den gedw ongen vlaggegroet, het herhalen  
van  de nationale eeden van  trouw  en het groeten 
van  m enschen m et heilgeroep tot w et te verheffen, 
hetgeen  alles op aandrijven van den Duivel ge
schiedt. H oew el al zulke godsdienstige, politieke
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regeerders m et hun m ond het gebed uitspreken, dat 
Jezus Zijn navolgers betreffende God's K oninkrijk en 
de verlossing u it de verzoeking leerde bidden, zoo 
doet toch geen hunner dit oprecht en consequent; 
zij w enschen trouw ens in den grond van  de zaak 
niet, dat zulk een gebed verhoord  wordt. Zij zijn 
b lind en verkeeren  m et betrekking  tot God’s voor
nem en in het duister, blindelings zw ichten zij voor 
den  invloed en de m acht der demonen.

De voorgaande u itvoerige opstelling van  het 
Schriftuurlijk getuigenis, dat niet aan steekhoudende 
w eerlegging onderhevig is, levert boven iederen 
twijfel het bewijs, dat alle godsdienst van  den Dui
vel en de m et hem  verbonden dem onen afkom stig 
is. Hij w ordt door hen aan  het volk opgedrongen, 
m et de bedoeling alle m enschen van  God af te kee- 
ren  en daardoor hun  algeheele vern ietig ing  te  be
w erkstelligen. N u in deze laatste dagen, onm iddel
lijk  voorafgaande aan Arm ageddon, legt Jehova, de  
A lm achtige God, deze waarheden over den gods
dienst en het dem onism e door Christus Jezus aan 
de m enschen in het algem een voor. Dit doet Hij, om  
hen te waarschuwen. A lle personen, die deze bood
schap der w aarschuw ing vernem en, zullen thans 
door hun  handelw ijze toonen, aan w elke zijde zij 
feitelijk staan. De Heere scheidt de m enschen van  
goeden wil, Zijn schapen, van de door dem onen be- 
heerschte menschen, de bokken . — M atth. 25 : 31- 
46. Allen, die de w aarschuw ing w illen vernem en en 
e r acht op slaan, zullen van  den godsdienst w eg
v luchten  en  een plaats van  zekerheid onder God's 
organisatie  vinden. Allen, die echter w eigeren te 
hooren en te gehoorzam en, zullen hetzelfde lot on
dergaan  als de Duivel en al zijn engelen. — M atth. 
24 : 16; 25 : 41.
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Bescherming

O pnieuw  zij er aan  herinnerd, dat godsdienst een 
valstrik  en afpersing is, die uit den Duivel, den 
aanvoerder der demonen, voortkom en. Zij w orden 
beide door de dem onen aan de m enschen opgedron
gen: de valstrik  van  den Duivel, w aarin  de m en
schen gevangen w orden èn de afpersing van de 
godsdienstige leiders, om de m enschen te p lunde
ren. A lle belijders van  den godsdienst en hun aan
hangers zullen in A rm ageddon geen plaats van  ze
kerheid  of ontkom ing vinden. De Schrift zegt duide
lijk, dat „niem and zal ontkom en"! —  1 Thess. 5 : 3. 
A lleen zij zullen een  plaats van  bescherm ing en ze
kerheid  vinden, die hun vertrouw en geheel op God 
en Christus, Zijn Koning, stellen. Allen, die de p laats 
van zekerheid vinden, w orden herinnerd  aan  de 
woorden: „W ie op Jehova vertrouw t w ordt in veilig
heid gebracht.” — Spr. 29 : 25; L.V.

W at zal dan het einde van  den godsdienst zijn? 
Zijn oordeel staat opgeteekend; een uitvoerige en 
diepgaande beschouw ing daarom trent w ordt in de 
volgende hoofdstukken ontvouwd.



GEOORDEELD.
HOOFDSTUK IV

N a de aandachtige beschouw ing en overw eging 
van  de in de voorgaande hoofdstukken aange

voerde bewijzen, kan  de m ensch van  goeden wil spoe
dig gew aar w orden, dat godsdienst het voortbrengsel 
van Satan is, langen  tijd door Satan en de andere 
demonen gebezigd, om het m enschelijk ras ten  ver- 
derve te voeren, zoomede den N aam  van  den Al- 
m achtigen God te schenden. H et is gew eest en is 
nog altijd he t m eest verfijnde instrum ent, om te be
driegen en de verw oesting van  het geluk van m en
schen en volkeren  tew eeg te brengen. W anneer Je 
hova in Zijn W oord bekend m aakt, dat he t Zijn doel 
is, den Duivel te r bestem der tijd te vernietigen, dan 
is het aannem elijk, te besluiten, dat God evenzeer 
zal doen verdw ijnen al datgene, dat de Duivel en 
zijn m et hem  verbonden dem onen hebben gebruikt 
en nog steeds aanw enden, om Jehova 's  N aam  te 
sm aden en de m enschheid in den val te lokken. Zul
len de Duivel en zijn dem onen-handlangers voor 
eeuw ig blijven bestaan? Of zullen zij aan de v e r
nietiging prijs gegeven worden? En, indien dit het 
geval is, w anneer zal dit dan geschieden?

De Schrift antw oordt hierop niet in onzekere be
woordingen. Toen de Satan zijn boosaardige u itda
ging tot Jehova  richtte, w erd het doodsoordeel door 
Jehova  over den Duivel uitgesproken, w elk vonnis 
in de volgende Schriftplaatsen is opgeteekend: Jes. 
14 : 12-19 en Ezech. 28 : 13-19. God deelde den Dui
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vel mede, dat Hij zijn bestaan zou toelaten, om hem 
de gelegenheid te  schenken, zijn goddelooze uitda
ging w aar te m aken, m aar voegde er tegelijkertijd 
aan toe, dat te bestem der tijd God Zijn verheven  
m acht tegen den Duivel in w erking zou doen stel
len, hem  daarbij vernietigende. — Ex. 9 : 16. [M aar 
hierom  heb ik jou  nog laten bestaan, dat Ik jou mijn 
kracht kan toonen, en dat zij mijn Naam  op die 
heele aarde kunnen verkondigen; Afr. Bijbel] Ge
durende vele eeuw en hebben de Duivel en de met 
hem  vereenigde dem onen alle k rach ten  in 't w erk 
gesteld, om deze verdorven  uitdaging te ondersteu
nen; de onbekw aam heid, h aar te verw ezenlijken, is 
geheel en volledig gedem onstreerd. De tijd is daar
om nabij gekom en te r  u itvoerlegging van  het vonnis 
tegen deze goddeloozen, en dit w eet de Duivel zeer 
wel, zooals geschreven staat: „Hij weet, dat hij 
w einig tijd heeft" [dat hem  slechts een korte  tijd 
ten  dienste staat; K.B.] — Openb. 12 : 12. De Schrift 
verm eldt klaarlijk, dat de Duivel door den H eere 
Jezus, den U itvoerenden D ienaar van  Jehova God, 
vernietigd zal w orden. — Hebr. 2 : 14.

W at de booze engelen, Nephilim  of dem onen be
treft, het doodsoordeel is over hen opgeschreven. 
— 2 Petr. 2 :4 ,  9. „Ook de Engelen, die hun oor- 
spronkelijken toestand  niet behielden, m aar hun 
eigen verblijfplaats m oesten verlaten , houdt Hij 
vast in eeuw ige boeien in de onderste diepte der 
duisternis to t de groote dag van het oordeel." — 
Judas 6; Kath. B. A lle demonen, m et inbegrip van 
Satan, den vorst der demonen, zijn u iterst boosaar
dig; van  hen staa t geschreven: „De H eere verdelg t 
alle goddeloozen”. — Ps. 145 : 20. De tenu itvoerleg
ging van het doodsvonnis, over de boozen geveld, 
zal in A rm ageddon plaats vinden, in den slag van 
den grooten dag des A lm achtigen Gods. — Openb.
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19 : 11-21; 20 :2, 3.
De volken, die onder de m acht van  den Duivel ge

vallen  zijn, zullen eveneens vernietigd worden: ,,De 
H eere is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan; 
de goddelooze is verstrik t in het w erk  zijner han 
den. De goddeloozen zullen terugkeeren  naar de 
hel toe, alle godvergetende heidenen". [Jahve heeft 
getoond w ie Hij is! Zijn vonnis geveld! G evangen 
ligt de goddeloze in 't w erk van  eigen handen! 
M ogen zoo de goddelozen n aar de onderw ereld  
varen, alle volken, die God vergeten ; K.B.] — Ps. 
9 : 17,18. In onze dagen heeft elk  volk op aarde zich 
gekeerd  tegen Jehova God en Zijn regeering, dat is: 
H et Koninkrijk, w aarvoor Jezus Zijn volgelingen 
leerde bidden. Jezus zeide: ,,W ie m et mij niet is, 
die is tegen mij, en w ie m et mij n iet vergadert [bij
eenbrengt; N.V. en K.B.], die verstroo it [jaagt u it
een; K.B.]." — M atth. 12:30. Alle na tiën  hangen 
den godsdienst aan  of het demonisme, in oppositie 
met Jehova God en Zijn Koninkrijk. De „C hristen
heid" p retendeert God te dienen, m aar in dit opzicht 
huichelt zij, w ant zij nadert Hem alleen in woorden, 
m aar niet in w aarheid  en in feite. W at zal het einde 
zijn van  den godsdienst en van  hen, die voortgaan, 
godsdienst te  beoefenen? Het ondervolgende geeft 
op deze v raag  het getrouw e en Schriftuurlijke an t
woord.

Jehova God m aakte aan A braham  Zijn wil ken 
baar, om een regeering van gerechtigheid in te ste l
len, onder w elke allen, die rechtvaardigheid  lief
hebben, leven zouden en Zijn zegeningen deelachtig 
zouden w orden. — Gen. 12 : 2, 3; 22 : 15-18. Jehova 
stelde inderdaad een  voorbeeldige regeering  in, 
w aarover Hij David to t koning verhief. David voor
schaduw de Christus Jezus, deze heerschappij was 
een beeld, die de kom st voorzegde van  God's w erke-



120 G O D S D I E N S T

lijke regeering m et Christus Jezus, den tegenbeel- 
digen David, als m achthebbenden Koning. Deze te- 
genbeeldige of w erkelijke regeering van  God w ordt 
,,DE THEOCRATIE" genoemd, en w el daarom , wijl 
zij God's Regeering is. A angaande Christus Jezus, 
den Koning staa t geschreven: ,,De heerschap
pij is op Zijnen schouder; de grootheid dezer heer
schappij en des v redes zal geen einde zijn." — Jes. 
9 : 5, 6. M eer dan negentien  eeuw en geleden kwam  
de man Jezus op bevel van  Jehova God op aarde, 
om de w aarheid  bekend te  m aken betreffende J e 
hova en Zijn H eerschappij of Koningschap, welke 
eerlang  in de toekom st opgericht zou worden. — 
Joh. 18 :37. H et is om deze reden, dat Hij Zijne vol
gelingen leerde, altijd tot den A lm achtigen God te 
bidden: „Uw Koninkrijk kome; uw  wil geschiede 
ook op aarde zoals in den hem el.” — M atth. 6 : 10; 
K.B. V lak voor Zijn kruisdood kondigde Jezus Zijn 
voornem en aan, henen  te gaan om he t Koningschap 
voor te bereiden en in ontvangst te nemen, m et de 
toevoeging, dat Hij la te r terug zou keeren, om allen 
tot zich te  trekken, die het Koninkrijk ondersteunen.
— Joh. 14 : 2, 3; M atth. 25 : 14-24.

Christus Jezus is ,,De trouw e en w aarachtige Ge
tuige" van  Jehova  God. — Openb. 3 : 14. Allen, die 
de geboden Gods, door Christus Jezus gegeven, 
hooren èn  gehoorzam en èn  in Zijn voetstappen 
w andelen, zijn gelijkerwijze getuigen van  Jehova. 
In deze klasse zijn de getrouw e apostelen  m ede in
begrepen. N a de opstanding van  Jezus Christus be
gon God uit de m enschen anderen te verkiezen, die 
getrouw  de schreden van Christus Jezus navolgden, 
dezen m oeten eveneens getuigen van  Jehova zijn.
— Hand. 15:14-16; 1 Petr. 2 :2 1 . Bij de tw eede 
kom st van  Christus Jezus w orden degenen van  Zijn 
getrouw e navolgers, alsdan op de aarde vertoe-



vende — zijnde de laatsten  van  de op deze wijze af
gezonderde klasse — „het overblijfsel” genoemd. 
A an hen w ordt de getuigenis van  Jezus Christus toe
vertrouw d, zij gehoorzam en Gods gebod, om welke 
reden zij to t getuigen Jehova's  verheven  worden. — 
Openb. 12 : 17; Jes. 43 : 10-12. Zij allen zijn gezalfd 
m et de opdracht den Naam  en het Koninkrijk van 
den A lm achtigen God te proclam eeren, d.w.z. uit te 
roepen. — Jes. 61 : 1, 2.

Christus Jezus besteeg den troon als Koning in 
het jaa r 1914; drie en een half jaa r later, nam elijk 
in 1918, kw am  Hij tot den Tem pel God's om te oor- 
deelen. — Mal. 3 : 1-3. Voor dat doeleinde ving Hij 
aan Zijne volgelingen tot Zich te  trekken  en hen te 
oordeelen; de goedgekeurden zijn degenen, die in 
de Schrift w orden aangeduid als he t „overblijfsel”, 
de „gezalfden”, die Jehova 's  getuigen zijn. V er
volgens begon de H eere om zich heen  te verzam e
len een andere klasse, die Hij als Zijn „andere scha
pen" betitelt. — Joh. 10 : 16. Deze andere getrouw en 
w orden de m etgezellen van  „het overblijfsel” ; zij 
zijn in de Schrift aangeduid als „Jonadabs" of „Jo
na thans”. G etrouw  voortgaande in de gehoorzaam 
heid aan Gods geboden, vorm en zij de „groote 
schare", die voor altijd op aarde verblijf zal houden. 
— Openb. 7 : 9-15. H et overblijfsel en de „andere 
schapen” w orden beide ten  rechte „Christenen" 
genoemd, zij w erken  als kam eraden tezam en in 
vrede en eensgezindheid, verkondigende Jehova's  
Naam  en Zijn groote THEOCRATISCHE HEER
SCHAPPIJ. — Ps. 122 : 1-9; Openb. 22 : 17. Geen 
van  allen zijn aan den godsdienst overgegeven, 
m aar zij m ijden godsdienst als een doodelijke vijand, 
hetgeen hij ook inderdaad is.

Vele personen, die heden ten  dage den godsdienst 
n naleven, bew eren C hristenen te  zijn, m aar dat zijn
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zij niet. Zij, die er mee doorgaan godsdienst te be
oefenen, vertonen  w elisw aar een vorm  van  god
zaligheid, doch zij ontkennen de m acht van  God en 
van  Zijn Koninkrijk. Zij bezitten liever de uiterlijke 
schijn van  vroom heid, doch w illen h aar kracht niet 
erkennen: houd u ver van zulke m enschen. — 2 
Tim. 3 : 5; K.B.

De dem onen bezigden den godsdienst, om vele 
schijnheiligheden onder de m enschen te kw eeken. 
Een huichelaar [onverlaat; K.B. slechtaard; Utr. V.] 
— (Job. 27 : 8, 9; 34 : 30) is verachtelijk  in God's oog. 
Om dat de geestelijkheid, dat wil zeggen: de p ries
ters en Levieten onder de Joden, Gods W oord v e r
lieten, om de leeringen van m enschen na te volgen, 
aldus godsdienst beoefenende, ontm askerde de H eere 
Jezus hen als geveinsden; „Gij geveinsden, w èl heeft 
Je sa ja  van  u geprofeteerd, zeggende: Dit volk ge
naak t Mij m et de lippen, m aar hun hart houdt zich 
verre  van  Mij; doch tevergeefs eeren  zij Mij, lee- 
rende leeringen  die geboden van m enschen zijn." 
[Zij eren  Mij niet op de w are wijze. Zij verkon
digen nam elijk als leerstellingen geboden van  m en
sen; K.B.] — M atth. 15 :7-9. „W ee u, schriftge
leerden  en Pharizeeën, schijnheiligen! Gij zijt als 
w itgepleisterde graven, die van buiten  heel mooi 
lijken, m aar van  binnen gevuld zijn m et doodsbeen- 
deren  en alle m ogelijke onreinigheid. Zoo lijkt ook 
gij aan de buitenkant voor de m ensen w el heilig, 
m aar inw endig zijt ge vol schijnheiligheid en god
deloosheid. Slangen, addergebroed, hoe ontvlucht 
ge het vonnis van  de hel?" — M atth. 23 : 27, 28, 33; 
K.B. Daarom  is he t einde der huichelaars de ve r
nietiging.

Saulus van  Tarsus, later Paulus genaamd, die een 
apostel van  Jezus Christus werd, was eens een vurig 
godsdienstaanhanger; toen de w aarheid  hem  ech
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ter bekend werd, bekeerde hij zich to t Christen. — 
Gal. 1 :1-16. God bevrijdde hem van  den godsdienst, 
om dat Paulus een eerlijk en ernstig  m ensch was, 
van  goeden wil jegens God. M et de kom st van  den 
H eere Jezus Christus tot den Tem pel p laatste  God 
vóór de beoefenaren  van godsdienst Zijn w aarheid, 
om hun de m ogelijkheid te verschaffen kennis te 
vergaren  en dusdoende aan den valstrik  van  den 
godsdienst te ontkom en. H eden b reng t de H eere 
Zijn w aarheid  onbewim peld onder de aandacht van 
de m enschen van  goeden wil, opdat zij resoluut de 
partij kiezen van  Jehova  en Zijn Koninkrijk; aldus 
vinden zij de plaats van veiligheid en den w eg tot 
eeuw ig leven.

Profetie
„Gode zijn alle zijne w erken van eeuw igheid be

kend” [Zoo spreekt de Heer, die deze van  eeuw ig
heid bekende dingen doet; K.B.] — Hand. 15 ; 18. 
Deze „w erken" of dingen” slu iten  alles in, w at 
slechts in eenigerlei betrekking  to t den godsdienst 
staat, zoomede datgene, w at he t einde van  den 
godsdienst zal wezen. God heeft door m iddel van 
Zijn profeten uiteengezet, w at alzoo geschieden zal; 
op den door Hem bestem den tijd verw ezenlijken 
zich de geschiedkundige feiten als vervulling  der 
profetie; de eigenlijke beteekenis d ier feiten ont
hult Hij slechts aan hen, die er naarstig  naar zoe
ken. De profetie v an  Joël houdt in he t bijzonder 
verband m et den godsdienst en zijn uitgang. De 
vervulling dier profetie geschiedde indertijd  voor 
Jeruzalem  in ’t klein, m aar de volledige vervulling 
in 't groot heeft p laats ten opzichte van  de „Chris
tenheid". Jeruzalem  was de voorschaduw ing van  
de „Christenheid"; hetgeen die stad overkw am  was 
een beeld van datgene, w at zich in de „laatste da
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gen" aangaande de „Christenheid" zal vo ltrekken . 
De volledige vervulling  van de profetie van  Joël 
nam  een aanvang in het jaa r 1918, het tijdstip, w aar
op Jezus Christus in den Tempel van Jehova  v e r
scheen, om te oordeelen. De Goddelijke profetie, 
zooals zij door Joël is opgeteekend, legt vooral den 
nadruk op de volgende dingen.

God's werk, dat in de Schrift Zijn „vreem de 
w erk” genoem d wordt, laat Hij in de „Chris
tenheid" verrich ten  als een getuigenis en w aar
schuw ing voor de „C hristenheid”, dat vóór A rm a
geddon voltooid m oet worden; God bedient zich 
voor het u itvoeren  van  dit w erk van het volk, dat 
voor „Zijn Naam  uitgekozen" is, tezam en m et zijn 
m etgezellen, door w elke boodschappers Hij in het 
bijzonder al degenen laa t w aarschuw en, die naar de 
redding van  hun eigen ik en hun eer gestreefd heb
ben, en die onverschillig  gew eest zijn voor de eer 
en rechtvaardiging van  den Naam  van Jehova. De 
profetie stelt de k lasse van  den „boozen knecht" en 
den „mensch der zonde", „den zoon des verderfs" 
aan de kaak. De profetie voorspelt, w elke gevolgen 
het „vreem de w erk" Gods bij de „C hristenheid” 
heeft. Zij openbaart de vorm ing van den to ta litairen  
staa t en de algeheele sam enw erking van  degenen, 
die den zoogenaam den „Christelijken godsdienst" 
beoefenen, m et de dictators der w ereld in den ge- 
m eenschappelijken strijd tegen God’s Koninkrijk.

De profetie openbaart den hachelijken toestand, 
w aarin  de w are C hristenen geraakten; zij onthult, 
hoe de getrouw en w eder h ieruit te voorschijn kw a
m en en spreekt van  de u itstorting van  den Geest 
Gods op alle vleesch.



De profetie toont aan, hoe godsdienstaanhangers, 
politici en  handelsm annen hun vereenigde k rachten  
in het w erk stellen, om degenen te  vernietigen, die 
Jehova God getrouw  dienen. Inplaats dat dit com
p lot en deze vereenigde pogingen van  den vijand, 
om Jehova 's  getuigen te  vernietigen, dezen echter 
van  hun w erk afhielden, zijn volgens de profetie de 
getrouw en hierdoor in he t geheel n iet verslagen; 
he t gezalfde overblijfsel en  zijn m etgezellen mar- 
cheeren onverschrokken en vreugdevol voorw aarts, 
doordat zij het w erk, dat hun door Jehova God en 
Zijn Koning opgedragen is, ten  u itvoer brengen. 
V erder w ordt aangetoond, hoe Jehova alle strijd
krach ten  van  den Duivel uitdaagt, naar voren  te 
kom en en te strijden; de uitslag van  dien strijd zal 
to t roem  van Jehova en  tot rechtvaardiging van 
Zijn Naam  strekken. De profetie openbaart de alge- 
heele ondergang van  den godsdienst en de over
w inning van  het Goddelijk Rijk der gerechtigheid. 
Als nu deze geopenbaarde w aarheden door de ge- 
w ijden des H eeren begrepen  worden, veroorzaken  
zij hun noodzakelijkerw ijze vreugde en hoop.

Legers

De w oorden aan  het begin van de profetie laten 
geen m ogelijkheid van  twijfel toe, dat deze op het 
bevel van  Jehova God geschreven w erd. „Het 
w oord des Heeren, dat geschied is tot Joël, den 
zoon van  Pethuël" [W oord van Jahve gericht tot 
Joël, zoon van Petuel; K.B.] — Joël 1 : 1. De naam  
Joël beteekent „Jehova [is zijn] God”. A angezien 
personen op zichzelf zonder eenig belang zijn en 
God's W oord n iet geschreven is, om afzonderlijke 
personen te verhoogen, w ordt de levensgeschiede- 

 nis van Joël n iet verm eld. Hij was slechts een werk-
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tuig in de hand Gods en God alleen kom t alle dank 
en  alle eer toe. Bij de beschouw ing van een profetie  
of een profetisch beeld is het derhalve niet noodza
kelijk  — ja n iet eens behoorlijk  — om de profeti
sche schrijvers of spelers en datgene w at zij doen, 
als w onderen of wonderdaden te beschouw en. God 
en het w erk dat HIJ verricht, zoow el in de profetie  
als in de vervulling, dienen wij steeds als het w on
derbaarlijke te beschouw en en dan zullen  wij eerst 
bij m achte zijn om de profetie te erkennen en te be
grijpen.

God en Zijn w erken zijn bew onderensw aardig  en 
waarlijk, Hij w erk t bij de u itvoering van  Zijn wil 
op w onderlijke wijze. God bediende zich zoowel 
van levende schepselen als van  levenlooze dingen, 
om profetische beelden te scheppen. Dikwijls is de
gene die h iervoor gebruikt werd, Gode toegew ijd 
geweest, dikwijls ech ter ook niet, hetgeen  aantoont, 
dat de enkeling niet van belang is, doch dat alle 
w aarde bij Jehova gezocht dient te w orden. De 
naam  van  den profeet of den speler en diens be- 
teekenis is nochtans in zooverre van  belang, om dat 
hierdoor het feit onthuld wordt, dat God dezulken 
gebruikt, om Zijn w erk  uit te voeren.

Joël w as ,,de zoon van  Pethuël", w elke naam  
„door God uitgebreid" beteekent. De naam  vestig t 
passend de aandacht op dingen, die in verbinding 
met de vervulling van  de profetie geschieden. A an
gezien Joël een getuige Jehova 's  was, stelde hij he t 
getrouw e overblijfsel der gezalfden voor, die to t 
Jehova 's  getuigen gevorm d en aangesteld  zijn. De 
vader van  deze getuigen is Jehova God, daar zij 
Zijn kinderen zijn; en de beteekenis, die de naam  
van  den vader van  Joël heeft, moge derhalve op het 
volgende de aandacht vestigen: 1) het overblijfsel 
is uit de knechtschap van  de organisatie Satans los
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gem aakt of bevrijd (Jes. 14 :17 : Jes. 5 2 :2 ;  Ezech. 
3 7 :1 2 , 13; Psalm 116:16; Psalm 105:20); en 2) de 
H eere heeft den mond van  de leden van het over
blijfsel „uitgebreid" of geopend, opdat zij de Ko- 
ninkrijksboodschap zouden kunnen verrich ten  (Ps. 
51 : 15; Ps. 78 : 2; Ezech. 3 : 27; Ezech. 24 : 27; Ezech. 
33 : 22); en 3) hun ooren zijn geopend, opdat zij Je 
h o v a ’s geboden voor het verrich ten  van  Zijn bood
schap zouden kunnen gehoorzam en. — Jes. 50 : 5; 
Jes. 35 : 5. Beide namen, zoowel die van  Joël als 
van  zijn vader, w ijzen op het feit, dat de vervulling 
v an  de door Joël opgeteekende profetie na 1918 
(de kom st van Christus Jezus tot den Tempel Jeho
va's) en gedurende „de dag Jeh o v a 's” voleindigd is.

Het w oord des H eeren aan Joël was een dringend 
bevel, dat Joël m oest gehoorzam en, ja, hij m oest de 
boodschap zóó ten  u itvoer leggen, als hem  bevolen 
was. Evenzoo ontvangt „het voor Zijn Naam  u itve r
koren  vo lk” hun opdracht van  Jehova God; het 
m oet Zijn geboden gehoorzam en en volbrengen, 
doordat he t God's boodschap aan al diegenen door
geeft, to t w ie God het zendt: „Hoort dit, gij oudsten! 
en  neem t ter oore, alle inw oners des lands! Is dit 
geschied in uw e dagen, of ook in de dagen uw er 
vaderen?" [A anhoort dit, grijsaards! Luistert, alle 
bew oners van  het land! Is er in uw  dagen ooit zo 
iets gebeurd of in de dagen van  uw  vaderen?; 
K.B.] —  Joël 1 : 2. Het blijkt, dat de „oudsten" 
in  het zooeven aangehaalde vers genoemd, dege
nen  zijn, die o p  hun eigen lauw eren uitrusten, mee- 
nende ve r boven de anderen  uit te steken  en die 
zich beroem en op datgene, w at zij eens verw orven  
hebben; zij verzuim en Jehova God de eer te  geven. 
Zooals de Schrift aantoont, zijn he t zulken, die zelf
benoem de „leiders van  het volk" w orden, die men- 
schelijke in p laats van  de Goddelijke leerstellingen
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prediken en zoodoende het volk op een dw aalspoor 
brengen. Het zijn de „profeten, die leugens leeren", 
„de leiders des volks, die het verleiden" — Jes. 
9 : 15, 16. „Ellende zal op ellende komen, en er zal 
gerucht op gerucht wezen; dan zullen zij he t gezicht 
van een profeet zoeken; m aar de w et zal vergaan 
van den priester, en de raad  van de oudsten." 
[Ramp volgt op ramp, onheilstijding op onheils
tijding. Dan vragen  ze naar het w oord van  den p ro
feet. M aar w eg is dan de bem oediging bij den pries
ter, verdw enen alle raad  bij de ouderlingen; K. B.] 
— Ezech. 7 : 26.

De „oudsten" en de „inw oners des lands", die hun 
leiding volgen, vragen  er niet om, of de boodschap 
hun gebracht wordt; doch zij w ordt hun tóch gezon
den; hun w ordt bevolen, haar aan te hooren, om dat 
dit nu eenm aal „het W oord Jeh o v a’s" is. De bood
schap w ordt gericht tot degenen, die een verbond 
gesloten hebben om den wil God's te doen, m aar 
ontrouw  zijn gew orden en dit verbond verbroken  
hebben. Degenen, die bij wijze van beroep den gods
dienst uitoefenen, w elke „de C hristelijke gods
dienst" genoem d wordt, bevinden zich in een stil
zwijgend erkend verbond, om God te gehoorzamen,- 
zij vervullen  hun deel van het verbond evenw el 
niet. Zij zijn geen knechten God's, zij brengen in te
gendeel sm aad over den Naam  van Jehova. God zal 
geen verontschuldiging voor hun handelw ijze toe
staan, Hij zendt hun echter Zijn W oord en verlangt, 
dat zij op de w aarschuw ing acht zullen geven. D aar
om gebiedt de H eere Zijn getuigen, Zijn boodschap 
heden  aan de „C hristenheid” te brengen, zelfs aan 
diegenen, die er n iet naar vragen, ja haar 
zelfs niet eens w enschen. Jehova 's  getuigen gaan 
tot de m enschen en brengen in ’t bijzonder voor de 
ooren der leiders de boodschap van Jehova. H et is



G E O O R D E E L D 129

geen boodschap van  haat, noch w ordt zij u it haat 
verkondigd, w ant he t is God's onpartijdige w aar
schuwing, op Zijn bevel overgebracht, waarbij allen 
van  Zijn voornem en, Zijn Naam te rechtvaardigen, 
in kennis w orden gesteld.

Als Jehova's  getuigen zich tot deze m enschen be
geven, zeggen de godsdienstaanhangers: „W at
vreemd, dat C hristenen zich erm ede kunnen afgeven, 
de geestelijkheid en de leiders van de „Christenheid" 
te w aarschuw en!” Zoo kom t het hun voor; en inder
daad, he t is een „vreem d w erk ” en wel daarom , om
dat God's tijd gekom en is, de „droom ers" te  w aar
schuwen. De H eere zeg t tot hen: „Is dit geschied in 
uw e dagen, of ook in de dagen uwer vaderen?" De 
dag des onheils voor den godsdienst en de gods- 
dienstijveraars is aangebroken; dit m óét aange- 
kondigd worden. Is iets dergelijks ooit tevoren in de 
dagen der „Christenheid" op aarde gezien?  Is zulks 
ooit geschied vóór den tijd van 1918, voordat de 
H eere tot Zijn Tem pel kwam , de dagen der zooge
naam de „vaders der gem eente" en in het bijzonder 
ook de dagen van  den „Eliza-tijd” der gem eente, 
toen  de H eere voor Jehova  den w eg bereidde, mede 
gerekend? Om dat het w erk, dat na dien tijd volgde 
en op bevel van  God den A lm achtige geschied is, 
sedert m enschenheugenis zijn w eerga niet gevon
den heeft, m aakt he t in de oogen der aanhangers van 
den zoogenaam d „C hristelijken godsdienst" een 
„vreem den" indruk. H et is inderdaad Gods „vreem de 
w erk ”, en het toont aan, dat „Zijn daad, Zijn vreem de 
daad" dicht nabij gekom en is. De clerus en de k lasse 
van  den „boozen knecht" tezam en m et degenen, die 
den „verkozen ouderlingen”-geest bezitten, beschou
w en het als iets zéér zonderlings, dat m annen en 
vrouw en, die C hristenen bew eren  te zijn, zich erm ede

s
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inlaten  anderen  te w aarschuw en, die eveneens 
C hristenen bew eren te zijn.

A angezien dit w erk  van het w aarschuw en der 
„C hristenheid" zoo iets buitengew oons is, gebiedt 
God het volgende: „V ertelt uw en k inderen  daarvan, 
en laat he t uw e k inderen  hunnen k inderen  vertellen, 
en derzelver k inderen aan een ander geslacht." 
[V erhaalt er van  aan uw  kinderen, uw  k inderen 
zullen het aan de hunne doen, en uw  kindskinderen 
aan het volgende geslacht!; K.B.] — Joël 1 : 3 .  De 
zaak kom t den godsdienstaanhangers zóó onge
hoord voor, dat zij hun rijkelijk stof to t spreken biedt. 
Nim mer m eer zal immers iets dergelijks op aarde 
geschieden; w ant he t is de laa tste  w aarschuw ing. 
Een aantal van  de „bew oners des lands” geven acht 
op de w aarschuw ing, zij nem en hun plaats in de 
Jonathan- of Jonadab-klasse in, die de k lasse van 
de „andere schapen" des H eeren vorm t en de „groo- 
te schare" zal uitm aken, die voor eeuw ig op aarde 
zal leven; in verhouding tot de godsdienstaanhan
gers is hun  aan tal evenw el gering.

De H eere laat door den profeet w aarschuw en 
voor de kom ende verw oesting, die over Jeruzalem  
en  later over he t tegenbeeldige Jeruzalem  — dat wil 
zeggen over de „Christenheid" — zal komen, die het 
land geheel zal ontblooten: „W at de rups heeft over
gelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten; en w at de 
sprinkhaan  heeft overgelaten, heeft de kever afge
geten en w at de kever heeft overgelaten , heeft de 
kruidw orm  afgegeten." [W at de knager overliet, dat 
v rat de vern ieler op; w at de sprinkhaan overliet, dat 
v ra t de springer op; en  w at de springer overliet, dat 
v rat de schrokker kaal; K.B.] — Joël 1 : 4.

De hier gebezigde taal wijst op een reeks van 
kom ende plagen. Bij de vervulling van  de profetie 
gaat het ech ter n iet om letterlijke plagen, die de
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oogsten van  den landbouw er sedert 1918 vern ietigd  
zouden hebben, evenm in als de vervulling van  de 
profetie thans op de letterlijke stad  Jeruzalem  be
trekking  heeft. De plagen, w aarvan in het v ierde 
vers sprake is, noem t Jehova „mijn groot heir" 
(Joël 2 : 25) en  dit groote leger God's verw oest het 
land.

V olgens Rotherham  en een voetnoot bij den tekst 
staa t er in de profetie: „De kruipende sprinkhaan 
[verdelgers, die nog geen vleugels hebben],- zw er
m ende sprinkhanen  [de soort, die in groote zw er
m en voorkom t]." De in den tekst genoem de plaag 
is een viervoudige, zij is dezelfde, die in O penba
ring 9 : 1-12 aanschouw elijk w ordt gem aakt, w aar 
Jehova voorzegt, dat Hij Zijn getuigen zal zenden. 
Deze w orden met sprinkhanen vergeleken, die als 
een plaag over de „Christenheid" w orden uitgezon
den. Het feit, dat de plaag een viervoudige is, toont 
aan, dat zij volledige vernietig ing tew eeg brengt van 
de spijze, of beter gezegd van het beestenvoeder, 
dat de „C hristenheid" en haar leiders als voeding 
voor de m enschen verschaffen. De w aarheid  is he
den een plaag, die het door de „C hristenheid" als 
voedsel voor de m enschen aangeboden veevoeder 
als louter leugen blootlegt, die geen levengevende, 
of leven onderhoudende w aarde heeft. God's bood
schap, zooals zij door Zijn boodschappers ten u it
voer w ordt gebracht, legt den geheelen godsdienst 
bloot als van den Duivel a fkom stig , dus als datgene, 
w at de m enschen in den va lstrik  des Duivels en ten
slo tte ten verderve  voert. A ls bezoeking  kom t de 
eene plaag na de andere, zij laat niets van het voed
sel van de „Christenheid" over en verschoont ook  
haar w eiden niet. De boodschap der w aarheid  ont
m askert den godsdienst als bedriegelijk  en doode
lijk; dit is schijnbaar de vierde en laa tste  der plagen,
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w aarna er niets m eer te verslinden valt. H et jaa r
boek van  Jeh o v a ’s getuigen, voor het jaa r 1937, be
vat een belangrijke verk laring  om trent den gods
dienst, die in zijn w are gedaante ten  toon w ordt ge
steld. Dat deze boodschap n iet de boodschap van 
eenig m ensch is, die n iet uit haat of boosaardigheid, 
doch in strik te  gehoorzaam heid aan het gebod van 
den A lm achtigen God gebracht wordt, blijkt u it he t 
volgende:

De tekst openbaart degenen, die w akker geschud 
zijn, als slapers en  dronkaards, die een sentim en- 
teele dronk over zich hebben: „W aakt op gij dron- 
kenen, en w eent en jam m ert alle gij w ijnzuipers, om 
den nieuw en wijn, dewijl hij van  uw en mond is af
gesneden." [Op, dronkaards en jam m ert! Huilt, gij 
w ijnbrassers, allen, om dat uw mond het druivensap 
m oet missen; K. B.] — Joël 1 : 5. God roept hun  toe, 
te ontw aken; m aar voor w elke ontw aking? Om te 
geraken tot de erkenning van  het feit, dat het onge
luk bezig is hen te  verp letteren , dat dit ongeluk be- 
teeken t de bekendm aking van den toorn  Gods tegen 
diegenen, w elke hun stilzw ijgend aangegaan  v e r
bond, om Hem  te gehoorzamen, m iskend en over
treden hebben. De „Christenheid" — w aarm ede in de 
eerste  plaats de beoefenaars van  den godsdienst be
doeld w orden — is door Jehova God telkenm ale ge
w aarschuw d; zij heeft deze w aarschuw ing echter 
n iet te r  harte  genomen. H etgeen Jehova h ier door 
Zijn profeet zegt, heeft m et veel grooteren nadruk 
betrekking op de „C hristenheid" dan het in het 
voorbeeld had op de bew oners van Jeruzalem , om
dat zij, die de „Christenheid" vorm en, zich als k in
deren Gods en dienaars des A llerhoogsten hebben 
uitgegeven. N iettegenstaande al de voordeelen en 
gunstige gelegenheden, die zij in het verleden  ont
vangen hebben, zijn zij onovertroffen kunstenaars in
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de huichelarij geworden. H etgeen God den Israë
lie ten  door M ozes zeide, is thans veelm eer van toe
passing op de huidige aanhangers van  den gods
dienst van de „C hristenheid” : „M aar als gij niet 
lu istert naar de stem  van Jahve, uw  God en n iet al 
zijn geboden en verordeningen die ik u vandaag 
opleg, onderhoudt, dan zullen al deze vervloekingen 
over u  kom en en uw  deel w orden. De hem el boven 
uw  hoofd zal als van  koper zijn [gloeiend heet, zon
der regen] en de aarde onder uw  voeten  als van 
ijzer [brokkelig  gebrand, hard  en dor] Jahve zal de 
regen voor uw  land in stof en as veranderen , [de 
toestand, die in de „C hristenheid” intreedt, nadat 
God's leger, de tegenbeeldige sprinkhanen, alles 
verteerd  h e e ft] : die van  de hem el op u zullen v a l
len, tot ge vern ietigd  zijt. Jahve  zal u slaan m et 
w aanzin, verblinding en zinsverbijstering." — Deut. 
28 : 15, 23, 24, 28; K. B.

Als de dronkaards het bevel des H eeren ve rne
men, on tw aken zij. O ntw aken zij ech ter m et v reug
de? Neen, integendeel. De H eer zegt to t hen: „W aakt 
op gij dronkenen, en  weent, en jam m ert!" — Joël 
1 : 5. De leiders van  de „C hristenheid" zijn langen 
tijd onder den invloed van  den wijn van  Satan ge
w eest, die van  den „w ijnstok der aarde" bereid  is, 
zij bevinden zich in den roes der dronkenschap. In
p laats van  bij den eersten  keer, dat zij gew aar
schuw d w orden, boete te doen, te w eenen  en zoo
doende datgene te voorkom en, w at over hen dreigt 
te  komen, on tw aken zij pas, als he t ongeluk reeds 
boven hun hoofd hangt. Zij hebben de boodschap 
gedurende de „Elia-periode" van  de vergadering 
Gods vóór h e t jaa r  1918 vernom en, hebben haar 
echter bespot en nu — aangezien A rm ageddon dicht 
nabij is — w orden zij nog sterker geschokt. De poli
tieke hypnotiseurs, die sluw e pogingen in het w erk
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gesteld hebben, om het volk te bedriegen (hetgeen 
hun bijzonder goed gelukt is); de bekrom pen gods
dienstaanhangers, die schijnheilig bew eerd hebben 
God en Zijn Koning te  vertegenw oordigen, (doch 
die in w erkelijkheid den Duivel vertegenw oordi
gen en de m enschen in den valstrik  van den Duivel 
gebracht hebben); alsm ede de geldw isselaars, die 
zoowel de politiek als den godsdienst gebruikt heb
ben, om hun u iterst zelfzuchtige daden ten  uitvoer 
te brengen; zij allen hebben diep uit den beker van 
den wijn van  Babylon gedronken, dien Satan voor 
hen toebereid  heeft. Zij zijn allen dronken geworden, 
zij zijn in een roes geraakt, hebben God vergeten  en 
hun plicht tegenover hun m edem enschen volslagen 
verzaakt. A angezien zij u iterm ate zelfzuchtig zijn en 
het drinken hun  zelfzucht nog m eer verhoogd 
heeft, zorgen zij slechts voor hun eigen welzijn; zij 
trach ten  nim m er hun m edem enschen goed te doen; 
voortdurend on teeren  zij den Naam  van  God, den 
Alm achtige.

De drie genoem de elem enten vorm en de of- 
ficieele kringen van  de bew oners der aarde, 
die door Satan gebruikt w orden om de m enschen 
op aarde te beheerschen. Zij nem en den geest van 
de valsche, goddelooze m ethoden Satans in zich op 
en  passen deze regelm atig toe. Tengevolge van het 
vele drinken van  den wijn van Satan w orden zij 
opbruisend en m eedoogenloos, levende voor hun 
eigen genoegen en voor de bevrediging van  hun 
eigen ik. Satan lokt hen door middel van  den gods
dienst in den val. N adat zij den drank, door Satan 
voor hen bereid, ingezogen hadden, konden zij des 
te  gem akkelijker geleid worden. H ierover zegt J e 
hova door een ander van  Zijn profeten: „En ook 
dw alen dezen van den wijn en dolen van  den ster
ken drank, de p riester en de profeet dw alen van  den
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sterken  drank, zij zijn verslonden van den wijn, zij 
dolen van sterken  drank, zij dw alen in  het gezicht, 
zij w aggelen in het gericht; w ant alle tafelen  zijn 
vol uitspuw sel en drek, zoodat er geen plaats 
schoon is." [Zij w aggelen van  den wijn en zw aaien 
van den drank, priester en profeet staan  te w anke
len van  het drinken, overm and door de wijn, bene
veld door den drank zijn zij verw ard  door de v i
sioenen, w aggelen tijdens de gerechtszitting. Ja, alle 
tafels liggen vol w algelijk braaksel, geen plek  blijft 
vrij; K.B.] — Jes. 28 :7,8. Zoo schildert God den ellen- 
digen toestand  van de „Christenheid", die bew eert 
den A lm achtige op aarde te vertegenw oordigen. De 
dag der afrekening kom t en de H eer zegt door Zijn 
geïnspireerden knecht tot dit gezelschap; „En nu 
gij, rijken! W eent en jam m ert over de ellende, die 
op u zal neerkom en! Uw rijkdom  valt uiteen, uw 
k leren  zijn door de mot verteerd, uw  goud en zilver 
is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen  u 
blijven en als een vuur zal het uw  licham en w eg
vreten . Gij hebt voorraad  opgelegd voor de laatste 
dagen. Zie, he t loon van  de w erklieden, die uw 
velden m aaiden, dat door u w erd achtergehouden, 
schreeuw t luid en het geroep van de oogsters heeft 
de oren van  den H eer der legerscharen  bereikt. Op 
de aarde hebt gij in w eelde en genot geleefd, uw  
harten  hebt ge vetgem est voor de dag van  de slach
ting." — Jak. 5 ; 1-5; K.B.

In den roes van  brasserij onder de natiën  der aar
de staa t de zoogenaam de godsdienst aan  de spits. 
A angezien de leiders van  den godsdienst schijnhei
lig de aanspraak  gem aakt hebben, d ienaren Gods te 
zijn, m aar zich — in strijd m et God's W oord — met  
de w ereld  van  Satan verm engd hebben, ja  zelfs een 
deel van haar gew orden zijn, w ordt he t godsdien
stige elem ent van  de staatsorganisatie  m et een over-
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spelige vrouw  vergeleken . V an buiten  moge zij, w at 
he t vleesch betreft, kuisch schijnen en zachtmoedige, 
vriendelijke w oorden gebruiken, innerlijk onder
houdt zij intusschen ongeoorloofde betrekkingen  
m et degenen, die een deel vorm en van de organisa
tie  Satans, genoem d als de „tegenw oordige booze 
w ereld". Daarom  zegt God's W oord van  hen: „Over- 
spelers en overspeelsters, w eet gij niet, dat de 
vriendschap der w ereld  eene vijandschap Gods is? 
Zoo w ie dan een v riend  der w ereld  wil zijn, die 
w ordt een vijand Gods gesteld." — Jac. 4 : 4 .  De 
H eere bezigt een scherpe, nadrukkelijke taal voor de 
uitbeelding van den verachtelijken  toestand  van  de 
godsdienstige system en, die Hij m et een leepoogige 
hoer vergelijkt. God verzacht Zijn w oorden niet, 
doch spreekt zoo nadrukkelijk , dat niem and zich v e r
ontschuldigen kan  onder he t voorw endsel, dat hij 
he t niet begrepen heeft. Als deze w oorden in de te 
genw oordigheid of voor de ooren van godsdienst
aanhangers herhaald  worden, raken  zij van  woede 
buiten zichzelf en w enschen diegenen te vern ie ti
gen, die hun aandacht op de boodschap vestigen. 
V ervolgens w endt de H eere zich to t degenen, w elke 
Zijn stem  hooren en gehoorzam en en zegt: „Kom 
herwaarts, Ik  zal u toonen het oordeel der groote 
hoer, die zit op ve le  w ateren [volken]; m et w elke  de 
koningen der aarde gehoereerd hebben en die de 
aarde bew onen zijn dronken geworden van den wijn 
harer hoererij." „En op haar voorhoofd was een  
naam geschreven, namelijk: Verborgenheid, het
groote Babylon, de m oeder der hoererijen en der gru
w elen der aarde." — Openb. 17 : 1, 2, 5.

M en lette  er op, dat volgens de Schrift de drie 
boven verm elde m achtsgroepen (Joël 1 : 2, 5), die de 
aarde beheerschen, dronken zijn vanw ege „den nieu
w en wijn". N ieuw e wijn m aakt snel dronken en de
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Duivel heeft ervoor gezorgd, dat sedert 1918, toen 
hij uit den hem el op de aarde gew orpen was (Openb. 
12 : 1-12), veel nieuw e wijn van  den w ijnstok der aar
de uit zijn w ijnberg tot gisting gebracht en voor de 
„C hristenheid” bereid  werd. Jonge wijn is verle ide
lijk, hij b rengt he t schepsel er toe, zichzelf te ve r
heerlijken en Jehova  God te lasteren. Satan 's „nieu
we wijn" verscheen  het eerst onder den dekm antel 
van den „V olkenbond", die een vervanging  voorstelt 
van  God’s K oninkrijk en door de godsdienstaanhan- 
gers als zoodanig aangeprezen wordt. Hij is als een 
m iddel voor de beheersching en regeling der aarde 
uitgeroepen. N adat de heerschende kringen eenm aal 
door dezen „wijn" bedwelm d waren, w as het gem ak
kelijk, hen verder in  den valstrik  van  den Duivel te 
voeren, doordat m en den Staat he t hoogste gewicht 
toekende en hem  of de w ereldlijke regeering boven 
Jehova God stelde. Toen de drinkers zich aan den 
wijn des Duivels behoorlijk te  goed gedaan hadden, 
hebben zij zich daarop m et datgene vereenigd, w at 
als de „ to talitaire  regeering" of de heerschappij door 
tirannieke dictators bekend staat.

D oordat de Duivel daar, w aar de dem ocratie 
schijnt te  bestaan, zijn bedriegelijke m achinaties tot 
m isleiding van  het volk n iet m inder bevordert, komt 
hij m et verdere  p lannen van afgoderij naar voren, 
w aardoor ook h ier de staa t boven God w ordt ge
steld. Hij voert den gedwongen v laggengroet in, als
m ede eeden van  trouw, die van  degenen gevergd 
kunnen w orden, die door geboorte tot de burgers 
van  den staa t gerekend w orden, door w elke m aat
regelen  eer aan m enschen w ordt toegebracht en in 
het bijzonder de politiek, den godsdienst en de gods
dienstige leiders w orden verheerlijkt. Tem idden van 
al de verw arring  en het oproer op aarde  verkondigen 
de politieke leiders met lu ider stem: „Als genees
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middel tegen het kw aad van  de natiën  der aarde heb
ben wij m éér godsdienst noodig." Zij zeggen niet, dat 
wij tot God en Zijn K oninkrijk m oeten terugkeeren, 
neen, op godsdienst dringen zij aan, die toch geheel 
en al een u itvinding van den D uivel is. De to ta litaire  
of dictatoriale system en gaan op w reede en sluwe 
wijze te  w erk. De dictators zijn thans b ru taa l en aan
m atigend gew orden en  hebben een blok van  natiën  
gevormd, dat Duitschland, Italië, Japan  en andere 
sta ten  insluit. Boven op dit blok of deze aaneenslu i
ting troont de zoogenaam de „geestelijke" Roomsch- 
K atholieke H iërarchie m et groote staatsie  en doet 
zich daarbij zeer gewichtig voor, terw ijl zij zooge
naam d kalm eerende pillen uitdeelt, in de berekenen
de poging, Satan 's heerschappij of de w ijn dezer w e
reld zoet te doen smaken.

Dit is slechts een zw akke beschrijving van de he- 
dendaagsche situatie  en het is allen denkenden m en
schen w el bekend, dat de verhoudingen nog veel e r
ger zijn dan zij h ier geschilderd w orden. De w ereld 
verkeert heden in een toestand, die zich door geen 
m enschelijke bew oordingen laa t beschrijven. In het 
gebied van  de zoogenaam de „C hristenheid" w ordt 
G od’s heilige Naam  gelasterd  en Zijn Koninkrijk be
streden; de boven genoem de drie heerschende groe
pen hebben zichzelf in  de tegenw oordige om standig
heden gebracht, doordat zij teveel van  den nieuw en 
wijn van Satan gedronken hebben.

N a den W ereldoorlog en nadat de godsdienstige 
leiders direct to t de politieke partij w aren  overge
gaan, begonnen de hierboven genoem de drie e le
m enten een enger en  vollediger sam enw erking; er 
heerschte onder hen  te  dien tijde een uitbundige 
vroolijkheid. De godsdienstfanatici ach tten  toen 
den tijd gekomen, om zich m et hun  bondgenooten, 
de m achtigen van  de politiek en den handel, te v e r
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binden en zélf de aarde inplaats van  het onder Chris
tus Jezus staande Rijk Gods te regeeren. Zij w erden 
druk en luidruchtig; deze vroolijkheid w as aan den 
nieuw en wijn van  Babylon toe te schrijven, dien Sa
tan  voor hen bereid  had. Eeuwenlang hebben de 
godsdienstaanhangers gepoogd, naar zij zelf dikwijls 
bew eerd hebben, om de w ereld  in de kerk  te bren
gen; doch in den m odernen tijd is de als „de C hris
telijke godsdienst" en „kerk” aangeduide godsdien
stige organisatie  rechtstreeks in het politieke, w e
reldlijke leger gem archeerd, zij zijn allen van  den 
n ieuw en wijn van  den „wijnstok der aarde” op bees- 
tiale  wijze dronken geworden. H un onstuim ige vroo
lijkheid is ech ter slechts van korten  duur geweest. 
W aarom ? De H eere antw oordt op deze vraag: „De
wijl hij van uw en m ond is afgesneden”. — Joël 1 : 5. 
Inplaats van vroolijk  te  zijn, beginnen zij te jam m e
ren, zooals God dit in Zijn profetie verk laard  heeft.

W at heeft dan eigenlijk de gelukw enschen van de
genen, die gaarne de heerschers der aarde zouden 
w illen zijn, onderbroken? H et antw oord luidt: Jeho 
v a ’s „vreem de w erk". Op w elke wijze? Jehova heeft 
de Zijnen, die Hij als een volk voor Zijn Naam  uit 
de natiën  genom en heeft, uitgezonden en op God's 
bevel verkondigen zij den Naam  van  Jehova, Zijn 
Koning en Zijn Koninkrijk. Deze boodschap der 
w aarheid  m aakt den N aam  en het W oord van  Jeho
va God bekend: zij openbaart de h ierboven genoem 
de aaneensluiting  van de godsdienstaanhangers en 
hun godsdienst als een begoocheling en een intrige 
van  de demonen, u itgedacht om de volken der aarde 
te  m isleiden en in het verderf te  storten. De hem el
sche K oninkrijksboodschap toont aan, dat de gods
dienstige verbinding, inplaats van  God’s w elbehagen 
te hebben, een gruw el in Zijn oogen is. Daarom  kon
digt Jehova God de ondergang van  den godsdienst
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en de godsdienstige heerschers a a n ; Hij openbaart, 
dat deze in A rm ageddon volledig w eggevaagd zul
len  worden. Na den W ereldoorlog heeft Jehova God 
ervoor gezorgd, dat radio, geluidsapparaten, druk
persen  en andere m iddelen n iet alleen ter beschik
king stonden, m aar ook door Zijn knechten gebruikt 
w erden, om Zijn boodschap onder het volk  te b ren
gen; voorts dat Zijn N aam  en die van  Zijn Koning en 
Koninkrijk aan de m enschen w erd verkondigd; 
dit heeft den drinkers zeer ontstem d en  het stoort 
hun  gelukzaligheid. Zooals de H eere verk laart, 
w ordt daarom  hun lust door de plagen, die Jehova 
hun  zendt, van hun  w eggenom en; het is door bem id
deling van  Jehova 's  tegenbeeldige sprinkhanen, dat 
zij deze boodschap ontvangen. A angezien de gods- 
dienstijveraars tezam en m et hun bondgenooten 
Christus, den Koning der w ereld, verw orpen  hebben, 
hebben zij geen toegang to t de vreugde des H eeren 
en  drinken daarom  niet „nieuw van  de v rucht des 
w ijnstoks m et Christus Jezus in Zijn Rijk.” Slechts 
Zijn getrouw e knechten  is dit voorrecht vergund. 
— M atth. 26 : 29. Zoodoende kunnen degenen, die 
den Heere, Zijn verschijning en Zijn K oninkrijk lief
hebben, m et w aarachtige vreugde en tezam en met 
Christus Jezus, die hen in den Tem pel vergaderd  
heeft, van  den wijn des H eeren drinken.

Satan’s zichtbare heerschersgroep op aarde — dat 
wil zeggen de staatsorganisatie  — w ordt in de Schrift 
onder het zinnebeeld van  een „beest” verm eld, te r
wijl de aarde — m et inbegrip van de m enschen, die 
h aar ondersteunen  — een symbool van  het zichtbare 
deel van  de w ereld van  Satan is. — 2 Cor. 4 : 4. Toen 
Christus Jezus, de Koning, in den Tempel Gods v e r
scheen, bracht Satan een  nam aaksel van  het Ko
ninkrijk naar voren; G od’s tijd was toen gekomen, 
om m et de bekendm aking van Zijn toorn tegen het
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afschuwelijke m aaksel van  Satan een aanvang te 
m aken. „En ik hoorde eene groote stem  uit den Tem 
pel [Gods, die door Christus Jezus in den Tempel 
aanw ezig is] zeggende tot de zeven Engelen: Gaat 
henen  en giet de zeven fiolen van  den toorn  Gods 
u it op de aarde. En de eerste  ging henen  en goot 
zijne fiool uit op de aarde: en daar w erd een kw aad 
en boos gezw eer aan  de m enschen, die he t m erktee- 
ken van het beest [de staatsorganisatie  Satans] had
den en die zijn beeld  [het beeld van  het dier, de ve r
binding van staatsm achten met het doel om te heer- 
schen] aanbaden .” — Openb. 16 : 1, 2.

De boodschap van  God, volgens Zijn gebod door 
Zijn getrouw e getuigen op aarde verkondigd, w erd 
voor de politici of de godsdienstaanhangers en hun 
bondgenooten, die overeengekom en w aren, de aarde 
te  beheerschen, een oorzaak van groote onrust. Toen 
begon de vervolging van Jehova’s getuigen in allen 
ernst: „En de vijfde Engel goot zijne fiool u it op den 
troon van  het beest: en zijn rijk is verdu isterd  ge
w orden en zij kauw den hunne tongen van  pijn en 
zij lasterden den God des hem els vanw ege hunne 
pijnen en vanw ege hunne zw eren en zij bekeerden  
zich niet van  hunne w erken .” — Openb. 16 : 10, 11. 
Datgene, w at sedert 1926 daadw erkelijk  geschied is, 
toont de vervulling van  deze profetie u it de O pen
baring aan.

M ogen allen, die Jehova en Zijn Koninkrijk  lief
hebben, e r thans op letten, hoe Jeh o v a’s „vreem de 
w erk ” vorderingen begon te m aken. Als zij dit be
grijpen, zullen zij juichen en Jehova loven, om dat 
Hij Zijn knechten aan dit w erk laat deelnem en. Tot 
deze getrouw en zegt de H eer thans door Zijn pro
feet: „W ant een volk is opgekom en over M ijn land, 
m achtig en zonder g e ta l; zijne tanden  zijn leeuw en
tanden en het heeft baktanden eens ouden leeuw s."
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[W ant er streek  op mijn land een volk neer, dat 
m achtig is en talloos; tanden  heeft het als leeuw en, 
een  gebit als van  een leeuw in; K.B.] — Joë l 1 : 6. 
De natie, die in dezen tekst als een „volk dat opge
kom en is" beschreven wordt, is G od’s heilige natie 
of het volk  voor Zijn Naam, dat om Zijn Naam s wil 
u it de w ereld  genom en is (1 Petr. 2 : 9 ,  10; Hand. 
15 : 14); deze natie  w ordt op aarde door he t over
blijfsel van  het gezalfde volk  Gods vertegenw oor
digd. Een n iet te tellen  schare is m et het overblijfsel 
verbonden, gevorm d uit de menschen, die van  goe
den wil jegens God zijn, de „andere schapen” des 
H eeren, w ier harten  goedgezind zijn. Deze sluiten 
zich bij de heilige natie  Gods aan en allen w erken 
eendrachtig  samen. O ver dit deel van  den tekst 
(Joël 1 : 6 )  verk laart Strong's concordantie (Eng.): 
„Figuurlijk, in den zin van  een m assaverzam eling; 
een zwerm  (als van  sprinkhanen)." M en lette  er op, 
dat volgens Joël 1 :4  God sprinkhanen over de 
„C hristenheid” zendt, opdat zij de opbrengst van  het 
land  verte ren  en  verw oesten. De sprinkhanen  w er
ken  gezamenlijk, evenals God's heilig volk  in h a r
m onische sam enw erking handelt. Zij hebben geen 
aardschen koning, doch w orden door den H eere, den 
onzichtbaren Koning, aangevoerd: „De sprinkha
nen: zij hebben geen [aardschen] koning; m aar toch 
trek t heel de troep geordend u it.” — Spr. 30 : 27; K.B.

De „na tie”, die h ier door sprinkhanen gesym boli
seerd  wordt, „ trek t op over Mijn land”, zegt de 
H eere. Dat wil zeggen: in de vervulling in het klein 
over he t ontrouw e Juda en nu, in de groote, vo lle
dige vervulling, over de „Christenheid", w elke na
tiën  de aanspraak  m aken, he t tegenbeeldige Juda  te 
zijn of degenen, die God loven en Hem dienen, h e t
geen zij in w erkelijkheid echter n ie t doen, daarom  
zijn zij huichelaars. De godsdienstaanhangers bewe-
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re n , dat de „C hristenheid” het „land” Gods is. Zij be
oefenen een eeredienst, die zij „de Christelijke gods
dienst" noemen, w elke echter naar w aarheid  God’s 
N aam  onteert. Dit „land" is het, w aarin  Jehova  Zijn 
door sprinkhanen voorgestelde getuigen m et de 
boodschap van  Zijn toorn  tegen de huichelarij een 
inval laat doen; door de verkondiging van  de god
delijke boodschap der w aarheid  w orden de huiche
laars gepijnigd en hun  w eiden verw oest.

Het is belangrijk, h ier op te m erken, dat de „na
tie ' ' , die over het land optrek t om het te verw oesten, 
n iet aan het afslachten van  m enschen of aan gew eld
dadigheden aan he t een of andere schepsel of dier 
deelneem t. De m et sprinkhanen vergeleken natie  
grijpt n iet naar he t zw aard noch naar eenig ander 
wapen van  ruw  geweld. Zooals de profetie v e r
klaart, w ordt de schade niet aangericht onder 
de m enschen, m aar onder de in het land groeiende 
planten, die het volk tot voedsel dienen. Toen de 
profetie in de dagen van  Joël in het klein in vervu l
ling ging, leden de Israëlieten  groote schade, w elke 
veroorzaakt w erd door een m enigte levende, zich 
bew egende schepselen, die van buiten Palestina 
kw am en en in dit land dus onbekend w aren. Op de
zelfde wijze v indt de w erkelijke vervulling ten  op
zichte van de „C hristenheid" plaats: een zwerm  van 
levende, zich bew egende schepselen trek t over de 
„C hristenheid”. Dit leger neem t geen aandeel aan 
gewelddadigheid, doch verteert de spijzen of het 
„geestelijke" veevoeder, dat de „Christenheid" be
reid  en den m enschen als voeding voorgezet heeft, 
m et w elk voer de m enschen getracht hebben zich te 
voeden en waarbij zij verhongerd zijn. Dit bewijst 
definitief, dat de voor de ooren van  het volk  en ook 
voor de heerschende kringen uitgeroepen boodschap 
van  het goddelijke W oord datgene verteert, w at de
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produceert. Jehova 's getuigen en hun m etgezellen, 
de dragers van de boodschap, hebben even  w einig  
overeenkom st m et een w erk  van haat, als van  
sprinkhanen gezegd zou kunnen  worden, dat zij het 
gewas van het ve ld  verslinden uit haat. Jehova 's ge
tuigen verkondigen de boodschap der waarheid u it
slu itend omdat God hun geboden heeft dit te doen. 
Daarom  is het volbrengen dier boodschap een u it
drukking van  den goddelijken toorn tegen de huiche
larij, w aardoor het volk verle id  en God's N aam  ont
eerd  wordt.

H et b innentrekkende leger des H eeren verder be
schrijvend, zegt de profetie (Joël. 1:6) ,  dat de natie  
„m achtig [koen; Rotherham ] en zonder ge ta l” is. Zij 
zijn sterk  en koen, om dat zij in de m acht en de s te rk 
te  des H eeren uitgezonden en  door een eeuwige, on
begrensde m acht gesteund worden. — 2 Kron. 16 : 9; 
Deut. 33 : 27. Dat zij „zonder getal” zijn, past even
goed op hen, als vergelijkenderw ijze van het zaad 
van  A braham  gezegd is —  Gen. 15 : 5. In vergelij
king tot de m assa der m enschheid is hun getal w el
isw aar klein; m aar vanw ege hun ijver en hun  orde
lijk, harm onisch optreden w orden Jehova 's  getuigen 
en hun m etgezellen heden door de „C hristenheid” 
nochtans met een leger „zonder getal" vergeleken. 
„Hun tanden zijn leeuw entanden", om dat zij op hun 
H eere en Hoofd, Christus Jezus, gelijken, die „de 
Leeuw uit den stam  van  Ju d a ” is en w ien het over
blijfsel in gehoorzaam heid aan  Zijn bevelen navolgt. 
„En het [dat is Christus Jezus, de groote Leeuw] 
heeft baktanden eens ouden leeuw s". Christus Jezus 
ken t geen nederlaag, Hij verbreek t alle schijnheilig
heid, die sm aad op den N aam  van Jehova brengt en 
Zijn w are navolgers hebben aan dit w erk een voor
naam  aandeel.
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De godsdienstige aaneensluiting, die heden als 
een to ta le  heerschappij van  w illekeur de schepter 
zwaait, rukt voorw aarts. Zelfs in het gebied, dat m en 
„dem ocratie" noemt, w ordt huichelarij bedreven  on
der vele der heerschende kringen, die wel m et luider 
stem  tegen de d ictators ageeren, doch terzelfder tijd 
met dictatoriale m ethoden w erken, om het volk  gelijk 
te schakelen, te  beheerschen en het van  al zijn v rij
heden te berooven. De clerus en  andere godsdien
stige leiders bepleiten  en eischen de u itvaard ig ing  
van w etten, die den v laggengroet eischen, benevens 
andere w etten, die den staa t boven den A lm achtige 
God en Zijn Koning stellen. Nog nim m er in de ge
schiedenis der m enschen is er zooveel huichelarij 
bedreven als heden. De godsdienst staa t hierbij aan 
de spits, terw ijl de politieke hypnotiseurs jam m eren 
„Wij hebben m eer godsdienst noodig”. G odsdiensti
ge corporaties bew eren  bij hoog en laag, dat ze in
staan voor de vrijheid van  spreken, van  de pers en  
van  den godsdienst, doch op hetzelfde m om ent hou
den zij zich erm ede bezig, w etten  voor te stellen, die 
he t volk w eer van  al deze vrijheden berooven. Pre
cies zooals God door Zijn profeet voorspeld heeft, 
„stichten zij onheil onder he t voorw endsel van  de 
w et" en veroordeelen  degenen, die de gerechtigheid 
liefhebben en h aar dienen — Psalm 94 : 20, 21. De 
geestelijkheid verschijnt heden voor w etgevende 
corporaties, om de verordening van  w etten  te  be
pleiten, die het volk  de vrijheid van  spreken  en van  
de vereering  Gods berooven. De godsdienstige lei
ders en hun bondgenooten trach ten  de vernietig ing 
van  de d ienaren  Gods te bew erken, ju ist zooals God 
voorzegd heeft, dat zulke huichelaars m et hun m ond 
hun naaste  ten  gronde zouden richten. De huiche
laars doen dit, om dat G od’s boodschap hen voor de 
oogen van  alle rechtschapen m enschen in hun hem d
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zet. Tot troost en versterk ing  van de hoop van  Zijn 
volk, thans op aarde, heeft Jehova langen tijd gele
den voorzegd, hoe Hij Zijn „vreem de w erk” heden 
ten  u itvoer zou brengen en w elk aandeel Zijn ge
trouw  volk, dat zich heden op aarde bevindt, aan dit 
w erk  zou hebben. Terwijl nu allerw egen in de studie 
en  het begrip van  deze profetie van  Joël vorderin 
gen gem aakt w orden, zullen de jegens God goedge
zinde m enschen jubelen; wij raden daarom  al dezul
ken  aan, hetgeen  hierop volgen zal, aandachtig  te 
bestudeeren.



HONGER IN DE 
„CHRISTENHEID”

HOOFDSTUK V

J EHOVA kondigde den ondergang van  den gods- 
dienst in he t algem een en den ondergang van  den 

zoogenaam den „C hristelijken godsdienst" in het bij
zonder aan. V ooral de laa tste  is een sm ading van 
Jeh o v a ’s Naam. Door de gebruikm aking van  den 
naam  van  Christus is dat godsdienstige systeem  een 
bespotting en onteering van God's heiligen Naam  
geworden, terw ijl het van het begin tot het einde 
door huichelarij gekenm erkt wordt. Dit levert het 
bevestigende bewijs, dat godsdienst de schepping en 
het w erk tu ig  van den Duivel is, voortgebracht m et 
he t doel, m enschen te bedriegen en den N aam  van 
Jehova te  lasteren. De Duivel is zijn eigen onoprech- 
ten  en goddeloozen w eg gevolgd, zonder daarin  vóór 
God's bestem den tijd om handelend op te  treden, ge
hinderd te w orden. D aarna m anoeuvreert Jehova, 
zooals de Schrift duidelijk aantoont, de strijdkrachten 
van  den Duivel en brengt hen precies op de plaats, 
w aar zij naar Zijn wil vernietigd zullen w orden. J e 
hova openbaart nu aan  Zijn getrouw  volk deze w aar
heden, opdat hun geloof en hoop gesterk t moge 
worden. D oordat de getrouw e getuigen zich uitslu i
tend m et h e t W oord Gods voeden, verheugen  zij 
zich, daar zij aldus w eten, w at het einde zal zijn.

Dat er heden onder de godsdienstaanhangers in 
het land der zoogenaam de „Christenheid" groote 
honger n aar het hooren van het W oord Gods
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heerscht, kan  n iet in het m inst betw ijfeld worden. 
„Ziet, e r zullen dagen komen, — zoo lu idt de Gods
spraak  van  Jahve, den H eer — dat Ik in dit land een 
honger laat heerschen; geen honger n aar brood, geen 
dorst naar w ater, m aar honger om het w oord van  
Jahve te  hooren." — Amos 8 : 11 ;  K.B. H et voer, dat 
de godsdienstige leiders voor het volk opgedischt en 
u itgereik t hebben, heeft geen voedingsw aarde 
en inplaats dat 't he t volk  leven, vrede en 
geluk bereid heeft, b reng t 't smart, geestelijke ziekte 
en dood voort. In God's organisatie is e r een over
vloed van w aarheid  aanwezig; deze door Jehova's  
getuigen verkondigde w aarheid  vorm t een teekenen- 
de tegenstelling  to t den hongersnoodtoestand, die a l
gem een onder de godsdienstaanhangers bestaat. Nu 
deze dw eepers zien, dat de verkondiging van  de 
w aarheid  de verstoring  van hun w eiden ten  ge
volge heeft, huilen zij n iet alleen, m aar trach ten  bo
vendien nog de getrouw e m annen en vrouw en te 
vernietigen, die als G od’s dienstknechten — en op 
God’s bevel — de aandacht der m enschen op de w aar
heid vestigen: personen, die hen  ju ist w ijzen op het 
w are, levengevende en leveninstandhoudende voed
sel, dat de H eere voorzien heeft voor degenen, die 
Hem liefhebben.

God’s u itverkoren  en heilige natie, uitgezocht en 
toegerust door den H eere om Zijn N aam  bekend te 
m aken, w ordt nu voor dat doel gebruikt; zij v e r
schijnt op Zijn bevel ten  tooneele. Zij kom t zonder 
eenige w ensch of reden  om vleeschelijke w apenen te 
gebruiken, m aar zij bevordert de geringschatting en 
vernietig ing van  den huichelachtigen godsdienst en 
de godsdienstige system en. H ierover zegt de profeet 
God's: „Het heeft M ijnen w ijnstok gesteld to t eene 
verw oesting en M ijnen vijgeboom  to t schuim; teen 
andere verta ling  van  „schuim" is: „ontpelling, ont-
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schorsing, w aardoor de vijgeboom  ontbloot en bleek 
wordt." — K antteek. St. V .] ; he t heeft hem  gansche- 
lijk ontbloot en nedergew orpen, zijne ranken  zijn 
w it gew orden.” [De Kath. Bijbel zegt: „Een ruïne 
m aakt he t van  mijn wijnstok, brandhout van mijn 
vijgeboom, het haalt de schors er af, vern ietig t hem 
volkom en; w it zijn de takken  er van.] — Joël 1 : 7.

H et land der „Christenheid" m aakt, sprekende 
door zijn godsdienstige leiders, de aanspraak, God's 
„w ijnstok”, dat wil zeggen, de zichtbare vorm  van  
G od’s Koninkrijk op aarde te zijn; het hoofd van  het 
godsdienstige systeem  bew eert „de stedehouder van 
Christus" te  zijn. Deze bew ering is geheel en al v e r
keerd  en in hooge m ate huichelachtig, m aar God 
laat het nochtans toe, dat dergelijke bew eringen ge
daan worden. Hij laat de betreffenden tot het u iterste  
toe begaan, om daarna den ondergang van den gods
dienst en de godsdienstige prak tijken  aan te kon
digen. God zendt Zijn dienstknechten — het gezalfde 
overblijfsel en Zijn m etgezellen, Zijn „andere scha
pen" — uit, om Zijn boodschap tegen den godsdienst 
te verkondigen; deze boodschap toont aan, w at de 
„C hristenheid" in h aar w are gedaante eigenlijk u it
beeldt. Die boodschap onthult, dat godsdienst een 
bedrog en een valstrik  is, w elke in de plaats van 
het w are Christendom  voorgehouden w ordt en dat 
godsdienst een bedriegelijke voorstelling  van  C hris
tus vorm t. De verkondigde w aarheid  toont aan, dat 
he t Christendom  w aarachtig  is, dat C hristenen dege
nen zijn, die Jehova God en Christus Jezus Zijn Ko- 
ning getrouw  dienen. G odsdienst w ordt getoond als 
een verw oesting, als iets onvruchtbaars ten  aanzien 
van  God, om dat godsdienst tegen Zijn Koning en 
Koninkrijk gericht is. De w aarheid  toont aan, dat de 
„C hristenheid” geen reden heeft zich te  verheugen, 
wijl zij ledig en ijdel is, n iets van de „vreugde des
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H eeren" in zich heeft en  ook geen aandeel bezit in 
het Koninkrijk Gods, dat Zijn heiligen Naam  zal 
rechtvaardigen. De „C hristenheid”, die den zooge- 
naam den „Christelijken godsdienst" beoefent, brengt 
geen vreugde en  blijdschap aan God noch mensch. 
— Richt. 9 : 13. Dat is een groote ram p voor de „wijn
zuipers" van  Babylon, die „dronkenen" w orden op 
het drinken van  dien wijn en daarom  ju ist door den 
H eere uitgenoodigd w orden, op te w aken en  zich 
van hun betreurensw aard igen  toestand  bew ust te 
w orden. — Joël 1 : 5. Op het hooren van  dit alarm  uit 
den mond des H eeren, w eergegeven  door Zijn ge
trouw e getuigen op aarde, w orden de godsdienstaan
hangers uiterm ate toornig; zij schuim bekken van 
woede en spuw en allerlei gew eldsbedreigingen uit 
tegen Jehova 's  getuigen en doen, w at zij m aar kun 
nen, om hun gew elddadige w enschen jegens Jeho 
va 's  dienaren ten  u itvoer te brengen.

Evenals Jeruzalem  de oorspronkelijke p lan ting  des 
H eeren was, m aar daarna ontrouw  werd, zoo heeft 
ook de „Christenheid" eeuw enlang de aanspraak  ge
maakt, de „wijnstok" Gods te zijn. A angezien zij stil
zwijgend gebonden is, d ienovereenkom stig te h an 
delen, spreekt God over haar als „Mijn w ijnstok”, 
„Mijn vijgeboom ”.

Christus Jezus en de leden van  Zijn lichaam  zijn 
„boomen der gerechtigheid, eene planting des Hee- 
ren ”, die Jehova 's  N aam  verheerlijken. — Jesa ja  61 : 
3. De „C hristenheid” doet luide den eisch w eerk lin
ken, die boom v an  God’s p lanting te zijn, m aar deze 
aanspraak  is valsch en inplaats van  den H eere 
vreugde te bezorgen, sm aden zij integendeel Zijn 
Naam. De „C hristenheid" heeft e r zich lang op laten  
voorstaan, God's „vijgeboom" te  zijn, m aar zij heeft 
geen vruchten  to t verheerlijk ing des H eeren 
voortgebracht. Daarom  zegt de H eere: „Het heeft
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  Mijn vijgeboom  tot een geknakt stuk
hout gem aakt." — Joël 1 : 7, L.V. De boodschap des 
H eeren, die thans door Zijn getrouw e getuigen door 
Hem uitgezonden wordt, onthult, dat de „C hristen
heid" to taal van  v ruchten  verstoken  en dus w aarde
loos is. O m dat zij God en Zijn Koninkrijk verla ten  
en haar verhooging bij Satan gezocht heeft, is zij nu 
zelfs van  haar bast ontdaan, uitgedroogd en dood. 
Als een van Satan 's boomen heeft zij gepoogd, den 
Naam  van Christus aan haar te  verbinden en daarom  
heeft zij, zooals in de gelijkenis verk laard  wordt, to t 
God's w aren vijgeboom  gezegd: „Kom [en] w ees Ko
ning over ons”, m aar laat ons onzen zelfzuchtigen 
w eg vervolgen. De tekst van  de gelijkenis geeft dan 
het antw oord: „M aar de vijgeboom  [de w are] zeide 
to t hen [Satan 's boom en]: Zoude ik  mijne zoetigheid 
en mijne goede vrucht verla ten  en zou ik  henengaan  
om te  zw even over de boomen [van 's Duivels o r
gan isatie]?” — Richt. 9 : 10, 11. Gods w are vijge
boom mijdt des Duivels organisatie, om dat hij weet, 
dat zij een doodelijk ding is.

De „vijgeboom ” is een symbool van  G od’s „hei
lige n a tie” of Koninkrijk. Jehova verkoos Israël als 
Zijn zinnebeeldig volk, dat Zijn Koninkrijk afbeeld- 
de, aan  dat volk w erden de vooruitzichten van het 
Koninkrijk voorgelegd. Toen Christus Jezus tot 
die natie  kwam, m aakte hij aan die natie  de v loek 
bekend, die Zijn V ader er over u itgesproken had, 
om dat die natie  ontrouw  gew eest was en geen v ruch
ten  voortgebracht had. — M atth. 21 : 19, 20. M et Zijn 
apostelen stich tte  Christus Jezus de Christelijke  
organisatie, w e lke  als Gods organisatie de ge
boden God's vo lkom en  had te gehoorzam en. Kor
ten tijd daarna verbonden zelfzuchtige m annen zich  
m et G o d 's organisatie en het duurde n iet lang, of, 
deze zelfzuchtige en eerzuchtige m annen vervingen
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den waren dienst voor God door den godsdienst en 
godsdienstige praktijken. Dit deden zij natuurlijk, 
om dat zij voor den Duivel gezwicht w aren. N atuur
lijk w ist God dit vanaf den beginne en om die reden 
voorzeide Hij zulks door Zijn heilige profeten. Hij 
voorzeide, dat de „Christenheid" in gebreke zou blij
ven haar taak  te vervullen  en dat h aar de vooru it
zichten op het Koninkrijk geheel ontnom en zouden 
worden.

Thans zendt God Zijn getrouw  overblijfsel, dat 
door Christus Jezus to t den Tempel bijeenvergaderd 
is, uit; deze getrouw e getuigen hebben het gebod 
ontvangen, om God’s boodschap te verkondigen  en 
dit doen zij ook. De w aarheid, door hen  verkondigd, 
ste lt de „C hristenheid" aan de kaak  als een valsche 
vijgeboom. O ver dezen vijgeboom zegt de profeet 
Joël: „Hij heeft hem  geheel ontbloot." (Eng. vert.) 
Dit toont te zam en m et de onbetw istbare feiten aan, 
dat het K oninkrijk aan  de ontrouw e „Christenheid" 
ontnom en is en dat he t aan die natie  (God's heilige 
natie) gegeven wordt, die deszelfs vruchten  voort
brengt, zooals door den H eere voorzegd werd. — 
M atth. 21 : 43. Dit ontdoet de „Christenheid" in de 
oogen van alle m enschen van  goeden wil geheel en 
al van  de K oninkrijksvruchten. In een gelijkenis 
voorzeide de H eere dit gevolg: „En hij zeide deze 
gelijkenis: Een zeker iem and [Jehova] had eenen 
vijgeboom, geplant in zijnen w ijngaard; en hij kwam  
en zocht v rucht daarop en vond ze niet. En hij zeide 
tot den w ijngaardenier [Christus Jezus]: Zie, ik 
kom  nu drie ja ren  zoekende v ruch t op dezen vijge
boom, [de Joodsche natie] en v indt ze niet; houw  
hem uit: w aartoe beslaat hij ook onnuttelijk  de aa r
de? En hij antw oordende, zeide to t hem: Heere, laat 
hem ook nog dit jaar, to tdat ik om hem  gegraven en 
m est gelegd zal hebben; en indien hij vrucht zal
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voortbrengen, laat hem  staan; m aar indien niet, zoo 
zult gij hem nam aals uithouw en." — Lucas 13 : 6-9.

Evenals Jehova Israël had toegestaan, gedurende 
achttien  eeuw en zijn gang te  gaan, zoo heeft Hij he t 
ook geduld, dat de „Christenheid" -—- die valschelijk 
de preten tie  verheft Jehova te vertegenw oordigen 
bleef bestaan  tot de kom st van  Christus Jezus to t 
Zijn Koninkrijk, in het bijzonder to t de kom st to t Zijn 
Tem pel in 1918, toen aan  de „Christenheid" iedere 
hoop en ieder uitzicht genom en w erden, hetgeen 
voorgesteld w erd door het afschillen en nederhou- 
w en van  dien vijgeboom. H et gevolg is, dat de 
„Christenheid" thans een verw orpene is; volgens 
Rotherham  heeft God h aar „nedergew orpen". Jeho
va zendt Zijn getuigen om de w aarheid  te  verkon
digen, w aardoor de godsdienst, die „den Christelij- 
ken  godsdienst" genoem d wordt, nedergew orpen 
wordt. Hij toont aan, dat deze godsdienst een gruw el 
in Zijn oogen is, dat Hij de „Christenheid" geheel 
verstooten  heeft en dat zij geheel van  Hem  w egge
w orpen is. De takken  van  dien ontrouw en boom zijn 
verb leek t en aan asch gelijk geworden; de „Chris
tenheid” biedt dienovereenkom stig een beruchte en 
troostelooze aanblik. De publicatie van  het boek 
VIJAND EN, in 1937, bracht deze feiten in het bij
zonder onder de aandacht van  oprechte m enschen.

De boodschap van G od’s w aarheid, die de „Chris
tenheid" en haar zoogenaam den „Christelijken gods
dienst” ontm askert, toont aan, dat godsdienst een 
bedrog en een valstrik  is, volkom en onderscheiden 
en verschillend van  h e t Christendom  niet alleen, 
m aar het zelfs bestrijdend. Daarom scheidt deze bood
schap de „C hristenheid” van  den Bruidegom C hris
tus Jezus af; en zoo zegt de H eere to t de „C hristen
heid” : „Kerm als eene jonkvrouw , die m et een zak 
om gord is vanw ege den m an [Rotherham, den be
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zitter] harer jeugd." [W eeklaag als een jonge 
vrouw , in rouw  gehuld om den bruidegom  harer 
jeugd. K.B.] — Joël 1 : 8. Het vooruitzicht, om eens 
de bruid van  Christus Jezus te  w orden, w erd een
m aal de „C hristenheid” voorgelegd, m aar op grond 
van haar ontrouw  is haar dit vooruitzicht geheel on t
nom en en nu is zij er geheel van  beroofd. Om deze 
oorzaak w ordt zij h ier als een verw orpen  en ver- 
stooten m aagd, van  droefheid en sm art vervuld; ge- 
teekend. Jehova  beveelt haar te kerm en en te huilen 
en dat doet zij. Jehova 's  getuigen kom en m et God's 
boodschap der w aarheid, om de „C hristenheid" er 
van te verw ittigen, dat zij Hem, Christus Jezus — 
m et w ien zij m eende gehuwd te zijn — verloren 
heeft.

De „C hristenheid” en in het bijzonder de leiders 
van  haar godsdienstig stelsel krijschen en verklaren, 
dat dit „vreem de w erk ”, dat nu op aarde verrich t 
wordt, com m unistisch en opruiend is en dat Jeh o v a’s 
getuigen com m unisten en opruiers zijn. Zij doen een 
beroep op hun  politieke bondgenooten, om de w etten  
van  het land tegen Jehova 's  getuigen toe te passen 
op grond van  de theorie, dat deze getuigen commu
nisten  en opruiers zijn. De papa van de V aticaansche 
Stad w ordt door de w aarheid  in zijn w are gedaante 
getoond; zij toont aan, dat hij niet de stedehouder
van Christus — den bruidegom  — is, zoodat dus de 
p reten tie  van dien hoogw aardigheidsbekleeder valsch 
en bedriegelijk  is. Op het hooren van het geluid van 
de boodschap, door Jeh o v a’s getuigen uit G od’s 
W oord verkondigd, w orden de geestelijken of gods
dienstige leiders hysterisch; zij haasten  zich, om de 
beperking en vernietig ing van  Jehova 's  getuigen te 
bew erkstelligen. God s „vreem de w erk” kw etst hen 
en vervu lt hen m et groote woede, m aar dat is nog 
niets vergeleken  bij hetgeen zij zullen voelen, als
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Jehova in A rm ageddon Zijn „vreem de daad" zal vol
trekken. M oge het den lezer duidelijk zijn, dat he t
geen h ier gezegd wordt, n iet gericht is to t losse indi
viduen, noch door h aa t w ordt ingegeven, m aar dat 
het tegen  een  bepaald systeem  gericht is, welks 
functies door m enschen vervuld  w orden. H et is de 
godsdienst en het godsdienstige systeem , die Jeho
v a ’s Naam  grooten sm aad hebben aangedaan, dit be
drog stelt Hij thans door Zijn W oord der w aarheid  
aan de kaak.

Er is een ram p over de „Christenheid" gekomen, 
w aarover de H eere lang geleden door Zijn profeet 
voorzeide: „Spijsoffer en drankoffer is van  het Huis 
des H eeren afgesneden; de Priesters, des H eeren die
naars, treu ren .” [W eg is het spijs- en plengoffer uit 
het huis van Jahve; de priesters, die Jahve  dienden, 
treuren; K.B.] — Joël 1 : 9. De graanvelden en wijn
gaarden der „C hristenheid” zijn getroffen, zoodat er 
geen koren m eer groeit, om den H eere als eerste- 
lingsvruchten geofferd of tot een spijsoffer bereid  te 
worden, evenm in zijn er druiven, om wijn te m aken, 
om dien als een drankoffer den H eere u it te storten. 
Jehova 's  sprinkhanenplaag heeft de oogsten der 
„C hristenheid” verteerd, zoodat er spijs noch drank 
is, daarom  kan  hun godsdienst niet m eer zoo u itge
voerd  w orden als in het verleden. O nder haar is er 
geen w are wijn meer, om het hart te verblijden en 
geen brood van  den hemel, om haar te  sterken. — 
Ps. 104 : 15. Op grond van deze ram p k lagen  en treu 
ren de priesters der „Christenheid".

Evenals de profetie zich in het klein vervulde ten  
aanzien van  Jeruzalem , zoo w ordt zij thans in haar 
volheid vervu ld  ten  aanzien van  de „C hristenheid”. 
V an tevoren  w etende, w at over de „C hristenheid” 
zou komen, gebruikte God Zijn zinnebeeldig volk, 
om de ramp aan  te kondigen, die thans over de gods
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dienstige prak tijken  gekom en is. De boodschap des 
H eeren van  heden m aakt bekend, dat Hij al derge
lijke godsdienstige offeranden door Zijn w are heilig
dom af gesneden heeft en dat om vat ook de „verko
zen ouderlingen ''-groep. H et heiligdom  is gereinigd; 
thans m oeten de w are aanbidders van  God „den 
H eere een offer toebrengen in gerechtigheid." —  
Mal. 3 : 1-3. De H eere v raag t n iet en verlang t ook 
niet naar godsdienstige offeranden, om dat deze een 
onteering van Zijn Naam  vorm en. H et beteeken t 
derhalve, dat God zulke offers als een gruw el be
schouwt, terw ijl hij, die zulke offers brengt, als volgt 
beschreven w ordt: „W ie eenen  os slacht, verslaat 
eenen m an; wie een lam offert, b reek t eenen hond 
den hals; w ie spijsoffer offert, is als die zwijnen- 
bloed offert; w ie w ierook brandt ten  gedenkoffer, is 
als die eenen afgod zegent. Dezen verkiezen ook 
hunne w egen en hunne ziel heeft lust aan  hunne 
verfoeiselen .” [De dubbelzinnigheid dezer lieden 
kom t in alle nieuw e verta lingen  duidelijk aan het 
licht, zoo heeft de U trechtsche: „M en slacht eenen  
stier, m aar doodt ook menschen, m en offert een lam, 
m aar w urgt ook honden; m en brengt spijsoffer, m aar 
p lengt ook zwijnenbloed, men brengt w ierook, m aar 
v ereert ook eenen  afgod. Gelijk zij hunne eigene 
w egen kozen en behagen hadden in  hunne gruw e
len .” [Vrijwel h ieraan  gelijk zijn M enge en de Kath. 
Bijbel], — Jes. 66 : 3.

De slapers, die te  veel van  Babylon's wijn, afkom
stig  van den „wijnstok der aarde", gedronken heb
ben, ontw aken en zien, dat zij hun  positie verlo ren  
hebben; zij w orden gewaar, dat hunne w eiden kaal
geplukt en  verbrand  zijn. Langen tijd hebben zij he t 
volk  zand in de oogen gestrooid, m aar thans legt 
de boodschap van  Jehova hun  godsdienstig afper- 
singssysteem  bloot; de m enschen van  goeden wil je 
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gens God verla ten  de godsdienstige system en en 
vlieden om bescherm ing tot Christus. De geestelij
ken hebben m eer aan  hun positie gedacht dan aan 
den H eere en nu treu ren  zij, om dat zij zich voor een 
verschrikkelijk  dilemm a gesteld zien. Door Zijn pro
feet (Joël 2 : 17) geeft de H eere den predikers en 
geestelijken den raad, w at zij doen m oeten, m aar 
zij w eigeren aan dien raad  gehoor te  geven. Jehova 's  
getuigen m aken door de verkondiging der w aarheid  
van  God's W oord bekend, dat de geestelijken der 
H iërarchie geen dienstknechten van Jehova zijn. Die 
boodschap der w aarheid  m aakt de geestelijkheid 
zeer toornig, zij heft een luid gehuil aan, om dat zij 
inziet, dat m en achter haar systeem  van  afpersing 
gekom en is en dat zij te kortgeschoten is in het 
voldoen aan G od’s eischen en dus gefaald heeft. Ook 
de „kwade knecht"-klasse is gebelgd over de publi
catie van  des H eeren oordeel tegen  haar. Die k lasse 
is „afgesneden '' van  G od’s organisatie en haar deel 
is m et de andere huichelaars; zij w eent en knerst 
m et de tanden. —  M atth. 24 ; 48-51. Deze beide k las
sen te zamen vorm en „den m ensch der zonde", „den 
zoon des verderfs", beide hebben zich tegen  God en 
Zijn K oninkrijk opgesteld.

Jehova 's  „vreem de w erk”, dat nu reeds gedurende 
verscheidene jaren  ten  uitvoer gebracht wordt, heeft 
„de toevlucht der leugen” (Jes. 28 : 15-17) en de 
praktijk  der huichelarij blootgelegd. De groote v e r
woesting, die over de „C hristenheid” gekom en is, 
w ordt verder door den profeet in de volgende w oor
den beschreven: „Het veld  is verw oest, het land 
treu rt; w ant he t koren is verw oest, de m ost is ve r
droogd, de olie is flauw." [De akkers zijn vernield, 
de aarde treurt, w ant het koren is verw oest, v e r
droogd de wijn, verdord  de olie; K.B.] — Joël 
1 : 10.
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Jeh o v a ’s „vreem de w erk" geeft aan  de godsdien
stige velden een m iserabelen aanblik, als een veld, 
w aarvan  het aangeplante door ongedierte afgevre
ten  is. H et land  vertoont geen enkel teeken  van 
vruchtbaarheid , terw ijl de schoonheid van  groeien
de oogsten en vruchten geheel verdw enen is. Dus
danig is de huidige staat der „Christenheid" w aarin  
een honger heerscht naar het hooren van  het W oord 
Gods. „Christenheid" [en „christelijk"] w ordt nu een 
spotnaam  en een stank; de H eere beschrijft dit in 
de volgende w oorden: „En de aarde w ordt verw oest 
en vernietigd! 't Is Jahve, die dit w oord gesproken 
heeft. De aarde treu rt en kwijnt; de w ereld  dort en 
smacht; de hoogsten van het volk der aarde vergaan! 
W ant de aarde is ontw ijd door haar bew oners. Zij 
overtraden  de geboden, verach tten  de w et en het 
eeuw ig verbond hebben zij verbroken." — Jes. 24 : 
3-5; K.B.

De geestelijken en godsdienstige leiders der 
„C hristenheid" worden, inplaats van gehoor te  ge
ven aan den raad des Heeren, nog verontw aardigd 
ook en zij roepen tot het volk: „W at wij noodig heb
ben, is m eer godsdienst.” De H eere bespot hen, m aar 
de oprechte m enschen weten, dat godsdienst een val
strik, een bedrog en een afpersing is. Daarom  zoeken 
de w aarachtigen  onder hen ernstig  Jehova God en 
Zijn Koning, Christus Jezus en verrich ten  zij dienst 
voor den A llerhoogste. In de „Christenheid" voeren 
drie elem enten den boventoon, namelijk: godsdienst, 
politiek en het handels-gesjacher; deze hebben zich 
geheel m et elkander verbonden en trach ten  elkander 
w ederkeerig  in stand te houden. Zoo roepen de po
litici in koor met de geestelijkheid: „Geef ons m eer 
godsdienst." Jehova beschrijft deze situatie  m et deze 
woorden: „W aarlijk, vol echtbrekers is he t land. 
Door deze vloek is he t land vervallen , verdord de
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oasen in de steppe. Zij w edijveren om kw aad te 
doen; ongerechtigheid, dat is hun kracht. „Ja, profeet 
en  priester zijn ontaard. Ja, zelfs in mijn tem pel be
trap  Ik hen op boosheid —  zo spreekt Jahve. —  Hun 
weg zal daarom  één glibberigheid voor hen w orden 
bij nachtelijk  donker, zodat zij erop uit zullen glij
den en vallen. Ja  ram pen laa t Ik ze overkom en, in 
he t jaa r dat Ik ze kom  vergelden — zo spreekt 
Jahve."  — Jer. 23 : 10-12; K.B.

In de „Christenheid" is geen degelijk fundam en
teel voedsel m eer verkrijgbaar: „W ant het koren is 
verw oest, de m ost is verdroogd, de [olijf-]olie is 
flauw." Dusdanig is de huidige toestand van  de 
„C hristenheid”. Zij is zonder geestelijk voedsel en 
daarom  blikken de godsdienstaanhangers to t de po
litici en de geldw isselaars op, om de organisatie  der 
„C hristenheid” in stand te  houden. Er bestaat geen 
„vreugde des H eeren" onder de vele godsdienstaan
hangers, om dat zij zich immers van  Jehova  God, 
Zijn Koning en Zijn Koninkrijk afgew end hebben 
en zich geheel tot Satan en zijn w ereld toegekeerd  
hebben, daarvan  zoodoende een deel gew orden zijn. 
De H eere openbaart heden deze w aarheden  voor de 
speciale hulp en ten  nu tte  van de m enschen van 
goeden wil, de Jonadabs. Als zij h ierover ingelicht 
worden, onderscheiden zij den m iserabelen s taa t van  
den godsdienst en van  de godsdienstaanhangers en 
zij v lieden tot God's Koninkrijk, opdat zij daar vóór 
en gedurende A rm ageddon bescherm ing en toe
vlucht m ogen vinden. Vele oprechte m enschen be
vinden zich onder den invloed en de m acht van de 
godsdienstige system en der „Christenheid", m aar zij, 
die van goeden wil zijn, scheiden zich thans haastig  
van die onrechtvaardige en onheilige organisatie  af.

De boodschap van Je h o v a ’s Koninkrijk, verkon
digd binnen het gehoor van  de godsdienstaanhan-
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gers, vorm t voor hen een kwelling, m aar zij geven 
er geen gevolg aan, noch zoeken zij den weg der 
verbetering  of vergeving. Daarom  zegt de H eere over 
de „C hristenheid” en in het bijzonder over de gods
dienstige leiders, die het zaad van den godsdienst 
gezaaid hebben: „De akkerlieden zijn beschaam d, de 
w ijngaardeniers huilen om de tarw e en om de gerst; 
w ant de oogst des velds is vergaan." [V erslagen 
staan  de boeren, de w ijnkw eekers jam m eren, om de 
tarw e en de gerst, om dat de akkeroogst verloren  
ging; K.B.] — Joël 1:11.

Inplaats dat de geestelijkheid het zaad van God's 
K oninkrijk gezaaid en daarop gew ezen heeft als de 
éénige hoop der w ereld, heeft zij he t zaad van  den 
goddelooze, Satan, gezaaid. H aar dag der ram pzalig
heid  is thans over haar gekomen, d it is te  wijten 
aan h a a r  trouw eloosheid jegens God. N iet bereid 
om eerlijk tegenover zichzelve te  zijn en openlijk 
haar verkeerden  w andel te belijden, gaat zij huichel
achtig voort het godsdienstige zaad uit te strooien, 
door aan de politiek en aan allerlei andere wereld- 
sche p lannen deel te nem en; dit alles bedrijft zij 
zonder zich er zelfs voor te scham en. God's verkon
digde boodschap heeft de aandacht der „Christen
heid" op den jam m erlijken toestand, w aarin  zij zich 
bevindt, gevestigd, m aar zij ziet h ierin  nochtans 
geen aanleiding, zich te bekeeren. De geestelijken 
spreken toornig hun afkeuring over Jehova 's  getui
gen uit, die op G od’s bevel deze boodschap binnen 
hun  bereik  brengen, m aar op die wijze strijden zij 
ju ist tegen God en Zijn Koninkrijk. De geestelijken 
m aken er aanspraak  op en  zij hebben gedurende 
langen tijd de aanspraak  gem aakt, de „w ijngaarde
niers" en de „akkerlieden" des H eeren op aarde te 
zijn, m aar dit is n iet m eer dan een aanspraak  ge
weest. Zij dienen God m et hunnen mond, edoch, zoo-
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als Jezus ook zeide, hunne harten  zijn verre  van 
Hem verw ijderd. — M atth. 15 : 6-9. Zij drinken veel 
van  den wijn van den „wijnstok der aarde", openlijk 
plegen zij overspel m et de organisatie van  den Dui
vel. — Openb. 14 : 18-20; Openb. 17 : 1, 2; Jac. 4 : 4. 
De „Christenheid" — en  haar godsdienstige leiders in 
het bijzonder — m inachten G od’s Koninkrijk; dezen 
gaan voort, zich aan  godsdienstige p rak tijken  over 
te  geven; aan het „feest der w eken" of des oogstes 
nem en zij derhalve n iet deel. De H eere bew ijst zul- 
ken bedrijvers van  huichelarij geen verdere  gunst 
meer. De tijd is aangebroken, om de „groote schare”, 
de „andere schapen” des Heeren, te voeden. Inplaats 
dat de godsdienstaanhangers echter een aandeel aan 
dat w erk  tot verheerlijking des H eeren nem en, ste l
len zij de krachtigste pogingen in het w erk, om de 
„groote schare" de gelegenheid te ontnem en, over 
God, Zijn Koning en Koninkrijk ingelicht te worden. 
A ldus w eigeren zij, evenals de Farizeërs destijds, het 
K oninkrijk in te gaan of te steunen en doen zij naar 
verm ogen, om anderen tegen te houden, de zegenin
gen er van te verkrijgen. — M att. 23 : 13.

G odsdienst is he t voornaam ste m iddel geweest, 
om den N aam  van  Jehova te lasteren. A angezien de 
„C hristenheid" geheel en al godsdienstig en daar
door anti-Christelijk gew orden is en zich dus tegen 
het Koninkrijk Gods onder Christus gekant heeft, 
heeft Jehova haar alle gunsten ontnom en. H ierover 
voorzeide Hij door Zijn profeet: „De w ijnstok is v e r
dord, de vijgeboom  is flauw, de granaatappelboom , 
ook de palm boom  en appelboom ; alle boom en des 
velds zijn verdord, ja  de vroolijkheid is verdord  van 
de m enschenkinderen. [De dru ivenrank  is droog, de 
vijgeboom verw elkt, ja, granaat- en palm- en appel
boom, al de bom en buiten  verdorren. Gedoofd is 
nu de vreugde, verdw enen bij de m enschenkinderen;
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K.B.] — Joël 1 : 12. God heeft he t voor de gods- 
d ienstaanhangers, sedert de kom st van  Christus J e 
zus, heet onder de voeten  gem aakt. Dit is he t gevolg 
van  de u itdrukking van Zijn verontw aardiging over 
de huichelarij. Het verzengende, droge seizoen is 
over de „Christenheid" gekomen, haar dagen der 
sm art zijn aangebroken. God voorzeide de heden- 
daagsche toestanden ook door Zijn profeet in de vol
gende w oorden: „Nu dan, Ik zal ulieden nu bekend 
m aken w at Ik m ijnen w ijngaard doen zal: Ik zal zijne 
om heining w egnem en, opdat hij zij tot afweiding; 
zijnen m uur zal Ik verscheuren, opdat hij zij to t ver- 
treding; en Ik zal hem tot w oestheid m aken, hij zal 
n ie t besnoeid noch om gehakt w orden, m aar distelen 
en doornen zullen daarin  opgaan; en Ik zal den w ol
ken gebieden, dat zij geenen regen daarop regenen. 
W ant des H eeren der heirscharen  w ijngaard is het 
huis Israëls en de m annen van Juda zijn eene plant 
Zijner verlustiging; en Hij heeft gew acht naar recht, 
m aar zie, het is schurftigheid, n aar gerechtigheid, 
m aar zie, het is geschreeuw .” [„Hij verw achtte  er 
goed: er vloeide bloed, voor w eldaad vond Hij mis
daad"; K.B.; „Hij w achtte  op goed bestuur en het 
was bloed-bestuur, op rechtsbetrachting en het was 
rechtsverkrachting"; Utr. V. „Hij w achtte  op rech ts
pleging en ziedaar — bloedvergieten, op gerechtig
heid en ziedaar — w eegeroep"; M enge]. — Jes. 
5 :5 -7 .

Door bovenstaande w oorden van  Zijn profeet be
schrijft de H eere in het bijzonder de verw oesting der 
„Christenheid" en van alle godsdienstige system en. 
H ieruit blijkt dus, dat, zooals Jezus voorzegd had, 
alle K oninkrijksbelangen geheel van  de „Christen
heid" w eggenom en worden; God heeft den gloed van 
Zijn toorn  over haar gebracht en haar doen uitdro
gen. — M atth. 21 : 19, 20. De granaatappel w erd bij
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den tem pel en den tem peldienst als voorbeeld ge
bruikt; — Ex. 28 :33, 34; Palestina, he t land van be
lofte, w erd „een land v a n . . . .  g ranaatappelen”. — 
Deut. 8 : 8 ;  Num. 13 : 23. De verder in vers 12 ge
noem de „palm boom ” heeft klaarblijkelijk  be trek 
king op den vruchtdragenden dadelpalm . — 2 Kron. 
31 :5; kan tteeken ing  bij Eng. vert. De „appel
boom ”, w elks vrucht een bron van  troost is, is gelijk 
aan  dien, w elke beschreven  w ordt in Spreuken 
25 : 11. V erder zegt de profeet: „alle boomen des 
velds zijn verdord." A lle zijn zij onvruchtbaar, een 
teeken  van  het Koninkrijk Gods ontbreekt. Hoe 
kom t dat? O m dat „de vroolijkheid is verdord van de 
m enschenkinderen". In de „C hristenheid” wordt 
geen vreugde des H eeren aangetroffen, omdat 
geen der godsdienstaanhangers en godsdienstige 
leiders der „Christenheid" zich oprechtelijk  ve r
heugen over de kom st van  het K oninkrijk Gods 
onder Christus. Zij hebben geenerlei belangstelling 
voor de rechtvaard ig ing  van Jeh o v a’s Naam, in te
gendeel, zij hebben zich veelm eer m et Satan, den 
god dezer w ereld  van  boosheid, verbonden. — 2. 
Cor. 4 : 4; Jac. 4 : 4. Sedert de kom st van  Christus 
Jezus tot den Tem pel in 1918 neem t de vreugde der 
w are liefhebbers van  God, Zijn Koning en Konink
rijk voortdurend  toe, terw ijl bij de godsdienstaan
hangers de haa t en  b ittere  tegenstand  tegen dat 
Koninkrijk en deszelfs aanhangers zich in dezelfde 
m ate vergroot hebben. De overgodsdienstigen en 
de „kw ade knech t”-klasse zijn w aarlijk  geheel van 
de vreugde des H eeren verstoken. Daarom is het 
voor hen, evenals voor allen, die aan Satan’s orga
nisatie vasthouden, een tijd van  groote sm art. - 
Openb. 12 :12. Door een andere van Zijn profeten 
geeft Jehova een beschrijving van  den droevigen 
toestand, w aarin  de „C hristenheid” thans verkeert:
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„Daar is een klagelijk geroep op de stra ten  om des 
wijns wil, alle blijdschap is verduisterd , de vreugde 
des lands is heengevaren ." — Jes. 24 : 11.

Terwijl de w eeën over de w ereld  toenem en en de 
godsdienstaanhangers, in het bijzonder de geeste
lijkheid, hun steeds toenem ende b ittere  vervolging 
van Jeh o v a ’s getuigen voortzetten, verheugen  het 
getrouw e overblijfsel en zijn m etgezellen zich. De 
volgende w oorden w orden hun door den H eere in 
den mond gelegd en zij zingen: „A lhoew el de vijge
boom niet bloeien zal en er geene v rucht aan de 
w ijnstok zijn zal, dat het w erk des olijfbooms liegen 
zal en de velden geene spijs voortbrengen, dat men 
de kudde in de kooi afscheuren zal en dat er geen 
rund in de stallingen w ezen zal: zoo zal ik noch
tans in den H eere van vreugde opspringen, ik zal 
mij verheugen  in den God mijns heils." — Hab. 
3 : 17, 18.

Huilt!

Zooals algem een bekend is en  trouw ens zelf door 
hen w ordt toegegeven, bestaan  de leiders in de 
beoefening van  godsdienst u it degenen, die de 
Room sch-Katholieke H iërarchie en de geestelijk
heid in het algem een vorm en. Dezen, tezam en m et 
de „kw ade knech t’’-klasse —  die „den m ensch der 
zonde, den zoon des verderfs” vorm t — w erken m et 
elkander samen, hoew el zij zeggen, geen v e r
bond m et elkander te hebben. N u Jehova Zijn 
beslissend oordeel over hen heeft u itgesproken 
en dat oordeel bekend m aakt, zegt Hij to t die me
nigte, te  lu isteren naar hetgeen Hij hun te zeggen 
heeft en dan te huilen: „Om gordt u en rouw klaagt, gij 
p riesters! huilt, gij, dienaars des altaars! gaat in, ver
nacht in zakken, gij, d ienaars mijns Gods! w ant spijs
offer en drankoffer is gew eerd van  het huis uws
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Gods.” [„Priesters, trek t rouw gew aad aan en w ee
klaagt, jam m ert bedienaars van bet altaar; kom t en 
brengt de nacht in boetekleed door, gij dienaars van 
mijn God, w ant ontnom en zijn aan het huis van uw 
God de offers van spijzen en van d rank” ; K.B.] — 
Joël 1 : 13.

Bij de vervulling  in het klein van  deze profetie 
diende de priesterlijke groep aan het altaar, m aar 
de niet-priesterlijke Levieten m ochten niet het bin
nenste voorhof betreden, w aar zich het a ltaar be
vond. Bij de volledige vervulling van  deze profetie 
over de „C hristenheid” heeft de priesterlijke klasse, 
gevorm d door de geestelijkheid en de „kwade 
knecht"-klasse, bew eerd, aan God's a ltaar te dienen, 
terw ijl al dezulken, die tot hen behooren, de aan
spraak  m aken, p riesters en vertegenw oordigers van 
God op aarde te zijn. Zulke priesters zien en v e r
nem en de verbreid ing  van de aankondiging van 
Jehova 's  oordeel over den godsdienst, in het bijzon
der tegen de Room sch-Katholieke H iërarchie, die 
de hoogste u itdrukking van godsdienst vormt. Deze 
priesters w orden razend, zij zitten m et de handen in 
het haar en slaan zich uit ergernis en woede tegen 
de borst bij het zien van de verw oestende u itw er
king van  de boodschap, Zij zien hun vele parochia
nen slinken en zich afw enden van hen en van  hun 
kale weiden.

Dit van tevoren  w etende, zeide God spottender
wijze tot hen: „Huilt, gij bedienaars van  het altaar, 
gij hebt de aanspraak  gemaakt, de d ienaren Gods 
te zijn en gaat nog voort zulks te bew eren; legt u 
daarom  des nachts neder in zak en asch, gij dienaars 
van mijn God, w aarvoor gij u uitgeeft." H et is nu 
w aarlijk  nacht, om dat duisternis de aarde bedekt, 
vooral ten  aanzien van den godsdienst. De thans 
w elbekende feiten toonen aan, dat, hetgeen  door de
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profetie van  Joël voorzegd werd, in onze dagen 
p laatsv indt onder die „dienaars' , die zich gevoed 
hebben m et de dingen, die op het a ltaar geofferd 
worden. D ientengevolge zijn hun nu deze voorrech
ten  ontnom en. En w aarom  zouden zij n iet huilen? 
H un inkom sten zijn immers afgesneden, hun weiden 
uitgedroogd of verbrand; zij zijn u it hun ambt ont
zet en hun  dagen zijn bijna geteld. Daarom  zegt God 
hun, den geheelen nacht te rouw klagen, om dat A r
m ageddon nabij is.

Jehova gaat voort, Zijn dienstknechten uit te 
zenden, om de boodschap der w aarheid  te verkon
digen. Zij doen dit „dag en nacht", dat wil zeggen: 
al hun beschikbare tijd; dat feit verhoogt den toorn 
van  de geestelijkheid nóg m eer en zij gaat voort te 
huilen. Doordat zij in zak en asch gehuld is, kan 
zij geen erg vredige nachtrust genieten. H aar offi- 
ciëele gew aden bieden geen verlichting voor hunne 
nooden. H un dagbladen, die thans over de geheele 
aarde verschijnen, varen  uit, kokend van  woede; 
hun pers ontziet zich n iet allerlei leugencam pagnes 
tegen Jehova 's  getuigen, w egens de verkondiging 
van God's w aarheid, te voeren; aldus geven zij 
tegen wil en dank ju ist m eerdere bekendheid  aan 
God's boodschappers en Zijn boodschap van het Ko
ninkrijk. De K atholieke publicaties hebben veel 
„critiek" tegen Jehova 's getuigen; door dat te 
doen, verw ekken  zij tegen hun verw achting in onder 
hun oprechte onderdanen, de „Katholieke bevol
king", vee l belangstelling; hierin zien deze oprechten  
aanleiding, om de boodschap ernstig te onderzoe
ken. Op die w ijze vinden zij de waarheid en vluch
ten w eg uit de godsdienstige organisaties, opdat 
zij onder Christus bescherm ing en toevlucht mogen  
vinden. N atuurlijk heelt dit uittreden een verdere  
verw oestende uitw erking op de Hiërarchie, doordat



De heerlijken  der z.g. „C hristenheid” 
rijp  voor den oogst. -  Je r . 25 :34 , 35.
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de oprechte onderzoekers, die er onder de gods- 
dienstaanhangers gew eest zijn, hun begunstiging en 
f inanciëelen steun  vanaf dien tijd in trekken .

H et volk ontvangt geen geestelijk voedsel van  de 
godsdienstige leiders, en de oprechten kunnen er 
daarom  ook geen verdere  reden in zien, w aarom  
zij de godsdienstaanhangers financiëel zouden 
steunen, om hun w erk voort te zetten. De hongers
nood naar he t hooren van  de geestelijke w aarheid  
is in de „C hristenheid" uitgebroken. De godsdienst
aanhangers hebben geen geestelijk voedsel om uit te 
deelen, m aar doordat zij voortdurend vertoornd  zijn, 
gaan zij voort te huilen. W oedend eischen de gods
dienstige leiders van  hun politieke bondgenooten, 
dat er iets gedaan zal worden, om aan de activ iteit 
van deze „verpestende" getuigen Jehova 's  paal en 
perk te stellen. Als gevolg h iervan  w orden in de 
w etgevende vergaderingen  voorstellen  ingediend, 
die, indien zij tot w et verheven  w erden, oprechte 
C hristenen van  het voorrecht zouden berooven, de 
w aarheid  van  het W oord Gods te vernem en. De po
ging in het w erk  gesteld, om zulke w etten  aan te 
nemen, getuigt eenerzijds van  den nood der gods
dienstaanhangers, en dient anderzijds tevens ter 
bekendm aking van de w aarheid van  God's W oord. 
Zoo w ordt nam elijk de w aarheid onder alle om stan
digheden gepredikt, en dit doet de godsdienstaan
hangers m et steeds toenem enden toorn  m eer en 
m eer huilen.

W ie is er nu  verantw oordelijk  voor dezen staat 
van hongersnood in het land van de „C hristenheid”? 
De godsdienstige geestelijken verk laren , dat Jeho
v a ’s getuigen, die zij „com m unisten” noem en, daar
voor de verantw oordelijkheid dragen. Ook hierin  
hebben zij w eer in hooge m ate ongelijk. De ge
trouw e Christenen, die de boodschap van God's Ko
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ninkrijk  verkondigen, zijn in 't geheel geen com m u
nisten. Zij zijn volledig  afgescheiden van alle poli
tieke partijen of groepeeringen-, hun toewijding  
en dienst w orden uitslu itend toegebracht aan Jeho
va  God en Zijn K oninkrijk onder Christus en aan 
niem and anders. W ie heeft dan dezen hongersnood 
in de „C hristenheid" veroorzaakt? H et ju iste an t
w oord w ordt door God’s profeet in deze w oorden 
gegeven: „Ziet, e r zullen dagen komen, —  zo luidt 
de G odsspraak van  Jahve, den H eer — dat Ik in dat 
land een honger laa t heersen; geen honger naar 
brood, geen dorst naar w ater, m aar honger om het 
w oord van Jahve te  horen. Dan zal men dolen van 
de ene zee n aar de andere, van het noorden naar 
he t oosten, zw erven en zoeken zal men naar het 
w oord Jahve, m aar v inden  zal m en het n ie t.” — 
Amos 8 : 11 ,  12; K.B.

M en lette  er op, dat Jehova zegt: „Ik laat in dat 
land  een honger heerschen .” Hij m aakt duidelijk, 
dat Hij he t is, die deze toestand  van verw oesting 
over de „C hristenheid" gebracht heeft, als gevolg 
van de ontrouw  dergenen, die de aanspraak  ge
m aakt hebben, Hem te vertegenw oordigen, w elke 
ech ter getoond hebben op en top huichelaars te 
zijn; Hij verk laart, dat „de verw achting des huiche
laars zal vergaan ." — Job 8 : 13 .  De geestelijkheid 
heeft voorgew end de vooraangeplaatste  van  God's 
organisatie  op aarde te zijn. Daar de geestelijken 
zich geheel tot den godsdienst begeven hebben, zijn 
zij zondaars, en Jehova zegt tot hen: „De zondaren 
te Zion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars 
aangegrepen; zij zeggen: W ie is er onder ons die 
bij een verterend  vuur w onen kan?" — Jes. 33 : 14. 
Deze godsdienstaanhangers vernem en thans de 
k lanken van den naderenden  ondergang van den 
godsdienst; zij zijn bevreesd  en gaan voort te huilen.
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Er bestaat nog één reddingsm iddel, dat de enke
lingen onder de „C hristenheid” op zich zouden kun
nen toepassen, m aar de godsdienstige leiders doen 
geen enkele poging, dit middel te baat te nemen. 
God weet, dat zij van  dat middel geen gebruik zul
len m aken; toch vestig t Hij er hun aandacht op, op
dat zij niets te r hunner verontschuldiging voor hun 
onw etendheid zullen kunnen aanvoeren. Daarom 
zegt de H eere tot de godsdienstaanhangers, die de 
aanspraak  m aken, Hem te vertegenw oordigen: 
„Heiligt een vasten; roept een verbodsdag uit; v e r
zam elt de oudsten en alle inw oners dezes lands, ten 
huize des H eeren uws Gods en roept tot den H eere”. 
[klaagt tot Jahve; K.B.] — Joël 1 : 14.

Indien de geestelijken God’s gebod zouden ge
hoorzam en en aan de geboden vastendagen  deel
namen, zoo zouden zij ook hun godsdienstige p rak 
tijken en beoefeningen, die zij verrich t hebben om 
in de oogen der w ereld  eerbiedw aardig voor te ko
men, achterw ege m oeten laten. Het w are vasten, 
dat God geboden heeft, zou den sm aad van Satan en 
zijn vertegenw oordigers op de geestelijkheid laden. 
De Room sch-Katholieke H ierarchie neem t nimm er 
deel aan de vasten , die de H eere geboden heeft, 
om dat zij de eerste  p laats onder de vertegenw oor
digers van Satan op aarde inneem t. W el neem t zij 
deel aan een uiterlijk  vertoon van  vasten, zij jam 
m ert en huilt w elisw aar — w aarm ede zij indruk op 
het volk w enscht te m aken — m aar dat is niet het 
vasten, w aartoe God haar oproept, te heiligen. Het 
vasten, door de godsdienstaanhangers gehouden, is 
huichelachtig, om dat zij een uiterlijke vertooning 
geven, in de hoop daardoor het volk te beïnvloeden. 
H ierover zegt de H eere: „Ziet, gij vast al m opperend 
en kijvend en boos slaat gij m et de vuist. Neen, zó 
uw vastendag houden, daarm ede verd ien t gij niet,
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dat uw  stem  in den hem el w ordt gehoord. Is dat een 
vasten, w aarin  Ik behagen  zou m oeten nemen? Is 
dat een dag, w aarop de mens zichzelf vernedert? 
Zijn hoofd als een rie tje  laten  hangen en in zak en 
as gaan liggen, is he t dat w at gij vasten  noemt, 
en een dag aan Jahve welgevallig? — Jes. 58 : 4, 5; 
K.B.

De godsdienstige leiders in de dagen, w aarin  
Jezus voor het eerst op de aarde was, nam en aan 
zulke huichelachtige vastendagen  deel. Zich tot Zijn 
discipelen richtende, zeide Jezus iets anders, nam e
lijk: „En w anneer gij vast, toont geen droevig ge
zicht gelijk de geveisden; w ant zij m ism aken hunne 
aangezichten, opdat zij van  de m enschen m ogen ge
zien w orden als zij vasten . V oorw aar, Ik zeg u, dat 
zij hun loon w eg hebben. M aar gij, als gij vast, zalf 
uw  hoofd en w asch uw  aangezicht, opdat het van 
de m enschen n iet gezien w orde als gij vast, m aar 
van  uw en V ader die in ’t verborgen is: en uw  V ader 
die in 't verborgen ziet, zal het u  in ’t openbaar v e r
gelden." — M atth. 6 : 16-18.

In de profetie van  Joël gebiedt de H eere den 
godsdienstaanhangers te  vasten  of zich terug  te 
trekken  van het voedsel, dat zij gebruikt hebben om 
het volk  te blinddoeken, namelijk, van de gods
dienstige leerstellingen  en praktijken. Zij hebben 
niets gehad, w aarm ede zij zich konden voeden, be
halve hun eigen godsdienstig voedsel, en zulk voed
sel hebben zij den aanhangers van den godsdienst 
toegediend, dit voedsel heeft evenw el in h e t geheel 
geen w aarde. H un vasten  diende gelijk te zijn aan 
het vasten  van de m enschen van  goeden wil te Ni- 
nevé, w aaraan  zij op het hooren van God’s oordeel 
deelnam en. — Jona 3 : 5. N iem and w ordt geboden 
zich van  de w aarheid  te onthouden. Het is de waar
heid van God's W oord, die Hij tot het vo lk  brengt,
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Hij noodigt het uit, zich erm ede te voeden  en het 
leven  er door te verkrijgen. Godsdienstaanhangers 
bezitten  de waarheid niet, w ant zij hebben de waar
heid door leerstellingen der m enschen vervangen. 
N u zegt de H eere hun, zich daarvan te onthouden, 
zich tot de waarheid te keeren en zich daarmede te 
voeden, nu God in hun voedsel rijkelijk  voorzien  
heelt. Zij, die zich onder de godsdienstaanhangers 
bevinden en verlichting w enschen te verkrijgen, 
m oeten dit gebod gehoorzam en en zich voortaan  
onthouden van hetgeen  de godsdienstige leiders 
hun hebben voorgehouden. Als dat gebod door de
zulken gehoorzaam d wordt, gaan zij behooren tot 
de klasse, die m et Christus Jezus is, op w elke ge
trouw en eveneens de sm aadheden vallen, die op 
den H eere gevallen  zijn. — Rom. 15:3.  N aar al deze 
dingen taa lt de geestelijkheid niet. De oprechten 
onder de godsdienstaanhangers zijn verlangend om 
den H eere te gehoorzam en, zij doen het ook, aldus 
verlichting, bescherm ing en zegeningen onder des 
H eeren organisatie vindend.

H en verder onderrichtende zegt Jehova: „Roept 
eenen verbodsdag uit." Op den dag volgende op 
het einde van  het „loofhuttenfeest" riepen de ge
trouw e Israëlieten  een verbodsdag uit [feesttijd, 
Afrik. B.; hoogtijd, L. V .; Hebr. verbod of ophou- 
ding, om dat op dien dag alle dienstw erk verboden 
was; K antteek. St. V.] — Num. 29 : 35. H et was een 
dag, w aarop geen dienstw erk verrich t werd, dat 
wil zeggen, geen dienst om schepselen te dienen, 
noch w erkzaam heden, die w inst voor zichzelf op
leverden. Inplaats van  zelfzuchtige doeleinden na te 
jagen, m oesten zij zich verzam elen en God in Zijn 
Tempel zoeken. H eden m oeten de K oninkrijksbelan- 
gen de eerste  p laats in de geesten en harten  derge- 
nen innem en, die deze verbodsdagen houden. De
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„C hristenheid”, dat wil zeggen, zij die den zooge- 
naam den „C hristelijken godsdienst" beoefenen, 
roepen zulk een „verbodsdag” n iet uit, opdat zij al 
hun godsdienstige cerem oniën en politieke verb in
dingen en activ ite iten  — die alle zelfzuchtig zijn en 
voor persoonlijk gewin gebruikt w orden — alsdan 
den rug zouden toekeeren. H et zou bijv. beteekenen, 
dat alle „Katholieke A ctie" zou m oeten ophouden en 
geheel achterw ege blijven; m aar de H iërarchie zal 
daartoe nimm er kunnen besluiten.

Als verdere  verm aning voor de godsdienstaan
hangers zegt Jehova  tot hen: „V erzam elt de oudsten 
[de oude m annen (Herz. Eng. vert.)-, dat wil zeggen, 
de in Joël 2 : 28 genoem de droom ers]." O ok zij be- 
hooren aan zulk een vasten  of verbodsdag deel te 
nemen. Zij m oeten hun godsdienstige droomen, spe
culaties en gissingen afbreken en zich geheel toe
keeren  to t de w aarheid  van  God's Koninkrijk. Zij 
dragen  veel verantw oordelijkheid  als voorbeelden 
tegenover de jongeren. Dit is ook van toepassing 
op de „verkozen o u d e rlin g en ''-klasse van  den te- 
genw oordigen tijd. Laten allen, die nog altijd vast
houden aan de godsdienstige gebruiken — die vooral 
gedurende de „Elia”-periode in zwang w aren  — zich 
daarvan  losm aken, er zich van  afkeeren en hun 
volle aandacht besteden  aan den dienst en het be
lang van  het K oninkrijk Gods. Deze verm aning 
sluit „alle inw oners dezes lands" in, dat wil zeggen, 
allen, die een verbond gesloten hebben, om den 
wil Gods te doen. Als de godsdienstaanhangers aan 
deze verm aning gevolg willen geven, m oeten zij 
ophouden van  het verm eende huis Gods een „hol" 
van com m erciëele om koopers (Jer. 7 : 11)  te maken, 
zij m oeten zich om keeren en „God en Zijn Koning 
d ienen”.

Er is een tw eevoudige reden, waarom God de
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godsdienstaanhangers en degenen die onder de 
godsdienstige leiders staan, de verantw oordelijkheid  
oplegt, een verbodsdag of een vasten uit te roepen, 
namelijk: (1) Om al degenen, die godsdienst beoe
fenen, te waarschuwen  en (2) om het eenige m id
del tot on tkom ing  uit Satan's organisatie te onthul
len, dat God voorzien heeft voor degenen, die je 
gens Hem van goeden w il zijn. Er bevinden zich 
onder de godsdienstige leiders en degenen, die on
der hun invloed staan, eenigen, die zuchten en 
roepen wegens de gruwelen, die in de „C hristen
heid” geschieden. Zulke personen behooren in 
de gelegenheid gesteld te w orden, te  vernem en, 
w elke de weg der ontkom ing is en w aar zij veilig
heid kunnen verkrijgen. Daarom gebiedt God „alle 
inw oners”, zich bij he t huis des H eeren te  verza
m elen en „tot den H eere te roepen" — Joël 1 : 14. 
Door deze handelw ijze erkennen zij, zich schuldig 
gem aakt te hebben aan de navolging en beoefening 
van godsdienst en  zijn overleveringen, die zij v e r
kozen hebben boven het hooren en gehoorzam en 
van het W oord Gods en boven het dienen van God 
in geest en w aarheid. Zij m oeten vooral to t het in
zicht komen, dat he t thans verkondigde oordeel 
n iet het oordeel van  Joël, den profeet, noch van 
eenig ander m ensch of van de getuigen des H eeren 
uitm aakt, m aar dat he t God's oordeel en Zijn u itd ruk
king van  veroordeeling der godsdienstige p rak tij
ken is. Zij m oeten den Naam  des H eeren aanroepen 
om genade te verw erven  en daarbij tevens uiting 
geven aan  hun besluit, Hem te dienen en Zijn ge
boden te houden ter bevordering van de belangen 
van het Koninkrijk. Zij m oeten gerechtigheid en 
zachtm oedigheid zoeken en gehoorzaam  w orden— 
Zef. 2 :3. W anneer behoort deze verandering  plaats 
te hebben? Nu, in den tegenw oordigen tijd, vóórdat
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A rm ageddon begint. H et zal te laat zijn, om to t den 
H eere te roepen, w anneer A rm ageddon begint. 
W anneer de slag van  A rm ageddon een aanvang 
heeft genomen, „Dan zullen zij tot Mij roepen, 
m aar ik zal n iet antw oorden, zij zullen mij vroeg 
zoeken, m aar zullen mij n iet vinden: daarom  dat zij 
de w etenschap [kennis; alle nieuw e vertalingen] 
gehaat hebben en de vreeze des H eeren n iet hebben 
verkoren. Zij hebben in mijnen raad n iet bewilligd, 
al mijne bestraffingen [verm aningen, terechtw ij
zingen] hebben zij versm aad: zoo zullen zij e ten  van 
de vrucht huns wegs en zich verzadigen m et hunne 
raadslagen." — Spr. 1 : 28-31.

G edurende verscheidene eeuw en heeft Satan zijn 
godsdienstige en andere operaties zonder onderbre
king of verhindering ten  u itvoer gelegd, m aar het 
einde van dezen tijd m oest eindelijk kom en; en het 
kwam, toen Jehova Christus Jezus op Zijn troon 
p laa tste  en Hem uitzond om Zijn Heerschappij te 
aanvaarden , terw ijl de vijand Satan nog actief was. 
— Ps. 110 : 2. Daarom zegt de H eere door Zijn p ro
feet: „Ach, die dag! w ant de dag des H eeren is na
bij en zal als eene verw oesting kom en van den A l
m achtige.” [„W ee! W elk een dag!” Ja, de dag van 
Jahve  is nabij! Hij nadert als een verw oesting door 
den A llerhoogste; K.B.] — Joël 1 : 15. De dag van 
Jehova  begon in het jaa r 1914 n. Chr. Satan had 
zijn dag gehad en m oest nu het veld ruim en. De 
krijg in den hem el w erd gestreden, Satan w erd op 
de  aarde nedergew orpen — Openb. 12 : 1-9. Daarop 
begon in 1918 het oordeel bij het huis Gods — 1 
Petr. 4 : 17. God onderbrak toen de dag der benauw d
heid, opdat het getuigenisw erk voortgang mocht 
hebben. Dit deed hij in he t belang van degenen, die 
God en Zijn Koninkrijk liefhadden en opdat de „an
dere  schapen” des H eeren bijeenvergaderd moch-
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richt God Zijn „vreem de w erk”. H et is de tijd, w aar
in God Zijn vern ietigend  oordeel over S atan’s orga
nisatie laat bekendm aken, w aardoor allen gew aar
schuwd w orden en aan alle m enschen van  goeden 
wil de eenige weg ter ontkom ing aan de vern ie ti
ging, die daarop spoedig volgen zal, onthuld wordt.

In dezen dag van  Zijn „vreem de w erk” zendt J e 
hova Zijn leger van „sprinkhanen", dat een plaag 
voor de „C hristenheid” beteekent, u it en het vuur 
w ordt den godsdienst na aan de schenen gelegd. — 
Joël 1 :4, 10, 12. Dit is een w aarschuw ing, dat de 
strijd van  den grooten dag des A lm achtigen Gods 
dicht nabij is. De toorn Gods eindigt n iet bij de 
sprinkhanenplaag en het regenlooze seizoen van 
den honger in de „C hristenheid”, m aar bereik t zijn 
hoogtepunt in Arm ageddon. Thans heerscht de tijd 
van de „verw oestende pestilentiën" over de „Chris
tenheid" of den godsdienst. Daarom is die plaag ook 
n iet van m enschen afkomstig. H et betreft h ier niet 
een nieuw e godsdienstige cam pagne van m enschen 
of een propagandistische beweging, zooals de athe- 
isten, B olsjew isten of Com m unisten en andere god- 
delooze radicalen  deze plegen te voeren. De plaag 
is afkom stig van den A lm achtigen God, die thans 
Zijn dienstknechten en boodschappers uitzendt, om 
Zijn N aam  en Zijn voornem en te  verkondigen, w elk 
werk, naar Hij geboden heeft, onm iddellijk vooraf
gaande aan den strijd van A rm ageddon m oet ge
daan w orden. — Ex. 9 :16 ; L.V.

Er heerscht geen schaarschte aan geestelijk voed
sel in God's voorraadschuur, daarentegen  heerscht 
er hongersnood over de geheele „Christenheid" en 
wel een honger om te hooren de w oorden des 
H eeren. Dit tekort is het gevolg van het feit, dat 
God de deur voor de „Christenheid" gesloten heeft.

178 G O D S D I E N S T
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„Is niet de spijs voor onze oogen afgesneden, blijd
schap en verheuging van het Huis onzes Gods?” — 
Joël 1 : 16. De godsdienstige leiders w eten, dat God 
hen verla ten  heeft; zij zijn het, die deze wanhopige 
w oorden spreken. Jehova 's  toorn  is tegen de „Chris
tenheid” gericht, precies zooals God ten  aanzien 
van Jeruzalem , zoowel in het voor- als tegenbeeld, 
door den mond van  Mozes zeide. „D aarentegen zal 
het geschieden, indien gij der stem  des Heeren, 
uws Gods, n iet zult gehoorzaam  zijn om w aar te 
nemen, dat gij doet al zijne geboden en zijne in
zettingen, die ik u heden  gebied, zoo zullen al deze 
vloeken over u kom en en u treffen” — Deut. 28 : 15. 
Er is een overv loed  van geestelijk voedsel over de 
geheele aarde door Jeh o v a’s getuigen verspreid, 
afkom stig uit G od’s voorraadschuur, m aar de 
„C hristenheid” heeft geen toegang tot en geen aan
deel aan de distribuëering er van. Noch de Roomsch- 
K atholieke geestelijken, noch andere godsdienstige 
leiders, noch de leden van de „kw ade knecht"-klas- 
se hebben iets te m aken m et de uitdeeling van  het 
geestelijke voedsel des Heeren. Geen hunner is im
m ers geïn teresseerd  bij de rechtvaardiging van Je 
hova 's  N aam  en  zoo zijn zij dus tegen  het Konink
rijk gekeerd. Al het voedsel van de voorraadschuur 
des Heeren, to t het volk gebracht, w ordt door Jeho
va 's  getuigen en hun  m etgezellen, de Jonadabs, 
uitgedeeld; gezam enlijk treden  zij op voor de 
Theocratische organisatie. De godsdienstaanhan
gers der „C hristenheid” erkennen dit feit zeer goed; 
zij stellen w anhopige pogingen in het werk, om het 
Jehova 's  d ienaren onm ogelijk te m aken, het gees
telijk voedsel tot he t gewone en hongerige volk uit 
te dragen.

In de afgeloopen m aanden heeft God duidelijk 
aan  Zijn getrouw e dienstknechten het onderscheid
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tusschen den zoogenaam den „Christelijken gods
dienst" en het Christendom  geopenbaard, door w elke 
w aarheid duidelijk de leegte van de godsdienstige 
system en aanschouw elijk  w ordt gem aakt. Den m en
schen w ordt getoond, dat zij n iets nuttigs en alleen 
m aar veel nadeeligs van den godsdienst kunnen 
verkrijgen. H et w ordt hun duidelijk gemaakt, dat 
zij slechts geholpen kunnen w orden, als zij 
Christus Jezus volgen en Hem gehoorzamen, dus 
w are C hristenen worden. Het boek „Vijanden" bevat 
de waarheid betreffende den godsdienst en het 
Christendom; niet lang nadat het voor het eerst 
w erd uitgegeven, steeg de verspreiding tot m eer dan 
tw ee m illioen exem plaren, terwijl de brochure „Ge
nezing", die een beknopte  verklaring van de valsch- 
heid van den godsdienst en van de waarheid van  
het Christendom bevat, binnen w einige m aanden  
een daadw erkelijke verspreiding onder het vo lk  
van m eer dan twaalf m illioen exem plaren bereikte. 
Dit w erk illustreert de Heere treffend door de 
sprinkhanenplaag, waardoor het weinige, w at er 
nog van de „Christenheid" was overgebleven , op
gegeten werd. De ,,vagevuur”-afpersing, die gedu
rende zoo'n langen tijd een rijke bron van  inkom 
sten voor de H iërarchie gew eest is, is nu volkom en 
aan de kaak  gesteld als de grootste geldafzetterij, 
die ooit bedreven  werd; h ierdoor w ordt de geeste
lijkheid groote angst aangejaagd en to t zeldzam e 
w oede gebracht. H un eigen publicaties voeren  het 
bew ijsm ateriaal voor dit feit aan.

Het „vreem de w erk ” van Jehova, dat Hij gedaan 
heeft en nog doet door middel van Zijn getrouw e 
knechten, Zijn leger „sprinkhanen", heeft de 
Room sch-Katholieke H iërarchie, w ier god Satan is, 
de vreugde en blijdschap volledig ontnom en. V an
daar, dat zij zegt: „Blijdschap en verheuging [zijn]
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van het Huis onzes Gods [afgesneden ]." H et huis, 
dat er zich eens zoo luid op liet voorstaan, a lleen
gerechtigd te zijn, om het geestelijk voedsel u it te  
deelen, is nu het huis van  com m erciëele en politie
ke roovers geworden. Dit feit geeft een goede be
schrijving van  de katholieke Actie. Daarom  zegt 
een voorm alige Jezuïeten-geestelijke in zijn boek 
„Rome stoops to conquer" (Rome buigt zich om te 
overwinnen): „Het Katholicism e is thans iets, dat e r 
een soort clan-systeem  op na houdt, dat grooten- 
deels bereik t w ordt door aansluiting bij m aatschap
pelijke en politieke clubs. K atholieke actie in de 
practijk is de wijze, w aarop de K atholieke groep 
strijdt, om de heerschappij over A m erika te verkrij
gen"; natuurlijk  politiek  en financiëel. G een gods
dienstige leider gelooft (en onderw ijst he t daarom  
ook niet), dat Christus Jezus to t den Tem pel Gods 
gekom en is, en  daarom  ontbreekt ook elk begrip of 
w aardeering voor het feit, dat he t Koninkrijk van  
Christus gekom en is. Evenals voor de godsdienstige 
Joden, geldt thans voor de „Christenheid" het ge
zegde van  den H eere: „Uw huis [van godsdienst] 
w ordt u w oest gelaten .” — M atth. 23 :38.

De geestelijke oogsten der „Christenheid" zijn vo l
kom en m islukt: „De granen zijn onder hunne k lu i
ten  verrot, de schathuizen zijn verw oest, de schu
ren zijn afgebroken, w ant het koren is verdord." 
[V erschrom peld liggen de korrels onder hun aard 
kluiten, leeg zijn de opslagplaatsen; vervallen  zijn 
de schuren, de graanoogst is m islukt; K.B.] — Joël 
1 : 17. Er bestaat in het geheel geen uitzicht op een 
nieuw e oogst. God heeft het thans duidelijk doen 
uitkom en, dat uit den godsdienst niets goeds kan 
voortspruiten. H et zaad van den godsdienst rot 
thans weg, om dat he t gezaaid w erd op aandrijven 
van den Duivel; zijn dag is thans gekomen. De
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m enschen kunnen uit den godsdienst niets van 
w aarde verkrijgen. A lle m enschen van  goeden wil 
jegens God kom en thans tot inzicht van  dit feit; zij 
ontvluchten daarom  de godsdienstige system en , om 
bescherm ing in Christus te vinden. De groote hitte 
der w aarheid w ordt door den H eere tegen  de „Chris
tenheid  gericht en de algeheele afw ezigheid van 
den regen der w aarheid  in de „Christenheid" teis
te rt haar; d ientengevolge hebben h aar schuren geen 
nut meer; e r is geen voedselvoorraad om daarin  op
geslagen te w orden, evenm in hebben de m enschen 
e r iets m eer te  halen. De godsdienstaanhangers kun
nen zich den ju isten  stand van zaken n iet inden
ken. De oprechten onder hen beginnen ech ter de 
w are situatie onder de oogen te zien, zij zuchten 
en  roepen w egens de gruwelen, die in de „Chris
tenheid" bedreven  worden, de H eere hoort hun 
geroep en zendt hun geestelijk voedsel toe door Zijn 
getrouw e dienstknechten. —  Ezech. 9:1-10.

H et lichtgeloovige volk is he t lastvee van  de 
geestelijkheid en van andere godsdienstige, poli
tieke en com m erciëele leiders geweest. Dezen zien 
thans den desolaten  toestand, als gevolg w aarvan  
de leiders in groote benauw dheid en verslagenheid  
verkeeren . „O, hoe loeit he t vee, dw alen de runde
ren  rusteloos rond! Ach, ze hebben geen w eidegrond 
meer, zelfs de schapenkudden lijden gebrek." — 
Joël 1 : 18; K.B. H et geheele godsdienstige systeem  
is ten ondergang gedoemd; het gaat de vernietiging 
m et rassche schreden tegem oet. Precies de tegen
overgestelde toestand heerscht onder het volk Gods, 
dat door den H eer in deze w oorden beschreven 
w ordt: „Jeruzalem  [degenen die van God’s organi
satie zijn, den vrede naw andelen en God en Zijn 
Koning dienen] zal dorpsgewijze [als steden zonder 
m uren, Eng. vert.; als open stad; Kath. B. en M enge]
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bew oond w orden [om dat zij geen bescherm ing noo
dig hebben], vanw ege de veelheid  der m enschen 
en der beesten, die in haar m idden w ezen zal." — 
Zach. 2 : 4.

Door Zijn profeet zegt Jehova den m enschen, w at 
zij hebben te doen, m aar de godsdienstige leiders 
w eigeren er gehoor aan te schenken. Zij, die van 
goeden wil zijn en een open oog voor de w aarheid  
hebben, w orden h ier door den profeet getoond als 
te zeggen: „Tot U, o Heere! roep ik; w ant een vuur 
heeft de w eiden der woestijn verteerd  en eene vlam  
heeft alle boom en des velds aangestoken." [Jahve, 
ik roep tot U, w ant he t vuur verschroeit de steppen
weiden, een verzengende gloed verbrand t al de bo
m en buiten; K.B.] — Joël 1 : 19. Inplaats dat de gods
dienstige geestelijken zich bij het volk  van  goeden 
wil, dat aldus to t den H eere roept, aansluiten, gaan 
zij voort, God's zegen over de politieke en commer- 
ciëele plannen der w ereld  af te sm eeken en te trach 
ten, degenen te  vernietigen, die God’s blijde bood
schap voor hongerigen uitdragen. De man, die on
langs verheven  w erd to t de positie van  paus der 
H iërarchie, schenkt zijn zegen over de V ereenigde 
Staten  en natuurlijk  geschiedt dit voor politieke 
doeleinden. Reeds heeft de paus zijn zegen geschon
ken aan  den m oordenaar, die Spanje en A byssinië 
vernietigd en  de w oonplaatsen van vele  m enschen 
in andere s treken  te gronde gericht heeft.

Een verdere  onthulling gevende van  den m isera
belen toestand ontstaan  bij de m enschen, die onder 
de godsdienstige vertegenw oordigers van  Satan 
staan, zegt God door Zijn profeet: „Ook schreeuw t 
elk beest des velds tot u; w ant de w aterstroom en 
zijn uitgedroogd en een vuur heeft de w eiden der 
w oestijn verteerd ."  [Zelfs de wilde d ieren brullen 
to t U, w ant de w aterw eiden liggen uitgedroogd, het
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vuur verschroeit de steppen w eiden; K.B.] — Joël 
1 ; 20 .

De godsdienstige leiders hebben het leven  van het 
gewone volk, dat eigenlijk he t „ lastvee” vorm t en 
door de H iërarchie „de kinderen der kerk" genoem d 
wordt, ondragelijk  gemaakt. Jehova m aakt thans 
duidelijk, dat de godsdienst, die u it den Duivel is, 
verantw oordelijk  is voor de hongertoestanden, die 
in de „C hristenheid” naar het hooren van het W oord 
Gods heerschen. G eorganiseerde godsdienst is de 
vijand van God en tevens de verderf-aanbrengende 
tegenstander van het volk. O ver de godsdienstige sys
tem en en praktijken zendt God geen regen, dat wil 
zeggen: geen zegeningen m eer. Godsdienstige syste
men zijn gebrandm erkt voor de vernietiging, die 
slechts de beëindiging van het getuigenisw erk, God's 
„vreem de w erk ”, afwacht. Het alarmsignaal moet 
thans w eerklinken , opdat geen der godsdienstige  
belijders kan aanvoeren, dat hij niets over het Ko
n inkrijk  gehoord heeft, en voorts, opdat de m en
schen van goeden wil, die nog in de godsdienstige  
system en  worden aangetroffen een w eg tot on tko
m ing m ogen vinden. Dit is het w erk  , dat God lang 
geleden voorzegd heeft; een „vreem d w erk" voor 
al degenen, die den Geest des Heeren niet deelach
tig zijn. H et is het w erk van Jehova, w aarin  Hij het 
overblijfsel van  Zijn volk en Zijn m etgezellen ge
bruikt, in w elk  w erk  beide groepen nauw gezette 
aandacht aan  God’s geboden dienen te  schenken en 
deze strik t m oeten gehoorzamen.
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J EHOVA’S profeten  spreken in nauw keurige over- 
eenstem m ing m et elkander. Zij zouden trouw ens 

n iet eens anders kunnen spreken, w ant het is im
m ers Jehova 's  boodschap, die zij verkondigen. Jeho
va 's  Naam  m oet op de geheele w ereld  bekend ge
m aakt w orden, vóórdat God den vijand Zijn groote 
m acht zal toonen — Exod. 9 : 16. Er d ient nam elijk 
voor het naderende onheil gew aarschuw d te worden. 
Zoo was het ten  tijde, dat de profetie betreffende de 
verw oesting van  Jeruzalem  in het k lein  in vervu l
ling ging, en zoo m oet het ook geschieden ten  tijde 
van de volledige vervulling  in het „land" van  de 
„C hristenheid”. De profeet Ezechiël w erd even
eens door Jehova  gezonden, om Jeruzalem  te w aar
schuwen; Ezechiël voorschaduw de degenen, die de 
H eere ervoor gebruikt, om in den tegenw oordigen 
tijd de „C hristenheid” te w aarschuw en. In de ver
vulling van  de profetie w orden de „voet -leden van 
Christus Jezus de „w achters" genoemd, om dat zij 
voor hun broeders en voor allen, die God liefhebben, 
de w acht houden. O ok w aken zij over de belangen 
van  het Koninkrijk, in de eerste  plaats geven zij 
acht op de hand van  God den A lm achtige, opdat 
zij Zijn wil kunnen vaststellen  en ten  u itvoer b ren
gen -  Ps. 123 : 2. De wachter slaat ijverig de ge
beurtenissen gade, die God laat p laatsvinden  —  de 

teeltenen der tijden — waardoor God s vo lk  er op 
'gewezen wordt, w elken  w eg het dient te volgen. A lle
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leden van het lichaam van Christus, die thans op 
aarde zijn en gezam enlijk „het overblijfsel" genoem d  
worden, vorm en tezam en ook de wachter des H ee
ren. De H eere m aakt hun de beteekenis van  Zijn 
profetieën bekend, en als de leden van  het over
blijfsel hebben vastgesteld, w at zij m oeten doen, 
dan doen zij dit ook m et vreugde. Op deze wijze 
houden zij gelijken tred  m et de organisatie  Gods, 
die m ajestueus voorw aarts schrijdt, om Zijn voor
nem en ten u itvoer te brengen.

H et tw eede hoofdstuk van de profetie van  Joël 
begint m et een nadrukkelijk  gebod aan Joël, die de 
trouw e, thans op aarde levende getuigen Jeh o v a’s 
voorstelt: „Blaast de bazuin te Sion, en roept luide 
op den berg m ijner heiligheid; laat alle inw oners 
des lands beroerd  zijn, w ant de dag des H eeren 
komt, w ant hij is nabij.” [Blaast de bazuin op Sion! 
Geeft he t trom petsignaal op mijn heiligen berg! Dat 
al de bew oners van  het land sidderen, w ant de dag 
van Jahve nadert; reeds is hij nabij; K.B.] — Joël 
2 : 1.

Evenals de profeet Joël in Jeruzalem  alarm  m aak
te, zoo m oet thans ter vervulling van  de profetie 
he t overblijfsel in gehoorzaam heid aan God’s gebod 
onder alle leden van  de organisatie Gods en binnen 
de grenzen van de „Christenheid" op gelijkluidende 
wijze alarm  blazen. H et overblijfsel heeft u it Jeh o 
va 's handen de opdracht ontvangen, de w raak  van 
den dag des A llerhoogsten aan te kondigen en zoo
doende de w aarschuw ing te laten  w eerklinken. 
Deze opdracht is alleen aan de gezalfden gegeven, 
zooals geschreven staat: ,,De Geest des H eeren is 
op mij, om dat de H eere mij gezalfd heeft, . . .  om 
uit te roepen het jaa r van  het w elbehagen des H ee
ren en [bekend te m aken] den dag der w rake onzes 
G ods.” — Jes. 61 : 1, 2. De bazuin der w aarschuw ing



A L A R M 187

w eerklinkt zoowel in he t belang van  degenen, die 
zich in de organisatie  Gods bevinden als voor hen, 
die bew eren de d ienaren van  Jehova te  zijn: „Hoort 
naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die 
den H eere zoekt: aanschouw t den rotssteen, w aar 
gijlieden uit gehouw en zijt, en de holligheid des 
bornputs [steengroeve], w aaru it gij gegraven zijt.” 
—  Jes. 51 : 1.

De bazuin bezit voor degenen, die Jehova  en de 
verschijning van  Christus Jezus, Zijn Koning lief
hebben, een klank, die hun hart m et vreugde ve r
vult, aangezien zij immers den dag van  het jubel
feest aankondigt. Op de godsdienstaanhangers daar
entegen heeft zij ju ist de tegenovergestelde u itw er
king. V oor de beoefenaars van den godsdienst heeft 
God's bazuin een droefgeestigen  klank. De leiders 
van  den godsdienst hebben zich lang verheugd over 
hun handigheid, hun  w eg volgens hun eigen ideeën 
te  kunnen volgen, en zij zouden thans geen alarm  
blazen, ook indien hun hiertoe de gelegenheid ge
boden werd. De H eere noem t deze godsdienstaan
hangers in tegendeel „stomme honden", die „ ter
neder liggen, die het sluim eren liefhebben” en de 
gem akzucht, die w enschen te rusten  op de legerste
den der overlevering, door hun voorvaderen  ge
m aakt. — Jes. 56 : 10. De godsdienstige leiders w ei
geren eenvoudig te  erkennen, dat Jeh o v a ’s dag ge
kom en is. Zij hebben geen behoefte aan dezen dag 
Jeh o v a ’s en w eigeren, iets over den strijd van  A r
m ageddon te hooren. H et volk, dat onder hen staat 
en dat de godsdienstige organisaties ondersteunt, 
roepen zij integendeel toe: „Vrede, vrede!"; „doch 
er is geen vrede." Deze godsdienstige leiders heb
ben het zelfzuchtige verlangen, al de dingen te ve r
w erven, die hun „de tegenw oordige booze w ereld" 
voor hun gem akzucht en behagen kan  bieden, en
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die hun eer en aanzien onder de leden der w ereld
lijke organisaties verschaffen. Geen enkele van de 
godsdienstige leiders op de geheele aarde onder
steunt heden de belangen van het Koninkrijk. V an 
dezulken zegt de profeet des H eeren: „W ant van  de 
k leinsten  tot de grootsten  van hen zijn ze allen tuk 
op eerloos gewin; ja, van  profeet tot p riester toe 
plegen allen bedrog. De w onden van mijn volk  m e
nen ze nog te helen  m et hun luchthartig  gepraat 
van „vrede, vrede". M aar daar is geen vrede!" —  
Jer. 6 : 13-15; K.B.

De bazuin m oet in Zion w eerklinken, dat wil 
zeggen in Jehova 's  hoofdorganisatie of in he t bij
zonder in dat deel, dat op aarde is. Daar Christus 
Jezus verschenen  is, en Zion heeft opgebouwd, 
(Ps. 102 : 16), heeft Hij de op aarde vertoevende 
getrouw en om zich heen  verzam eld en hen tot een 
deel van  Zion gevormd. Christus Jezus is de „Ge
trouw e en W aarachtige Getuige" Jeh o v a ’s; zij, die 
bij Hem in den Tem pel zijn, m oeten getuigen voor 
Jehova zijn. V oor hen geldt he t bevel „op de ba
zuin te b lazen”. Zij staan  onder het onm iddellijk 
bevel van den H eere Jezus Christus en vorm en een 
deel van  Zijn hoofdorganisatie: „En ik zag, en zie, 
het Lam stond op den berg  Sion, en m et Hem hon- 
derdvierenveertigduizend, hebbende den Naam  Zijns 
V aders geschreven aan hunne voorhoofden." — 
Openb. 14 : 1.

Bij het vo lk  Gods in het voorbeeld m oesten de 
priesters, als er gevaar dreigde, alarm blazen. Zoo 
is het ook het geval in het tegenbeeld of bij de eind- 
vervu lling  van de profetie; de leden van het „Ko
ninklijk  priesterdom " m oeten alarm blazen over de  
spoedige kom st van Arm ageddon, en door dit te 
doen, nem en zij een aandeel aan Jehova's „vreemde  
w erk". De Room sch-Katholieke H iërarchie m et de
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genen, die zich in hun zoogenaam d „vereenigd 
Christelijk-godsdienstig front" bij haar aansluiten, 
trach ten  het volk m et alle kracht te verhinderen, de 
bazuin  Gods te hooren. Om deze bazuinen te over
stem men, blazen zulke geestelijken op hun eigen 
blikken  hoornen, waarbij zij hun eigen grootheid 
bekendm aken en tegelijkertijd  Jehova s getuigen 
lasteren, doordat zij hen — bij gebrek aan een be
te ren  naam  — „Com m unisten” noemen. God s ba
zuin w eerk link t vanaf Zijn „heiligen berg", w aar
op Jehova Zijnen Koning gesteld heeft: „Ik toch heb 
m ijnen Koning gezalfd over Sion, den berg  mijner 
heiligheid." — Ps. 2 : 6. V anuit de organisatie  Gods 
w eerk link t het geschal van  Zijn bazuin over de ge- 
heele aarde, in de eerste  p laats over de geheele 
„C hristenheid"; he t is he t voorrecht van Zijn ge
tuigen, deze boodschap in de verschillende landen 
u it te dragen. Dit w ordt verder door een ander van 
de profeten Gods als volgt bevestigd: „En hij zeide: 
Jahve  buldert vanu it Sion, en laat vanuit Jeruzalem  
zijn donderstem  dreunen, dat de w eigrond van  de 
herders  ervan  verw elkt, en Karmels kru in  ervan  
verdort."  — Amos 1 : 2; K.B.

Allen, die God liefhebben, vreezen Hem m et god
delijke vrees. Daarom  verk laart de profetie: „Alle 
bew oners des lands zullen beroerd  zijn [sidderen, 
beven]" . H et gezalfde overblijfsel en zijn m etge
zellen, de „andere schapen" des Heeren, zijn de 
eenigen, die God w erkelijk  vreezen en daarom  den 
verstand igen  w eg inslaan. A angezien de getrouw en 
w eten, dat het bazuingeschal een boodschap van 
Jehova  is, die daadw erkelijk  de volledige bevrij
ding voor Zijn getrouw e knechten — tegelijkertijd 
ech ter de vernietig ing van  de boosdoeners en de 
volkom en rechtvaardiging van den Naam  van Jeho
va  —  beteekent, zijn hun harten  terech t m et eerbied
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voor God en met vreugde vervuld. De H eere Jezus 
Christus, de Koning, is to t hun vreugde verschenen 
en zij weten, dat Hij den Naam  van Jehova zal 
rechtvaardigen: „Hoort Jahve 's  woord, gij, die hu i
vert van eerbied voor zijn woord: „Uw broeders, 
die u  haten, die u versto ten  omwille van Mij, spot
ten: „Laat Jahve nu zijn glorie eens tonen, dat wij 
uw  vreugde kunnen zien!" O, zij zullen in schande 
staan!" Hoort! Rumoer uit de stad! G eschreeuw  [of 
gedruisch] uit de tempel. Luid de stem  van  Jahve! 
Hij heeft zijn vijanden het verdiende loon betaald .” 
— Jes. 66 : 5, 6; K.B.

Voor de trouw e knechten  Jehova's  bestaat een 
duidelijk en opm erkelijk onderscheid tusschen het 
rum oer, afkom stig van de godsdienstaanhangers, 
w elke voorgeven den H eere te vertegenw oordigen 
en de „stem  uit den tem pel”, w elke de stem  van  de 
gewijden des H eeren is, die van den H eere Jezus 
Christus uitgaat en door Hem aangeheven  w ordt. 
De uitw erking bij de godsdienstaanhangers is p re
cies het tegenovergestelde van de uitw erking bij 
degenen, die God liefhebben. Evenals Belsazar, die 
het handschrift op den m uur zag, sidderen de 
Room sch-Katholieke H iërarchie m et haar bondge- 
n oo ten  en de m et h aar gealliëerde godsdienstige 
elem enten van angst en schrik w egens de bood
schap der w aarheid, die hun den ondergang van  
den godsdienst aankondigt. Zij w orden woedend; 
hun eerste  gedachte is, aan de verkondiging der 
boodschap door de vernietig ing van  de boodschap
pers en hun w erk een einde te m aken. O ngeacht 
den tegenstand gaan Jehova 's  getuigen echter ter 
vervulling van hun  taak  doelbew ust voorw aarts, 
terw ijl zij op de bazuin blazen; hun ijver voor en 
overgave aan God zijn voor de H iërarchie een tee- 
ken  van de snel naderende ineenstorting van  deze
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instelling. — Filipp. 1 : 28. Zij w enscht deze w aar
schuw ing n iet aan te hooren, en w reekt daarom  
h aar ergernis aan degenen, die de H eere voor het 
geven van de w aarschuw ing gebruikt.

W aarom  m oet thans eigenlijk alarm  geblazen 
worden? Om dat ,,de dag Jehova  s kom t en nabij 
is” . Jehova laat Zijn vastgeste lde m aatregelen steeds 
vooru it aankondigen en ervoor w aarschuw en, op
dat degenen, die de w are v rees voor Hem  aan den 
dag leggen, den ju isten  weg m ogen inslaan en den 
w eg ter ontkom ing alsm ede de p laats van  zekerheid 
m ogen vinden. „Een kloekzinnig m ensch ziet het 
kw aad en verberg t zich, m aar de verstandeloozen 
gaan henen  door en w orden gestraft.” [Een wijze 
voorziet he t onheil en verberg t zich, de onverstan
dige gaat verder en lijdt e r schade door; K.B.] — 
Spr. 22 : 3.

„De dag Jehova 's"  begon in het jaa r 1914, toen 
Jehova  Zijn Koning op den troon verhief. Aldus 
is deze dag thans hier, hij zal een hoogtepunt in 
den strijd van  den grooten dag des A lm achtigen 
Gods bereiken. God’s „vreem de w erk” w ordt thans 
verricht, om allen van  Zijn voornem en in kennis 
te  stellen, opdat zij n iet in twijfel over het feit zul
len verkeeren, dat Jehova handelt. Op het „vreem de 
w erk" zal spoedig G od’s „vreem de daad" volgen.

Duisternis

H et is thans een „dag der duisternis" voor de 
„C hristenheid". Jehova heeft door Zijn profeet de 
kom st van dezen dag van  groote duisternis met 
nad ruk  genoemd. De godsdienstaanhangers hebben 
ech ter God’s W oord gem inacht en zich op hun eigen 
m eeningen en op de m eeningen van andere m an
nen, die hun voorgegaan zijn en die zij „vaders"
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noem en, verlaten . Al hun bondgenooten van tegen
w oordig keu ren  dit goed. Jehova spreekt van dezen 
dag door Zijn profeet en zegt: „Een dag van  duis
ternis en donkerheid, een dag van w olken en dikke 
duisternis, als de dageraad uitgespreid over de ber
gen; een groot en m achtig volk, desgelijk van ouds 
n iet gew eest is, en na hetzelve niet m eer zijn zal tot 
in ja ren  van  vele geslachten.” [Een dag van duis
tern is en donkerte, een dag van  som bere wolken, 
A ls het m orgenrood, dat zich uitbreid t over de ber
gen, zoo kom t een volk, talrijk  en machtig, als er 
nooit een w as vanaf de oertijd en er ook nooit m eer 
een kom en zal h ierna tot in de tijd van  de verste  ge
slachten; K.B.] — Joë l 2: 2.

Deze beschrijving stem t nauw keurig  overeen  met 
de gebeurtenissen, w elke thans door al degenen, 
die op God's W oord acht slaan, opgem erkt w orden. 
Door den mond van Zijn profeet sprekend, zegt Je 
hova van dezen dag tot de godsdienstaanhangers 
en allen uit S atan’s organisatie: „De dag Jeh o v a ’s is 
duisternis en geen licht." Daarop illustreert de 
Heere, hoe de m enschen, die door duisternis om ge
ven zijn en geen licht hebben, in dezen dag zullen 
handelen: „Als w anneer iem and vlood voor het aan
gezicht eens leeuws, en hem ontm oette een beer; of 
dat hij kwam  in een huis, en leunde m et zijne hand 
aan den wand, en hem  beet eene slang. Zal dan niet 
des H eeren dag duisternis zijn en geen licht, en 
donkerheid, zoodat er geen glans aan zij?" — Am os 
5 : 18-20.

De godsdienst-handelaren en  -bedrijvers zullen 
geen weg to t ontkom ing vinden. O ngeacht hetgeen  
zij m ogen doen, zal de H eere hen vinden en ervoor 
zorgen, dat hun de toekom ende vergelding ten  deel 
valt. — Jer. 25 : 35. „De groote dag des H eeren is 
nabij, hij is nabij en  zeer haastende; de stem  van
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den dag des H eeren; de held zal a ldaar b itterlijk  
schreeuw en. Die dag zal een dag der verbolgenheid 
zijn, een dag der benauw dheid en des angstes, een 
dag der w oestheid en verw oesting, een dag der duis
tern is en der donkerheid, een dag der w olken en 
der dikke donkerheid, een dag der bazuin en des 
geklanks tegen  de vaste  steden en  tegen  de hooge 
hoeken." [bastions of hoektorens] — Zef. 1 : 14-16.

Dit is de toestand, w aarin  God's vijanden zich 
thans bevinden. Zij zullen niet in staa t zijn, de duis
ternis te ontvluchten; „En m et eenen doorgaanden 
vloed zal Hij hare plaats te  n ie t m aken, en duister
nis zal zijne v ijanden vervolgen." [M aar als m et 
een stortv loed vaag t Hij zijn tegenstanders weg, en 
duisternis jaag t zijn vijanden na; K.B.] — Nah. 1 : 8. 
Behalve de geestelijke duisternis en de duisternis 
des gemoeds, die over de godsdienstaanhangers 
gekom en is, zendt God nog Zijn leger van  „sprink
hanen" — die voor de leden van de w ereld  van  Sa
tan een w are plaag zijn — evenals he t leger van 
sprinkhanen in Egypte de tegenstanders van Jeh o 
va en Zijn volk  plaagde: „En de sprinkhanen kw a
m en op over he t gansche Egypteland, en lie ten  zich 
neder aan alle de palen  der Egyptenaren, zeer 
zw aar; vóór dezen zijn dergelijke sprinkhanen als 
deze nooit geweest, en na dezen zullen er zulke 
n iet wezen; w ant zij bedekten het gezicht des gan- 
schen lands, alzoo dat het land verdu isterd  werd, 
en zij aten  al het kru id  des lands op en alle de 
vruchten der boomen, die de hagel had overgelaten, 
en daar bleef niets groens aan de boom en noch aan 
de kruiden des velds, in he t gansche Egypteland." 
— Exod. 10 : 14, 15.

Deze profetieën gaan heden aan de „Christen
heid" in vervulling. H et is de tijd, w aarvan  God 
spreekt: een tijd van  duisternis voor den vijand en
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een  tijd van  licht voor degenen, die God liefhebben 
en Hem getrouw  en w aarachtig  dienen. H ierover 
zegt Hij door Zijn profeet: „M aak u op, w ord ve r
licht; w ant uw Licht komt, en de heerlijkheid  des 
H eeren gaat over u  op. W an t zie, de duisternis zal 
de aarde bedekken, en de donkerheid de volkeren; 
doch over u zal de H eere opgaan, en Zijne heerlijk 
heid zal over u gezien w orden. — Jes. 60 : 1, 2.

H et licht uit den Tem pel neem t dagelijks in sterk te 
toe en verblijdt de harten  dergenen, die Jehova en 
Zijn Rijk gewijd zijn. Terwijl de vijand zich dus in 
duisternis bevindt, schijnt e r voor degenen, die J e 
hova God liefhebben en  Hem  getrouw  dienen, een 
voortdurend helderder w ordend licht; m et dit 
licht neem t ook hun vreugde toe. „M aar het pad 
der rechtvaard igen  is gelijk een schijnend licht, 
voortgaande en lichtende to t den vollen dag toe. 
De weg der goddeloozen is als donkerheid, zij w eten 
n iet w aarover zij stru ikelen  zullen." — Spr. 4 : 18, 19. 
De godsdienstaanhangers verkeeren  in het duister, 
om dat zij he t W oord Gods verw erpen. Zij gelooven 
het W oord Gods n iet en handelen  daarom  in strijd 
m et Zijn w et en Zijn profeten: „Tot de w et en  to t de 
getuigenis! Zoo zij n iet spreken n aar dit woord, het 
zal zijn, dat zij geen dageraad  zullen hebben." — 
Jes. 8 : 20. H eden is het de tijd, w aarin  booze gees
ten  de heerschers dezer w ereld in hun m acht heb
ben. — Efeze 6 : 12. H et is de dag van  de laatste  
w anhopige poging van  Satan, om het m enschelijk 
geslacht te vernietigen.

Dit is de „dag van  de w olkkolom ”, en deze wijst 
1) op de tegenw oordigheid van den H eere Jezus 
Christus —  Exod. 13:21;  19:9,  16; M atth. 26:64;  
1 Thess. 4 : 17; Openb. 1 : 7; en 2) op een tijd van 
kom m er en ellende, die den naderenden storm  Je 
hova's tegen  Zijn v ijanden aankondigt. M en lette
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op het onderscheid tusschen degenen, die God lief
hebben en degenen, die Hem vijandig gezind zijn: 
de vreugde in de harten  dergenen, die to t he t volk  
Gods behooren, en  de uitw erking bij den vijand: 
„Ik zal den H eere loven m et mijn gansche hart, ik 
zal alle Uwe w onderen vertellen . In U zal ik mij 
verblijden en van  vreugde opspringen; ik zal Uwen 
Naam  psalm zingen, o A llerhoogste; om dat mijne 
vijanden achterw aarts gekeerd, [terugw ijken m oes
ten; K.B.] gevallen  en vergaan  zijn van  Uw aange
zicht." — Ps. 9 : 2-4.

In dezen tijd van  duisternis over Zijn vijanden 
laat de H eere Zijn licht over „Zijn andere schapen" 
schijnen, terw ijl Hij hen om Zich heen vergadert 
en hen troost: „Gelijk een herder zijne kudde op
zoekt ten  dage als hij in het m idden zijner v e r
spreide schapen is, alzoo zal Ik M ijne schapen op
zoeken, en Ik zal ze redden uit alle de plaatsen, 
w aarhenen  zij verstrooid  zijn ten  dage der w olke 
en  der donkerheid." — Ezech. 34 : 12. Als he t ’s m or
gens vroeg boven op de bergen begint te  schem e
ren, is het zonlicht eerst nog verborgen; zoo kom t 
heden den vijand de stand  van  zaken voor. Ter
wijl de heerlijkheid  van het Koninkrijk opgaat, 
zien de godsdienstaanhangers in deze dagen slechts 
een onrustig, flikkerend licht, dat hun dagelijks 
donkerder voorkom t. In dezen toestand  van  duis
tern is bij den vijand verschijn t „een groot vo lk”, 
groot, om dat Jehova  het voor het deelnem en aan 
Zijn „vreem de w erk ” gebruikt, „een groot en m ach
tig [koen - Rotherham ] volk." — Joël 2 : 2. [In Joël 
1 :6  w orden zij „een volk" (natie) genoem d]. In 
de volledige vervulling van dit deel van  de p ro
fetie w ordt he t w oord „volk" klaarblijkelijk  ge
bruikt, om dat he t thans God's volk  is, dat Hij om 
Zijns Naam s wil u itverkoren  heeft, en dat als een



A L A R M 197

sprinkhanenzw erm  opkom t, om den Naam van Je
hova te  verkondigen. De leden van dit vo lk  zijn  
noch groot in zichzelf — w at betreft naam, aanzien  
en macht — noch zijn zij groot in de oogen der 
m enschen; zij w orden in tegendeel door dezen voor  
zeer onbeduidend aangezien. Zij worden echter als 
groot voorgesteld vanw ege het w erk, dat zij ver
richten, en vanw ege de m ethodes, die zij toepassen 
om  honderden m illioenen m enschen te bereiken en 
in hun handen honderden m illioenen exem plaren  
m et de boodschap der waarschuwing te leggen. 
Dit volk, dat Jehova  voor Zijn Naam  uitverkiest, is 
vrijmoedig, koen; w ant het is heden de dag van 
het oordeel des H eeren. Zijn getuigen m oeten vrij
m oedig zijn en daardoor hun  liefde voor Jehova  be
wijzen. — 1 Joh. 4 : 17, 18. Dit beteeken t niet, dat 
zij brutaal of ruw  zijn, m aar dat zij geen v rees voor 
schepselen toonen, aangezien zij a lleen God vreezen.

H etgeen Jehova 's  getuigen in de laatste  jaren  
volbracht hebben, is in  de oogen van  velen  v e rb a
zingw ekkend, naar de profeet verk laart: „Desge
lijks van ouds n iet gew eest is". — Joël 2 :2 . H et
zelfde w erd gezegd van  de sprinkhanenzw erm  in 
Egypte. — Exod. 10 : 14. N im m er tevoren heeft er 
zu lk  een wijd en zijd verspreide publicatie van de 
waarheid van God's W oord plaatsgehad als gedu
rende de laatste w ein ige jaren; de verklaring is geen  
andere dan deze: dit is God's tijd en Zijn w erk. V an
af he t jaa r 1921 to t 1931 legden Jehova 's  getuigen 
110 565 401 boeken en brochures in de handen der 
m enschen en sedert 1931 hebben Jeh o v a’s getui
gen een nóg grooter w erk  verricht. De boodschap 
is door honderden radiostations, iedere w eek  en op 
bepaalde tijden, ook door de in ternationale radio
stations, uitgezonden. Duizenden gram ophoons en 
geluidsapparaten  zijn gebruikt, om de boodschap
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te verkondigen; vele m illioenen trac ta ten  w erden 
gratis in de handen  der m enschen gelegd, en aan 
het einde van  het jaa r  1939 overschreed het getal 
van de in de handen van  het volk  gelegde geschrif
ten  van  het G enootschap (boeken en brochures) 
309.000.000 exem plaren in m eer dan 85 verschil
lende talen. Nooit eerder is e r in de geschiedenis 
der m enschen iets dergelijks geschied; he t is door 
de kracht van  God, den A lm achtige en Christus J e 
zus volbracht.

Deze geschriftenverspreiding en dit getuigenis- 
w erk is geen godsdienstige beweging, het is de be
kendm aking  van het W oord Gods, w at op Zijn bevel 
geschiedt. Als he t vreem de w erk van  de verkondi
ging der w aarheid  geëindigd is, zal he t n iet herhaald  
worden, om dat h iervoor geen reden zal zijn. D aar
om zegt de profeet: „ D e sg e lijk s .... hetzelve [het 
volk] n iet m eer zijn zal tot in jaren  van  vele ge
slach ten”. H et „vreem de w erk" geschiedt tot rech t
vaardiging van  den Naam  van Jehova en na A r
m ageddon zullen alle schepselen, die adem  hebben, 
den N aam  van Jehova  loven, W iens rechtvaardiging 
dan volledig bereik t zal zijn, zonder dat een herha
ling h iervan  noodzakelijk is.

Sedert het begin van het „vreem de w erk" van J e 
hova is dit w erk  m et verm eerderden ijver of v e r
hoogden gloed voorw aarts geschreden. G od’s m et 
sprinkhanen vergeleken  leger van  knechten is m et 
het „bazuingeschal” n aa r voren getreden, hetw elk  
m et het geschal van de in O penbaring 9 : 1-12 be
schreven vijfde bazuin overeenkom t. Deze vijfde ba
zuin begon ten  tijde van  het congres van  het volk 
Gods in Londen, Engeland, in he t jaa r 1926 te w eer
klinken. In dien tijd had de „Christenheid" zich reeds 
aan den „gruw el der verw oesting" schuldig gemaakt, 
doordat zij een  duivelsche organisatie  [de V olken
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bond] instelde, w elke ontaardde in den to ta litairen  
regeeringsvorm , steeds aanspraak  m akende op het 
recht, de aarde in de p laats van  het Rijk Gods te  re- 
geeren. — Dan. 8 : 13. V óór 1926 w eerk lonk  veel
vuldig het bazuingeschal of alarm geroep, hetgeen 
in de O penbaring hoofdstuk acht, negen en elf 
beschreven wordt. G edurende dien tijd, dat w il zeg
gen, van 1922 tot 1926, m oest een bepaalde arbeid 
verrich t worden, die de kom st der sprinkhanen voor
spelde. In O penbaring 16 : 1-9 w ordt dit w erk  als 
„plagen" beschreven. Deze plagen veroorzaakten, 
dat de godsdienstaanhangers het zoo w arm  kregen 
als een vuurvlam . M en lette  in dit verband op de 
schildering door den profeet — Joël 2 : 3. „Vóór het
zelve verteert een vuur en  achter hetzelve brandt 
een vlam; het land  is vóór hetzelve als een lusthof, 
m aar achter hetzelve eene w oeste w ildernis en ook 
is er geen ontkom en van  hetzelve." [verslin
dend vuur gaat er aan vooraf, er ach teraan  een 
laaiende gloed. V oor hen u it is het land een tu in  van 
Eden, er ach ter een starre  woestenij; n iets ontkom t 
er aan; K.B.]. Dit be teeken t dat reeds vóór de kom st 
van het sprinkhanenleger een verterende vlam  van 
w aarheid de godsdienstaanhangers verzengde, die 
thans begonnen te zien, hoe hun w eiden tengevolge 
van  den gloed ve rteerd  w erden. A ls daarna het 
„vreem de w erk" geheel ten  u itvoer gebracht is, be
reik t de verw oestende vlam  hen in A rm ageddon en 
voleindigt het werk.

H et georganiseerde en voortschrijdende getuige
nisgeven door God's trouw e knechten begon in het 
jaa r 1922, nadat Christus Jezus de beproefden in den 
Tem pel b ijeenvergaderd  en gezalfd had; dit w erk 
m oet voortgaan to t het einde van  het „vreem de 
w erk" Gods, w aarop spoedig Zijn „vreem de daad" 
zal volgen. Dus w erd de gloed reeds aangew akkerd,
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nog voordat he t „sprinkhanen ''-leger als zoodanig 
opkwam ; en volgend op de sprinkhanen  zou een 
vuurvlam  branden. „Gelijk he t vuur een  w oud ver
brandt en gelijk de vlam  de bergen aansteekt, ve r
volg hen [God's vijanden] alzoo m et Uw onw eder 
en verschrik  hen  m et Uwen draaiw ind." — Ps. 83 : 
15, 16.

Jehova heeft dit gebed in de H eilige Schrift laten 
opteekenen, opdat het in overeenstem m ing m et Zijn 
wil door Zijn trouw e getuigen gebeden zal worden; 
dit gebed beantw oordt God overeenkom stig Zijn wil. 
Een andere profeet Jehova's  beschrijft in sym boli
sche taal he t verzengen van de „C hristenheid" en 
het verw oesten  van hun w eiden als volgt: „En zeg 
to t het zuiderwoud: H oor des H eeren woord; alzoo 
zegt de H eere H eere, zie, Ik zal een vuur in u aan
steken, hetw elk  in u  allen  groenen boom en allen 
dorren boom verte ren  zal; de vlam m ende vlam  zal 
n iet u itgebluscht w orden, m aar daardoor zullen v e r
brand w orden alle aangezichten van  het Zuiden tot 
he t N oorden toe en alle vleesch zal zien, dat Ik, de 
Heere, dat aangestoken  heb, he t zal n iet uitgebluscht 
w orden." — Ezech. 20 : 47.

De uitw erking van  deze verzengende hitte  en het 
w erk  der sprinkhanen  onder de „C hristenheid" 
w ordt door vergelijking met den voorm aligen toe
stand getoond: „Het land is voor hetzelve [voor het 
volk] als een lusthof" en dit was de toestand  vóór 
1922. De Protestantsche geestelijkheid en haar bond- 
genooten traden  vastbesloten  voor den V olkenbond 
als „de politieke uitdrukking van het Rijk Gods op 
aarde" in het krijt. Destijds w erd de V olkenbond op
gericht en de Room sch-Katholieke H iërarchie klom 
op den rug van  het oude „beest”. De geestelijkheid 
had na den W ereldoorlog een groote godsdienstige 
opleving voorspeld, daarom  trach tten  de godsdienst-
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krijgen. In het jaa r 1919 liep „De W ereldbew eging 
van  de Protestantsche Kerk-Unie van  A m erika" (In- 
terchurch W orld M ovem ent of the Protestant 
Churches of Am erika) van  stapel. M en deed tenm in
ste een poging, om haar op de been te helpen. Er 
w erd veel geld ingezam eld en uitgegeven, om de 
zaak tot bloei te brengen, derhalve scheen voor de 
godsdienstaanhangers het veld er goed uit te  zien: 
als een tuin of lusthof. In het voorjaar van 1919 w erd 
de N ationale K atholieke W elvaart-C onferentie  ge
organiseerd, in hetzelfde jaa r deed in Italië he t Fas
cisme zijn intrede. A angezien het V aticaan te dien 
tijde een middel zocht, dat schijnbaar tegen  het Bols
jewism e, in w erkelijkheid echter tegen  de boodschap 
van  het Rijk Gods gebruikt kon w orden, m aakte het 
van  het Fascisme als het gew enschte middel voor 
dit doel gaarne gebruik. Spoedig daarop herstelde 
het Fascism e de w ereldlijke m acht van  het pausdom ; 
de H iërarchie w erd een belangrijk politiek apparaat. 
Eenigen tijd voordien w as de Room sch-Katholieke 
organisatie  nog ,,de vergeten  hoer van het m oderne 
T yrus”, zooals de profeet haar beschrijft. In die da
gen van opbloei sm ukte de oude dame zich w eder
om op en begon h aar liederen  te zingen, m et he t doel 
anderen te m isleiden en h aar voorm alige politieke 
en  com m erciëele m innaars terug te w innen. — Jes. 
23 : 15-17. Op den 6den Februari 1922 w erd K ardi
naal Ratti to t paus gekozen; ongeveer in denzelfden 
tijd nam M ussolini de heerschappij over Italië  op 
zich. Zoodoende zag dus te  dien tijde het veld, dat 
w il zeggen de natiën  der aarde, e r voor de gods
d ienstaanhangers buitengew oon hoopvol uit, als een 
lusthof, als zoodanig beschouw den zij he t en noem 
den het „den hof des H eeren” ; ja, de godsdienstaan-
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hangers hadden het gevoel en handelden daarnaar, 
alsof de geheele w ereld aan hun voeten  lag.

Zooals zij de zaak beschouw den, scheen er geen 
bijzondere reden  te zijn, zich bezorgd te  m aken 
over iets, dat Jehova 's  getuigen zouden kunnen u it
richten. W elisw aar w erden deze getuigen door de 
godsdienstaanhangers als ,,pest"-boodschappers be
schouwd; doch zij dachten, dat zij n iets of weinig 
zouden uitvoeren. De godsdienstaanhangers w aan
den, dat zij gedurende den W ereldoorlog het w erk 
en den invloed van  Jehova 's  getuigen vernietigd 
hadden, daarom  gingen zij tro ts en hoogm oedig rond 
en zetten  hun  vertooning voort. Door Jehova 's  ge
nade en onder het onm iddellijke bevel van Christus 
in den Tem pel leefden Jehova's  getuigen echter te r
zelfder tijd opnieuw  op en organiseerden zij hun 
w erk. Op den door den H eere bepaalden tijd was 
Jehova 's  leger bereid, Hij zond het gelijk een wolk 
van sprinkhanen uit. Dit was het begin van  een w er
kelijke activ ite it en een daadw erkelijk  georganiseer- 
den opm arsch van Jehova 's  getuigen. En nu, nadat 
de sprinkhanen des H eeren eenige jaren  aan het 
w erk zijn geweest, zien de w eiden van  den gods
dienst er als een verw oeste plaats uit. Daarom  zegt 
de H eere door Zijn profeet: ,,er ach ter een starre  
woestenij: n iets ontkom t er aan."

De uitw erking door de „sprinkhanen" des H eeren 
alsm ede de bekendm aking van het oordeel Gods 
over den godsdienst in zijn geheel, in de eerste  p laats 
over den zoogenaam den „C hristelijken godsdienst", 
onthult, dat alle godsdienst een bedrog en een val
strik  van den Duivel is. Als oprechte m enschen der 
w ereld de w aarheid  leeren kennen, beschouw en zij 
thans den godsdienst als kaal en troosteloos, als een 
valstrik, ziende, dat de vloek van het strafgericht 
Gods er op rust. De getrouw e getuigen Jehova 's  zijn
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tegenover geen enkelen godsdienst partijdig ge
weest, zij hebben op het bevel des H eeren vrijm oe
dig verkondigd, dat alle godsdienst gericht is op de 
onteering van den N aam  van God den A lm achtige; 
dus het listige p lan  van  den Duivel is om m enschen 
van  God af te  trekken . De verkondiging van  de 
w aarheid  w endde zich tegen  al deze organisaties van 
den vijand: „Geen ontkom en laat he t [het volk] 
over.” N iet eens de m achtigen en vooraanstaanden  
van  de Room sch-Katholieke H iërarchie zijn in staat 
gew eest voort te  gaan, zonder h iervan  nota te 
nemen.

In het jaa r 1933 w erd door deze K atholieke orga
n isatie en haar politieke bondgenooten m et groot op
hef en veel law aai het „heilige jaar"  uitgeroepen, 
w aarm ede m en op het oog had, den godsdienst in 
de oogen der m enschen w ederom  het aanzien van 
een  „lusthof" te  geven. D aarop ruk te  de H eere door 
Zijn „sprinkhanenleger" den godsdienst h e t m asker 
af; sedertdien zijn de m enschen goed onderw ezen, 
om dat zij thans w eten, dat alle godsdienst van  den 
Duivel afkom stig en de grootste tegenstander van 
he t Christendom  is. Het Fascisme, Nationaal-Socia- 
lisme en Communisme zijn w ijders eveneens als dui- 
velsche w erktu igen  onthuld, w aarop de Roomsch- 
Katholieke H iërarchie rijdt en voor w elke zij als 
geestelijke raadgeefster optreedt. De m enschen w or
den gewaar, dat deze onheilige aaneensluiting  er op 
u it is, in de plaats van  het Rijk Gods onder Christus 
over de w ereld te heerschen; zij erkennen, dat de 
godsdienstaanhangers den „corporatieven staat" 
boven Jehova God en Zijn Koninkrijk gesteld 
hebben.

W ie heeft de H eere ervoor gebruikt, om dezen 
toestand  van verw oesting in de w eiden van  den 
godsdienst aan te  richten? Hij heeft zich van  Zijn
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trouw e knechten  bediend, die nauw keurig  in over
eenstem m ing m et de bevelen  van  den H eere Jezus 
Christus handelen. Bij al de krachtdadige inspanning, 
die het sprinkhanenleger van  den H eere zich ge
troostte, zijn noch vleeschelijke w apenen noch ruw 
gew eld toegepast; dit is precies in overeenstem m ing 
m et de profetie. Hierbij zijn geen huizen, noch be
zittingen of m enschen vernietigd; de sprinkhanen 
w erken n iet op deze wijze, die voor hun  vijanden 
de gebruikelijke m ethode is. Op het bevel van  hun 
Hoofd, Christus Jezus, brengen Jehova 's  getuigen 
slechts licht en veroorzaken hitte. D aarm ede verslin 
den zij de valsche leerstellingen van  m enschen, door 
den Duivel uitgevonden en  door zijn handlangers 
gebruikt, om den N aam  van God te lasteren, de m en
schen van  God af te  brengen en hen in duisternis te 
voeren. In den tegenw oordigen tijd zien Jeh o v a ’s 
getuigen, hoe zeer zij door den H eere begunstigd 
zijn, hoe Hij langen tijd geleden deze profetieën heeft 
la ten  opteekenen  als een voorspelling  van  den he- 
dendaagschen toestand  en de vervulling van de pro
fetie in den tegenw oordigen tijd. Zij zijn gesterkt en 
zeer aangem oedigd, hun hoop is opnieuw  herleefd, 
vreugdevol m archeeren zij voorw aarts! De H eere 
gaat gestadig voort, Zijn volk de bew ijzen te  leveren, 
dat Hij n iet a lleen  alles leidt, doch bovendien, dat 
Zijn getuigen — zoolang zij God en Zijn Koning 
trouw  blijven — ervan  verzekerd  kunnen zijn, u it de 
hand des H eeren eeuw ige zegeningen te ontvangen.

Tot verdere  bem oediging van het trouw e over
blijfsel en zijn m etgezellen, de Jonadabs of „andere 
schapen", geeft de H eere door Zijn profetie een 
nauw keurige beschrijving van  degenen, die Zijn met 
sprinkhanen  vergeleken  leger vorm en: „Deszelfs ge
daante is als de gedaante van  paarden  en als ruiters 
zoo zullen zij loopen." — Joël 2 : 4. Paarden zijn een
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symbool van  oorlogsuitrusting, naar geschreven 
staa t „paarden bereid  voor den dag des strijds." — 
Spr. 1 :31. H ierdoor w orden de getrouw e getuigen 
Jehova 's  voorgesteld, die in Zijn w erk, zooals Hij 
he t geboden heeft, onafgew end voorw aarts gaan en 
zich door niets la ten  w eerhouden. De sprinkhanen 
hebben een langw erpigen, rechthoekig  gevorm den 
kop, gelijk aan  dien van  een paard, hetw elk  zijn 
kop gebruikt: „En de gedaanten der sprinkhanen 
w aren  den paarden  gelijk, die tot den oorlog bereid 
zijn; en op hunne hoofden w aren  als kronen  het 
goud gelijk; en hunne aangezichten als aangezich
ten  van m enschen." — Openb. 9 : 7.

De sprinkhanen  kennen geen vrees, evenm in is 
he t paard  vreesachtig ; m et hen nu w orden Jehova's  
trouw e getuigen vergeleken: „Zult gij he t paard  
sterk te  geven? Kunt gij zijnen hals m et donder be- 
kleeden? zult gij he t beroeren als eenen  sprinkhaan? 
De pracht van  zijn gesnuif is eene verschrikking .” 
— Job. 39 : 23, 24. De m achtige godsdienstige lei
ders en hun  bondgenooten trach ten  Jehova 's  getui
gen door bangm akerij m eegaand te m aken, om hen 
e r toe te bew egen, hun getuigenisw erk te staken. 
De getrouw en lu isteren  echter naar den H eere Jezus 
Christus en gehoorzam en Hem, als Hij tot hen 
spreekt: „V reest dan hen niet." — M atth. 10 : 26, 28. 
De sprinkhanen  gelijken op een in den strijd trek 
kend paard  en zoo trekken  ook Jehova 's  getuigen, 
ongeacht den tegenstand  w elken zij ontm oeten, voor
op in den strijd: „Het belacht de vreeze en w ordt 
n ie t ontsteld, en keert niet w ederom  vanw ege het 
zw aard." — Job. 39 : 25. Jehova 's  getuigen hebben 
God en Christus lief, en „de volm aakte liefde drijft 
de vrees buiten". — 1 Joh. 4 : 18. Zij w eten  dat zij 
in den strijd op b itteren  tegenstand  zullen stuiten; 
doch God geeft hun  hetzelfde zekere bevel, dat Hij
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reeds aan Jerem ia gegeven heeft: „V reest dan hen 
niet." „Gij dan, gord uw e lendenen en  m aak u op, 
en spreek tot hen alles w at Ik u  gebieden zal: wees 
niet verslagen  voor hun  aangezicht, opdat Ik u 
voor hun aangezicht n iet versla. W ant zie, Ik stel 
u heden tot eene vaste  stad  en to t eenen ijzeren p i
laar en tot koperen m uren tegen  het gansche land; 
tegen  de K oningen van  Juda, tegen  hare  vorsten, 
tegen hare p riesters en tegen h e t volk van  het land; 
en zij zullen tegen u strijden, m aar tegen  u n iet ve r
mogen, w ant Ik ben m et u, spreekt de H eere, om u 
uit te helpen." — Jer. 1 : 17-19.

Een betere verta ling  van  de tw eede helft van  het 
v ierde vers van  de profetie van  Joël luidt: „En als 
krijgsrossen, zoo zullen zij rennen". —  Joël 2: 4;  
Rotherham . Zij rennen  in den dienst heen  en weer. 
Zij loopen n iet van  het strijdtooneel weg, doch op 
het bevel des H eeren verhoogen zij hun  snelheid. 
„Gelijk een onbesuisd paard  in den strijd." — Jer. 
8 : 6. „Zijne paarden  zijn sneller dan arenden .” — 
Jer. 4 : 13. Sedert het begin van  het jaa r  1939 zijn 
Jeh o v a’s getuigen m et grooter snelheid en onbe
vreesdheid  in het „vreem de w erk ” voorop gegaan.

Jehova 's  getuigen zijn te allen tijde begeerig, met 
hun geheele k rach t datgene te doen, w aartoe zij 
in staat zijn. In Januari 1939 m erkte he t G enoot
schap op, dat e r  m eer tijd aan het getuigenisgeven 
in  het veld besteed  diende te worden, en  dat zestig 
uren  per m aand in dezen dienst besteed n iet te  veel 
zijn. Eenigen, die de aanspraak  m aken d ienaren  des 
H eeren te zijn, hebben tegenw erpingen gem aakt en 
gereclam eerd tegen  deze verm eerderde activiteit. 
Wij herinneren  hierbij allen  er aan, dat he t G enoot
schap geen volm acht heeft om bevelen  u it te deelen 
en dat genoem de zestig uren  in den velddienst 
slechts een aansporing tot het ontplooien van groo-
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tere  w erkzaam heid beteekenen. M en kan aannem en, 
dat de H eere deze aansporing heeft la ten  geven; het 
is daarom  zaak voor een ieder Zijner knechten afzon
derlijk, datgene te doen, w at door hem  als den wil 
des H eeren erkend wordt. De H eere heeft in Zijn 
W oord den ijver in Zijn d ienst voorzegd. Hij verge
lijkt Zijn trouw e arbeiders m et strijdrossen en dit is 
een duidelijke vingerwijzing, dat de knecht in dezen 
dag van heeten  strijd zijn allerbeste pogingen in het 
w erk dient te stellen. Vrijw el allen, die bew eren aan 
de zijde des H eeren te staan, hebben de aansporing 
ter harte  genom en en toegepast; gedurende de eer
ste helft van  het jaa r is daardoor het aan ta l uren  in 
den velddienst van  de arbeiders zeer gestegen.

Eenige getuigen, die den leeftijd van  zeventig  jaa r 
reeds overschreden, hebben zich nog m eer dan de 
anderen gehaast en  zelfs zeventig  u ren  per m aand 
in den velddienst doorgebracht. V elen dachten eerst, 
dat zij n ie t in staa t zouden zijn, de gram ofoon m et 
spreekplaten  te dragen; zij hebben echter geleerd, 
dat de last licht is, als m en in den dienst van  den 
Koning staat. Als een strijdros trekken  zij dagelijks 
m et toenem ende vreugde in den strijd. M ocht iem and 
het verlangen  hebben, thuis te blijven en het zich 
gem akkelijk te  m aken, dan m oet hij of zij dit n iet 
nalaten. Allen, die God w erkelijk  liefhebben, zul
len datgene doen, w at zij als God's wil ten  opzichte 
van zichzelf beschouw en; en als zij m éér tijd kunnen 
besteden, zullen zij dit m et vreugde doen.

Beschrijving
De H eere heeft in sym bolische taal een duide

lijke beschrijving laten  geven van  de trouw e ge
tuigen, zóó, dat e r geen twijfel over gelaten is w ie 
zij zijn. O ok beschrijft Hij he t eensgezinde optreden 
van  al degenen, die Zijn zichtbare organisatie  vor-



men. Deze eenparigheid  is een bewijs, dat alle ge
trouw en in vrede bij elkander w onen en  sam enw er
ken, doordat zij één gezam enlijk doel voor oogen 
hebben: ,,de rechtvaardiging van  den goddelijken 
N aam ”. Jehova 's  getuigen w orden beschreven  als 
personen, die geen v rees voor m enschelijke of dui- 
velsche m acht kennen  en in den dienst Jeh o v a’s, in 
gehoorzaam heid aan  Zijn gebod, ijverig  voorw aarts 
schrijden: „Zij zullen daarheen  springen als een ge- 
druisch van  w agenen, op de hoogten der bergen, 
als he t gedruisch eener vuurvlam , die stoppelen 
verteert, als een m achtig volk, dat in slagorde ge
steld  is.” [Als het geratel van  w agens, zoo storm en 
zij over de toppen der bergen, ’t Is als he t kne tte 
rend  vuur, dat in de stoppels v reet: een m achtig 
volk, dat op trek t to t den strijd; K.B.] —  Joël 2 : 5.

Eenzelfde beschrijving betreffende het aardsche 
deel van het leger Gods w ordt in de O penbaring 
van  Jezus Christus gegeven: „En zij hadden borst
w apenen  als ijzeren borstw apenen; en het gedruisch 
hunner v leugelen  w as als een gedruisch der w age
nen, w anneer vele  paarden  naar den strijd loopen." 
— Openb. 9 : 9. H et oprukken van  een reusachtige 
sprinkhanenzw erm  w ordt door een groot gedruisch 
begeleid; doch het is een harm onisch gedruisch. 
Evenals in he t beeld, zoo gaat het ook toe in het 
w erkelijk  gebeuren. I jv e rig  zijn Jehova 's  getuigen 
nu reeds geruim en tijd met veel publieke bekend
makingen, een harm onisch gedruisch, voortge
gaan, en hun activ ite it heeft zich eerlijk  en open
hartig  voor de oogen van allen afgespeeld. Als de 
clerus in een gem eente een pionier onderdrukt, dan 
begeeft zich onverw ijld een geheele zwerm  getui
gen erheen  en graast het geheele gem eentegebied 
af. Zij vestigen  de aandacht der m enschen op den 
N aam  Jehova 's  en toonen hun  aan, dat Zijn Ko-
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ninkrijk  gekom en is, ja, dat de Theocratie he t eenig 
mogelijke m iddel is om hun vrede, w elvaart, leven 
en geluk te brengen; deze handeling gelijkt op een 
harm onisch gezang. Zij w aarschuw en het volk voor 
de nabijzijnde kom st van den slag van  A rm aged
don. Zij verrich ten  hun w erk stelselm atig en  op 
goed georganiseerde wijze, hun troepenbew egingen 
en het gedruisch van  de w aarschuw ing hebben veel 
overeenkom st m et het geratel van  naderende oor
logsw agens, die zich in den strijd storten. H et is 
Jehova 's  krijgs-organisatie, w aarvan  het onzicht
bare  deel nu  ijlings nadert, om de schijnheilige en 
trouw elooze „C hristenheid" te vernietigen; dit on
zichtbare deel doet he t eigenlijke vernietig ings
w erk. H et overblijfsel echter gaat vooruit, he t on t
houdt zich van  elk  gew elddadig ingrijpen en kon
digt deze gebeurtenis aan. God’s groote organisatie, 
gelijk aan een  geweldigen, onw eerstaanbaren  oor
logsw agen m et v ier enorm e raderen, w ordt door 
Jehova 's  profeet Ezechiël beschreven; hoe zij op
rukt en allen  tegenstand  verp lettert. — Ezech. hoofd
stuk 1; Ezech. 43 : 1-3. H et oprukken van  het sprink
hanenleger des H eeren jaag t den harten  der gods
d ienstaanhangers v rees aan, om dat he t voor hen 
een teeken  van  het aanstaande, boven hun  hoofd 
hangend verderf is. — Fil. 1 : 28.

H et in de profetie gebruikte w oord „bergen" 
(vers 5) veraanschouw elijk t de regeeringsorgani- 
saties der „Christenheid". Deze regeeringen  trach
ten  het w erk  van het „sprinkhanen"-leger van  J e 
hova tegen te  houden en nem en to t verschillende 
m iddelen hun  toevlucht om dit onrechtvaardige 
doel te bereiken. Deze tegenstand van  de zijde der 
regeering houdt noch de getuigen des Allerhoog- 
sten  tegen, noch jaagt hij hun vrees aan, 
zoodat zij zich inschikkelijk zouden toonen. Jeho
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va 's  „vreem de w erk" moet gedaan w orden, en God 
zal ervoor zorgen, dat het volgens Zijn wil gedaan 
wordt. Gedurende de afgeloopen w ein ige jaren  
hebben zij, die zich God en Zijn Koning geheel 
gewijd hebben, vo lkom en  begrepen en beleden, dat 
God en Christus de „éénige m achten" zijn, die over 
ons gesteld zijn, en dat alle Christenen God en 
Christus m oeten gehoorzam en, ongeacht den tegen
stand van m enschen of de door m enschen ingestel
de regeeringen. —  Rom. 13 : 1. De getrouw e apos
telen  hebben den w eg aangew ezen, en  de getrouw e 
navolgers van  Christus gaan thans denzelfden weg. 
— Hand. 5 : 29. Nog voor korten  tijd w as de „kleine 
kudde" van  getuigen des H eeren door de aanvallen  
van  de zijde van  de godsdienstige leiders der aard- 
sche regeeringen  verstrooid. Geen v an  de gods- 
d ienstaanhangers bood hun ooit eenige ondersteu
ning. God nam  h iervan  kennis; Hij heeft vooruit 
gew eten, dat dit zoo zou kom en en heeft het voor
speld: „Alzoo zijn zij verstrooid, om dat er geen 
herder is; en zij zijn al het wild gedierte des velds 
to t spijze geworden, dewijl zij verstrooid  w aren. 
M ijne schapen dolen op alle bergen  en op allen 
hoogen heuvel, ja, mijne schapen zijn verstrooid  op 
den ganschen aardbodem , en daar is niem and, die 
e r  naar v raag t en  niem and, die ze zoekt." — Ezech. 
34 : 5, 6. De H eere stelde de valsche herders ervan  
in kennis, dat Hij m aatregelen tegen hen  zou treffen. 
Jehova 's  getuigen hebben thans van  den H eere een 
duidelijk inzicht in Zijn voornem en ontvangen. Zij 
vertrouw en onvoorw aardelijk  op God en gaan zon
der vrees voor m enschelijke of duivelsche instellin
gen voorw aarts.

Na een zeer heete  en droge periode kom t het 
dikwijls voor, dat b randen ontstaan, die de stoppel
velden verteren , zulk een brand w ordt door een
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hevig geknetter begeleid. Zoo kom t het eensgezin
de optreden van  Jehova 's  getuigen en hun  m etge
zellen den godsdienstaanhangers voor „als het ge- 
druisch eener vuurvlam , die stoppelen v e rtee rt" . 
H et „vreem de w erk" Jeh o v a’s is een w aarschu
wing en dient om voor het vuur van  A rm ageddon 
alarm  te m aken. God noopte door Zijn geest den 
apostel Petrus van  dezen tijd te schrijven: „M aar 
de hem elen, die nu zijn, en de aarde, zijn door 
hetzelfde w oord als een schat w eggelegd, en w or
den ten  vure  bew aard  tegen den dag des oordeels 
en  der verderv ing  der goddelooze m enschen." 
„M aar de dag des H eeren zal kom en als een dief 
in den nacht, in w elken de hem elen m et gedruisch 
zullen voorbijgaan, en de elem enten branden zul
len en vergaan, en de aarde en  de w erken, die 
daarin  zijn, zullen verbranden." —  2 Petr. 3 :7, 10. 
„ . . .  verw achtende en haastende to t de toekom st 
[de kom st; Eng. B.] van den dag Gods, in w elken 
de hem elen, door vuur ontstoken zijnde, zullen v e r
gaan en de elem enten brandende zullen versm el
ten .” — 2 Petr. 3 : 12. Dit w ordt verder door den 
profeet M aleachi bevestigd: „W ant zie, die dag 
komt, brandende als een oven; dan zullen alle 
hoogm oedigen en al w ie goddeloosheid doet, een 
stoppel zijn, en de toekom stige dag zal ze in vlam  
zetten, zegt de H eere der heirscharen, die hun  noch 
w ortel noch tak  laten  zal.” — Mal. 4 : 1 .

M en le tte  op de w oorden van de profetie van 
Joël, die de activ ite it van  de sprinkhanen  beschrij
ven: „ . . .  als een m achtig volk, dat in slagorde ge
steld  is.” H et voorzetsel „als" toont aan, dat de 
w oorden n iet op de dagen van  Joël betrekking  heb
ben, toen de sprinkhanen de velden  verw oestten, 
doch dat zij daadw erkelijk  van toepassing zijn op 
m et verstand  begaafde schepselen, op een organisa
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tie van m enschen, dus op Jehova 's  getuigen. Dezen 
zijn niet m et vleeschelijke w apenen gewapend, 
w el zijn zij grondig georganiseerd, staande onder 
he t bevel van  den grooten V eldm aarschalk, Chris
tus Jezus. Het is heden de strijd, w aarin  Satan 
en  zijn legerbende, de oude Draak, „heengaat om 
krijg te voeren  tegen  God's organisatie  en de ove
rigen", die thans op aarde zijn. —  Openb. 12 : 17. 
H et tot den strijd toegeruste leger des H eeren is 
n iet een dem ocratische vorm  van  organisatie, het 
s taa t onder de leiding en onder he t commando van 
den H eere Jezus Christus, den Koning en  V eldm aar
schalk Jeh o v a ’s, zoodoende is het een Theocratische 
Heerschappij. Deze gevolgtrekking w ordt bew ezen 
door de w oorden in de O penbaring, die betrekking 
hebben op dit onder het bevel des H eeren staande 
leger: „En de gedaanten der sprinkhanen  w aren 
den paarden  gelijk, die to t den oorlog bereid  zijn; 
en op hunne hoofden w aren  als k ronen  he t goud 
gelijk; en hunne aangezichten als aangezichten van  
m enschen. . . .  En zij hadden over zich tot eenen 
koning [den H eere Jezus Christus] den engel des 
afgronds [w aarin  Christus Jezus den Duivel w erp t]; 
zijn naam  was in 't H ebreeuw sch A baddon [verderf 
voor de horde Satans], en in de G rieksche taa l had 
hij den naam  A pollyon [verderver van  Satan en zijn 
organisatie]."  — Openb. 9 : 7 ,  11.

Jehova 's  getuigen, dat wil zeggen Zijn „sprinkha- 
nen”-leger, koesteren  geen vrees voor schepselen, 
w ant zij w eten, dat de Alm acht van  God hen onder
steunt. De voorhoofden van  degenen der „trouw e 
knecht ' '-klasse zijn „hard als diam ant, harder dan 
een rots". Jehova heeft hen  zoo hard  gem aakt, en 
Hij sp reek t to t Zijn getuigen: „V rees hen [de rebel- 
sche godsdienstaanhangers] niet, en  ontzet u niet 
voor hun aangezichten." — Ezech. 3 :9 . O ngeacht
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den tegenstand  gaan de trouw e getuigen voor
w aarts, rech t voor zich uit en  verrich ten  het hun 
toegew ezen w erk: „V an deszelfs aangezicht zullen 
de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen be
trekken  als een pot . [„Bij he t zien ervan  huive
ren  de volken, aller gezicht verb leek t” ; K B ] -
Joël 2 : 6 .

Dit alles betreft in de eerste  plaats de Roomsch- 
K atholieke H iërarchie, de met h aar verbonden Pro- 
testantsche doctoren in de godgeleerdheid en de 
Joodsche rabbijnen. H et bewijs h iervan  ondersteunt 
het feit, dat zij allen jam m eren en sam enw erken, 
om de politieke, w etgevende, rechterlijke en andere 
kringen van de regeeringsorganisaties te  bewegen, 
drastische m aatregelen  tegen Jehova 's  getuigen te 
treffen. Dezelfde sprinkhanen (Jehova’s getuigen) 
w orden in de O penbaring m et de volgende w oorden 
beschreven: „En uit den rook kw am en sprinkhanen  
op de aarde en hun [Jehova’s getuigen] w erd m acht 
gegeven gelijk de schorpioenen der aarde  m acht 
hebben. En hun  w erd gezegd, dat zij he t gras der 
aarde n iet zouden beschadigen, noch eenige groen
te, noch eenigen boom, dan de m enschen [de gods
d ienstaanhangers] alleen, die het zegel Gods aan 
hunne voorhoofden n iet hebben. En hun  w erd m acht 
gegeven, n iet dat zij hen  zouden dooden, m aar dat 
zij [de godsdienstaanhangers] zouden van  hen ge- 
pijnigd w orden vijf m aanden; en hunne pijniging 
was als de pijniging van  een schorpioen, w anneer 
hij een m ensch gestoken heeft. En in die dagen 
zullen de m enschen den dood zoeken en zullen dien 
niet vinden, en zij zullen begeeren te sterven  [om 
de pijniging te  ontkom en] en de dood zal van  hen 
vlieden." — Openb. 9 : 3-6.

„Terwijl God's „vreem de w erk" aan den gang is, 
laat God de godsdienstaanhangers nog een  korten



tijd bestaan  en hun  actie voortzetten, opdat zij „ge
kw eld of gepijnigd” w orden. Dit pijnigen geschiedt, 
doordat zij zich in hun „godsdienstige gevoelens" 
gekw etst voelen, als iem and hun de boodschap der 
w aarheid  verkondigt. W at de gezichten der gods- 
dienstaanhangers betreft, beteekent de H ebreeuw - 
sche tekst, dat zij „glimm en" of „gloeien" van  op
winding, als zij de activ ite it van  Jeh o v a’s getuigen 
en de boodschap, die zij brengen, w aarnem en. V ol
gens de herziene Züricher Bijbel w orden hun 
aangezichten „gloeiend rood”. God's profeet spreekt 
van de bew oners van  de stad N inivé de volgende 
woorden: „Zij [N inivé] is geledigd, ja, uitgeledigd, 
u itgeput en haar hart versm elt en de knieën  schud
den, en hun aller aangezichten betrekken  als een 
pot." [ (Hebreeuwsch) glimmen of gloeien] — N a
hum  2 : 10.

De gezichten der geestelijken gloeien van  opw in
ding als Jeh o v a ’s getuigen hen bezoeken; deze 
geestelijken gebruiken m eestal barsche w oorden 
tegen  Jehova 's  getuigen en als zij zien, dat hun 
barsche taal den getuigen in ’t geheel n iet tegen
houdt — doch dezen in tegendeel hun w erk  onbe
vreesd voortzetten  — zoo concludeeren de gods- 
d ienstaanhangers, dat dit een voorteeken  van  de, 
hun afpersingstelsel bedreigende, op handen  zijnde 
vernietig ing is. Belsazar, de Koning van  Babylon be
vond zich in denzelfden toestand, toen hij het hand
schrift aan  den m uur zag. De godsdienstaanhangers 
w eten  het, dat zij door den H eere op de w eegschaal 
gew ogen en w aardeloos bevonden zijn.

Jehova heeft door Zijn profeten het eendrachtige 
en harm onische optrekken  van de getrouw e getui
gen, w elke de boodschap van Zijn Koninkrijk be
kendm aken, voorzegd. Zij zijn geen zw akkelingen, 
doch „sterk  in den H eere en in de kracht zijner mo
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gendheid" (Ef. 6 :  10; N.V.): „Als helden zullen zij 
loopen, als krijgslieden zullen zij de m uren beklim 
men; en zij zullen daarheen  trekken  een iegelijk in 
zijne wegen, en zullen hunne paden n iet verdraaien ." 
[„Als helden storm en zij aan en beklim m en als krij
gers de m uren. Recht toe rukken  zij op hun w eg 
vooruit, kru isen  elkanders w egen n ie t” ; K.B.] — 
Joël 2 :7 .

De ijverigen zijn er n iet m ede tevreden, eenige 
w einige uren  in den dienst des H eeren door te 
brengen, doch zij koopen iedere gelegenheid u it om 
„er op uit te trek k en ”. Zij grijpen in de kracht des 
H eeren aan en Jehova gaat voort, hun door C hris
tus Jezus alle noodige kracht te  verleenen. „M aar 
die den H eere verw achten, zullen de k rach t v e r
nieuw en, zij zullen opvaren m et vleugelen gelijk de 
arenden, zij zullen loopen en n iet m oede worden, 
zij zullen w andelen en n iet m at w orden.” —  Jes. 
40 : 31.

De getrouw en en  ijverigen hooren het bevel des 
H eeren en haasten  zich, het op te  volgen: „Ik zal 
den weg uw er geboden loopen, als Gij mijn h a r
te  verw ijd zult hebben." — Ps. 119:32. David was 
een voorbeeld van  Christus Jezus en Zijn lichaam s- 
leden; hij schreef den volgenden Psalm, die thans 
voor Jehova 's  getuigen zoozeer van toepassing is: 
„W ant Gij zijt mijne lamp, o H eere, en  de H eere 
doet mijne duisternis opklaren. W ant m et U loop 
ik door eene bende, m et mijnen God spring ik over 
eenen m uur.” — 2 Sam. 22 : 29, 30.

De vijanden van  het Rijk Gods, die zich trach 
ten  te verbergen  en te bescherm en ach ter hun  po
litieke en gerechtelijke muren, ondervinden dat 
deze m uren hun geen bescherm ing verm ogen te bie
den. Jehova 's  getuigen rusten  niet, doch volgens de 
w oorden van de profetie „springen zij over de m u
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ren  als krijgslieden", dat w il zeggen, zij gaan on
geacht de m uren voorw aarts. Sedert de leden van 
het volk des H eeren de Theocratische Regeering, 
die hen leidt, in  haar volle w aarde hebben erkend, 
zijn zij snel gedisciplineerd en geoefend; zij hande
len  ordelijk en onbevreesd; zij laten  zich evenals 
de sprinkhanen n iet door hooge hindernissen op
houden, doch klim m en er onm iddellijk overheen 
en gaan onverm oeid voorw aarts. De godsdienstaan- 
hangers hebben hun  m uren opgebouwd, v erste rk t 
en  verdedigd door handel en  politiek, en zij trach 
ten  hierachter he t volk, dat hun organisatie  onder
steund heeft, vast te houden. Jehova zendt thans 
Zijn leger van sprinkhanen, die m et een boodschap 
van  bevrijding onm iddellijk over en door deze mu
ren  heen  gaan; en zoo opent God door Zijn getui
gen de gevangenis voor de gebondenen. — Jes. 
61 : 1.

Een ieder, die to t de k lasse van  den „getrouw en 
en  voorzichtigen knecht" behoort, w eet, dat het 
gebod des H eeren m et betrekking tot zijn persoon 
hem  een bepaalden arbeid  toewijst. Daarom  m ar
cheert hij voorw aarts, zich naarstig  w ijdende aan 
zijn eigen taak, doordat hij m et al zijn k rach t da t
gene doet, w at hem  opgedragen is; hij m engt zich 
n iet in den arbeid van een  anderen m edearbeider. 
Deze knecht w eet dat hij als enkeling geen kracht 
bezit, en daarom  w ordt hij n iet eigenzinnig. Hij is 
e r  van  doordrongen, op zichzelf gering, doch sterk  
in den H eer te zijn. Zooals de beschrijving der 
sprinkhanen aantoont, behoort hij tot de „kleinsten 
. . . . ,  die echter m et w ijsheid wel voorzien zijn” ; en 
evenals een sprinkhanenzw erm  gaan al dezulken
als een eenparige krijgsschare voorw aarts: „Deze v ier
zijn van de kleinste der aarde, doch zij zijn wijs, met 
wijsheid w el voorzien: . .  de sprinkhanen hebben
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geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich ver- 
deelende in hoopen." — Spr. 30 : 24, 27.

De H iërarchie en h aar bondgenooten, die allen 
vijanden van het Rijk Gods zijn, trach ten  telkens de 
eenheid en de harm onische activ ite it van  Jehova 's  
getuigen te verstoren ; doch dit gelukt hun  niet. 
Daarom  spreekt de profeet Gods van deze getrou
w e en ijverige „sprinkhanen” : „Hun paden verd raa i
en zij niet". De leden van  de „getrouw e en voorzich
tige knech t”-klasse hebben slechts één ding te doen

Fil. 3 : 14 — en dit is: het goddelijke gebod m et 
betrekking tot zichzelf ten  u itvoer te brengen. Zij 
zijn betrouw baar, bestendig en geloofwaardig, men 
kan op hen rekenen. Zij w eten dat Jehova  en Chris
tus Jezus hun Leeraar en Gebieder is en dat het hun 
taak  is, als knechten  des H eeren vreugdevol te ge
hoorzam en: „M aar uw e oogen zullen uw e leeraars 
zien; en uwe ooren zullen hooren het w oord desge
nen die achter u is, zeggende: Dit is de weg, w andelt 
in denzelven, als gij zoudt afw ijken ter rechter- of 
te r linkerhand.” [Uw ogen zullen uw Leraar aan 
schouw en en uw  oren zullen achter u de w oorden 
horen: „Dit is de weg, dien gij m oet volgen", w an
neer gij links of rechts zoudt dreigen af te wij
ken. K.B.] — Jes. 30 : 20, 21.

De H eere heeft toestanden laten  intreden, die aan- 
toonen, dat wij heden in den tijd van de vervulling 
van dit deel van de profetie van  Joël leven. Eerst 
kortgeleden heeft de H eere Zijn volk geopenbaard, 
dat Jehova 's  organisatie  op aarde zoowel als in den 
hem el theocratisch  is, dat Christus Jezus als Jeho
va 's groote G evolm achtigde de leiding heeft, v erder 
dat nu de tijd gekom en is, w aarin  persoonlijke aan 
gelegenheden en zelfzuchtige w enschen geheel te r
zijde gesteld m oeten w orden en dat een ieder al zijn 
k rachten  in het w erk  m oet stellen, om God te ken 
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nen en Zijn wil ten  u itvoer te brengen. Sedert het 
begin van  het jaa r  1939 heeft Jehova 's  „vreem de 
w erk" op aarde veel grootere vorderingen gem aakt 
dan vóór dien tijd, en de vreugde van  de arbeiders 
is grooter geworden. De „andere schapen" des H ee
ren kom en bij scharen to t de kudde en erkennen  on
m iddellijk hun voorrechten, om aan het w erk van 
de verkondiging van  den Koning en Zijn Koninkrijk 
te  m ogen deel nem en. De regelm atig binnenkom en
de berichten van de arbeiders in het veld toonen een 
gew eldige toenam e van  het w erk gedurende den tijd 
vanaf Januari 1939 aan. V anzelfsprekend neem t te 
vens overal de tegenstand  toe; doch de H eere geeft 
Zijn knechten ook grootere kracht, om deze m oeilijk
heden te overw innen. De getrouw e knechten des 
Heeren, die thans in het veld staan, ontvangen 
voortdurend toenem ende bevestigende bewijzen, 
dat zij m et rassche schreden A rm ageddon tegem oet 
gaan en dat de dag van  de definitieve beslissing ge
kom en is; bij he t voorw aarts gaan groeit hun  v reug
de. W orden de „andere schapen" of de leden van de 
„groote schare" thans w erkelijk  bijeenverzam eld? 
De klasse van den „kw aden knecht" erken t dit niet. 
Doch zie, hoe de „groote schare” te voorschijn kom t 
en schouder aan  schouder m et he t overblijfsel der 
gezalfden m archeert!



EENSGEZINDE DIENAREN.
HOOFDSTUK VII

J EHOVA heeft het gezalfde overblijfsel en diens 
m etgezellen duidelijk doen inzien, dat de in de 

H eilige Schrift u iteengezette  leerstelling  van  Zijn 
K oninkrijk onder Christus van  het allergrootste  
belang is. Dit is he t geval, om dat door het Konink
rijk de N aam  Jeh o v a ’s gerechtvaardigd zal worden. 
De Duivel heeft den godsdienst ingesteld, om op ge
raffineerde wijze den m enschen leerstellingen bij te 
brengen, w elke tegen het Koninkrijk indruischen en 
de m enschen e r toe te  bewegen, deze aan  te nemen. 
N iet één van  de huidige godsdienstige instellin
gen tracht w erkelijk  he t volk de belangrijkheid van 
het Rijk Gods, onder de heerschappij van  Christus, 
onder 't oog te brengen. De godsdienstige instellin
gen bekennen uiterlijk  volm aakte loyaliteit tegen
over de aardsche regeeringen, verheerlijken m en
schen en aardsche m achten en leggen den nadruk 
op de noodzakelijkheid, dat hun leden zich onder
scheiden als m enschen, die een w onderbaarlijk  k a 
rak te r ontw ikkeld hebben. Zij spreken veel over in- 
dividueele karakterontw ikkeling, terw ijl zij tegelij
kertijd  een w eg inslaan, die openlijk m et God en Zijn 
Koning in strijd is. G edurende de „Eliaperiode" van 
het w erk der gem eente op aarde hebben vele op
rechte m enschen dezelfde fout begaan. De „karak
terontw ikkeling" [de hoogstaande persoonlijkheid] 
w erd als de belangrijkste gebeurtenis op den voor
grond gesteld en van den „verkozen ouderling", die
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ettelijke jaren  gediend had, w erd destijds gezegd: 
„Ziet, hoe hij gegroeid is! Hij is nu zoo rijp en  zacht
moedig! Ongetw ijfeld heeft hij de hoogte bereikt, 
om den hem el te kunnen  ingaan, en de H eere zal 
hem  w eldra tot Zich nem en.” Zulke w oorden klinken 
zeer aangenaam  voor ooren, die zooiets gaarne hoo- 
ren,doch zij w aren niettem in bedriegelijk en m islei
dend. H et is ongetw ijfeld lofwaardig, als m en eer
lijk, kuisch, p lichtsgetrouw  en betrouw baar is en het 
goede doet. Dit mag zeker van C hristenen geëischt 
w orden, w ant zulke deugden w orden zelfs verlangd 
van m enschen, die n iet voorgeven God te  dienen. 
Iem and kan  al deze eigenschappen beoefenen en de 
aanspraak  m aken, een C hristen te zijn en nochtans 
d it in w erkelijkheid n iet zijn. Voor een w aar Chris
ten  is he t belangrijker, dat hij Gods voornem en en 
Zijn wil betreffende Zijn schepselen leert kennen  en 
vervolgens Gods geboden ijverig opvolgt.

De Heilige Schrift ste lt overal de regeering Gods, 
w elke theocratisch  is, prim air op den voorgrond; 
da t wil zeggen, Christus Jezus is het hoofd van  de 
Koninklijke organisatie, w elke het voornem en van 
Jehova doorvoert en  verw ezenlijkt. God heeft Zijn 
w oord gegeven, dat Hij Zijn regeering zal oprichten; 
en  aangezien „T heocratie” een door het A llerhoog
ste W ezen uitgeoefende heerschappij beteekent, is 
deze beloofde heerschappij noodzakelijkerw ijze een 
Theocratie. Na den opstand in Eden heeft God m et 
betrekking  to t Zijn voornem en den m ensch het eerst 
Zijn kom ende regeering  aangezegd. A l Zijn heilige 
profeten, zonder een enkele uitzondering, voorzei
den het Rijk Gods alsm ede zijn oprichting m et den 
M essias als he t Hoofd. A chttien eeuw en lang be
diende Jehova zich van Zijn zinnebeeldig volk Isra
ël, om de oprichting van  Zijn Koninkrijk te voorzeg
gen. M et dit volk schiep Hij vele profetische beelden
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of dram a's, die de ontw ikkeling en oprichting van 
Zijn Koninkrijk voorzeiden. Toen Jezus op aarde 
kwam, begon Hij Zijn w erk m et de aankondiging 
van  het Rijk der hem elen. Tegenover Zijn dicipelen 
legde Hij den nadruk  op het Koninkrijk en deze ge
trouw e apostelen w ezen bij hun leven op de belang
rijkheid van  de w ederkom st van Christus en de be- 
teekenis van Zijn Rijk.

W ie heeft zich te allen  tijde, van  Eden af tot op 
heden, tegen  he t Rijk Gods verzet? H et antw oord 
luidt en m oet luiden: Satan, God's tegenstander, die 
alles, w at het K oninkrijk betreft, bestreden  heeft. 
Satan is een volslagen vijand. Hij is de aartsverlei- 
der en een m eester in  het bedrog. V an w elk middel 
heeft Satan zich dan m et het grootste succes be
diend, om de m enschen te m isleiden en hen er toe 
te  brengen, het Rijk G od’s onder de heerschappij van 
Christus tegen te  staan? Satan heeft m enschen als 
godsdienstleiders gebruikt en door middel van  ge
raffineerde w oorden en schijnbaar goede leerste l
lingen heeft hij de m enschen er toe bewogen, een 
organisatie  op te bouwen, w aarin  vele lichtgeloovi- 
gen binnen getrokken zijn. H et geheele godsdienst- 
systeem  — m et inbegrip van het zoogenaam de 
„Christelijk-godsdienstige" systeem  — is tot op he
den anti-Christelijk, dus tegen het onder Christus 
staande Rijk Gods geweest. Terwijl de apostelen  nog 
op aarde w aren en de w aarheid  van  Jehova en Zijn 
Rijk verkondigden, was deze anti-C hrist reeds bezig, 
de m enschen te verblinden, en hen er toe te bew e
gen, godsdienstige leerstellingen na te volgen. W ie 
zou er nu bijzonder belang bij hebben, te ontkennen, 
dat Jezus de M essias is, d ien Jehova langen tijd ge
leden als Koning en H eerscher der w ereld beloofd 
had? N atuurlijk de Duivel; en ook hij m oet het zijn, 
die de m enschen in den zin geeft, deze groote w aar
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heid  te loochenen: „W ie is de leugenaar aan, die 
loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de A nti
christ, die den V ader en den Zoon loochent.” — 
1 Joh. 2: 22. „En a lle geest die niet belijdt, da t Jezus 
C hristus in het v leesch  gekom en is, die is u it God 
niet; m aar dit is de geest van  den A ntichrist, w elke 
geest gij gehoord hebt, dat kom en zal, en is nu  alree- 
de in de w ereld." — 1 Joh. 4: 3.

„C hristus”, „de M essias” , beteeken t Jehova 's  „ge
zalfde", Zijn Koning en rechtm atige heerscher der 
wereld, die Satan 's ram pspoedige heerschappij ver
nietigen zal. Iedere zaak en iedere instelling, die de
ze groote w aarheid  ontkent, vorm t organisch een 
deel van den anti-Christ. Iedere zaak en iedere in
stelling, die zich n iet onvoorwaardelijk voor Jeho
va God en Christus Jezus u itspreekt en daarnaar 
handelt, is tegen den Heer en tegen Zijn K oninkrijk  
gericht. Jezus heeft n iet slechts het Koninkrijk v e r
heerlijkt, doch bovendien nog gezegd: „W ie m et mij 
n ie t is, die is tegen mij, en wie m et mij n iet verga
dert, die verstrooit." — M atth. 12:30. Elk gods- 
dienstsysteem  verheft, verheerlijk t en  v e ree rt he
den schepselen. H et houdt echter de m enschen in 
onw etenheid  betreffende het Koninkrijk van  Chris
tus, dat den Naam  van  Jehova God zal rech tvaard i
gen. De godsdienst is zoover gegaan, dat hij den 
s taa t zelfs boven God en Zijn Koninkrijk stelt. Hij is 
derhalve het hoofdmiddel, dat gebruikt w ordt om 
het volk te bedriegen en  Christus tegen te  s taan  en 
is dus geheel en al tegen Christus en tegen God ge
kant. De invloedrijke politici verkondigen in  deze 
laa tste  dagen openlijk: „Wij hebben m eer gods
dienst noodig"; tegelijkertijd  gebruiken zij hun 
m acht en invloed tegen het Rijk Gods, dat onder de 
heerschappij van Christus staat.

H et „overblijfsel" en de „andere schapen" des
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H eeren erkennen  thans, dat het K oninkrijk van het 
eerste  belang is. Wij zien, dat iedere C hristen voor 
Christus en voor het Koninkrijk onder Christus m oet 
instaan, de geboden Gods heeft te  gehoorzam en en 
daarom  tegen den godsdienst m oet zijn. A lle trouw e 
knechten  Gods zullen nu  de goddelooze bew ering 
van Satan indachtig zijn, waarbij hij verklaarde, dat 
hij alle m enschen van  God aftrekken en hen er toe 
brengen kon, God te vervloeken. Zij zullen er verder 
aan  denken, dat God op deze uitdaging is ingegaan 
en  verk laard  heeft, dat Hij Satan overvloedig  tijd en 
gelegenheid zou laten, om zijn goddelooze uitdaging 
w aar te m aken vóórdat Hij, God, Zijn opperm acht 
aan  den vijand zou openbaren. — Job 2: 1-6; Exod. 
9: 16. De strijdvraag brengt Satan en al zijn strijd
k rach ten  in een strijdlinie tegen God en Zijn Koning, 
Christus Jezus. V anaf de dagen van  Eden to t op den 
huidigen dag heeft Satan God en Zijn Rijk tegenge
w erkt.

Tengevolge van  deze feiten leggen alle schrij
vers van den Bijbel den grootsten nadruk  op 
het Koninkrijk. Deze trouw e m annen van  oudsher 
hebben onder inspiratie  van  den G eest Jehova 's  p ro
fetieën neergeschreven  en de belangrijkheid van  het 
Koninkrijk naar voren  gebracht. Als wij nu e rken
nen, dat Satan de w ettelooze strijdkrachten tegen 
God en tegen C hristus Jezus aanvoert, w ie zijn dan 
feitelijk de vijanden, tegen  w elke de navolgers van  
C hristus Jezus strijden? W ie tracht de d ienaren 
Gods te vernietigen? D ienen de C hristenen w erke
lijk tegen vleesch en bloed op te  trekken, naar de 
godsdienstaanhangers ons zouden w illen doen ge- 
looven? Satan en zijn legerm acht zijn voor m en
schen w elisw aar onzichtbaar, m aar toch zijn het de
ze onzichtbare m achten, die tegen Jeh o v a ’s Koning 
en  Zijn K oninkrijk en tegen  allen, die het K oninkrijk
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vertegenw oordigen, strijden. D erhalve heeft de 
apostel, onder ingeving van den Geest Gods, de na
volgers van Christus Jezus betreffende hun eigen
lijke  vijanden als volgt onderw ezen: „W ant wij heb
ben den strijd niet tegen vleesch en bloed, m aar te
gen de overheden, tegen  de m achten, tegen de ge
w eldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, 
tegen  de geestelijke boosheden in de lucht." — Efez. 
6: 12. H ieruit blijkt, dat de vijanden, tegen w elke de 
gezalfden des H eeren zich te  w eer stellen, geen 
schepselen zijn van vleesch en bloed, m aar dat zij 
sam engesteld zijn u it den Duivel en zijn leger van 
booze engelen, die hunnerzijds m enschelijke schep
selen  als hun w erktuigen gebruiken.

De strijdvraag is in  deze dagen scherp omlijnd; 
w ant het is heden de tijd, w aarin  Jehova Zijn 
„vreem d w erk" verricht, hetw elk  bestaat in de be
kendm aking aan het volk, dat godsdienst van  den 
Duivel afkom stig is. En om dat godsdienst van  den 
Duivel kom t en deze het door hem toegepaste m id
del uitm aakt om de m enschen te  m isleiden, is de 
godsdienst tot een spoedigen en algeheelen onder
gang gedoemd. V oor degenen, die oprecht begee- 
ren God te belijden en Hem  te dienen, om dat zij 
thans de w aarheid  zien en begrijpen, is de toestand  
duidelijk, namelijk: dat zij tégen  den godsdienst en 
vóór het Koninkrijk m oeten zijn, aangezien er geen 
tusschenw eg bestaat. De erkenning, dat godsdienst 
tegen God en Zijn K oninkrijk gericht is, stelt hen  in 
staa t te  zien, dat hij de vijand des m enschen is en 
het hoofdmiddel, w aarvan  de Duivel zich tegen  de 
m enschen bedient. Dit is de reden, w aarom  thans 
zooveel m enschen van  goeden wil n aar voren  tre 
den, den godsdienst verw erpen  en zich voor het 
Koninkrijk Gods onder Christus Jezus verklaren. 
Zij zien duidelijk, dat Jehova 's  getuigen geen strijd

8
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tegen m enschen voeren, doch dat zij een goed w erk  
verrich ten  en  dit doorvoeren door de boodschap 
Gods overeenkom stig Zijn geboden te verkondigen. 
Om deze reden  haasten  zich de m enschen van goe
den wil, zich bij het gezalfde overblijfsel in dit 
„vreem de w erk" aan te  sluiten. Allen, die aan de 
zijde van Jehova  en Zijn Koning staan, m oeten 
noodzakelijkerw ijze vast aaneengesloten, getrouw  
schouder aan schouder hun w erk verrich ten ; w ant 
zij volgen een gem eenschappelijk doel en hebben 
een gem eenschappelijk belang: God en Zijn Koning 
te dienen en G od’s w elgevallen  te  ontvangen. N ood
zakelijkerw ijze strijden dus de Duivel en al zijn 
w erktuigen, in de eerste  p laats de godsdienst en de 
godsdienstijveraars, tegen  God en tegen Jehova 's  
getuigen m et hun m etgezellen. De tijd m oest kom en, 
w aarin  God Zijn toorn  over den godsdienst bekend 
zou m aken en  er uiting aan zou geven; deze tijd is 
gekomen. God zendt Zijn getuigen uit, om de w aar
heid bekend te m aken, deze legt den godsdienst als 
een middel van  den Duivel te r bestrijding van  het 
Rijk Gods bloot.

Door Zijn profeet Joël heeft Jehova  langen  tijd ge
leden m et klem  gew ezen op de harm onisch voort
schrijdende activ ite it van  Zijn trouw  volk  op aarde. 
Hij w ijst er op, dat Zijn gezalfden en hun m etgezel
len schouder aan  schouder m oeten staan  en voor het 
Koninkrijk dienen te  w erken. Hij vergelijk t Zijn 
trouw e gezalfden m et sprinkhanen (Joël 1 : 4; 2 : 25) 
en noem t hen „Zijn leg er”, dat geen aardschen ko 
ning heeft, m aar onder de leiding van  Christus, 
den hem elschen Koning, staat. De schare van  God 
getrouw  toegew ijden, die thans op aarde  is, heeft 
geen aardschen of zichtbaren koning noodig, noch 
een hoofd of heerscher. A llen leven eensgezind te
zamen, hetgeen  beteekent, dat zij allen  één zijn en
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dat Christus hun Leider en Hoofd is. Christus Jezus 
brandm erkte den godsdienst als een m achtig w erk 
van den Duivel, en de God-gewijden m oeten hun 
Hoofd en Leider h ierin  nauw gezet volgen. M en 
lette  nu op de profetie van  Joël, die den gezamenlij- 
ken opm arsch van  de getrouw e knechten  Jeh o v a’s 
beschrijft, w elke hun Koning volgen, w aarheen  Hij 
ook moge gaan: „Ook zullen zij de één den ander 
n iet dringen, zij zullen daarheen  trekken  elk in zijne 
baan; en al vielen  zij op een geweer, zij zouden n iet 
verw ond w orden." — Joël 2: 8. [Nooit verdringt de 
een den ander, een ieder houdt zijn eigen weg; recht 
op de pijlen storm en zij in, in ongebroken rijen; 
(K. B.) V olgens K antteek. St. V.: „De zin is, dat zij 
m et geen tegenw eer, al w are het nog zoo scherp, 
zullen kunnen w orden afgekeerd, zij zouden, om 
zoo te spreken, door bloote zw aarden onbeschadigd 
heen  dringen”.]

Handeling

Zij hebben geen reden, elkander te bestrijden. In
dien zou blijken, dat zij onder elkander oneenighe- 
den hadden, zou dit een overtu igend bewijs zijn, 
dat Zij God en Zijn Koning n iet dienen. Zij m archee- 
ren  in eensgezindheid voorw aarts en blijven bij el
kander in 't gelid. Zij trach ten  zich n iet in de aange
legenheden van hun m edearbeiders te m engen, noch 
iem and bij de vervulling  van  de hem toegew ezen 
plicht te storen. Een ieder ken t de hem opgedragen 
positie en taak  en benaarstig t zich, getrouw  zijn 
diensten te verrich ten  op de plaats, w aar hij gesteld 
is. A llen bew aren  den vrede Gods in hun harten, zij 
leven in volkom en vrede en eendracht tezam en, zoo- 
als God voorzegd heeft, dat Zijn getrouw en m oesten 
handelen. — Ps. 122. „O ok zullen zij de één den an
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der niet dringen, zij zullen daarheen  trekken  elk in 
zijne baan." M en lette  op de onw eerlegbare bewij
zen, die in overeenstem m ing hierm ede zijn en w el
ke, naar gezegd werd, een vervulling van  de profe
tie beteekenen. De w etgevende licham en van  vele 
sta ten  vaard igen  w etten  uit, die de activ ite it van  het 
volk Gods tot stilstand  m oeten brengen. Deze w et
ten w orden door de gerechtshoven vervolgens in 
dier voege uitgelegd, dat zij he t w erk der getuigen 
Jeh o v a’s pogen stil te leggen. De op bevel van  de 
godsdienstleiders handelende sterke arm  der w et 
legt den getuigen Jehova 's  straffen op, overrom pelt 
hen, slaat hen, w erpt hen in sm erige gevangenissen, 
legt hun ten  onrechte m isdaden ten  laste  en onder
w erpt hen overigens aan allerlei ongerief. De gods
dienstleiders h itsen  benden gew elddadige m enschen  
op, om Jehova 's getuigen aan te vallen, kortom , 
zooals Jezus voorzegd heeft, Jehova 's getuigen  
worden „gehaat door alle natiën om Zijns Naams 
wille". — M atth. 24: 9. Dit alles verm ag echter den  
opmarsch van de getrouw e knech ten  Gods n iet te
gen te houden. Zij hebben begrepen, dat hun op
dracht en volm acht van God den A lm achtige af
kom stig  zijn, en zoodoende zijn zij besloten, God te 
gehoorzam en, onbekom m erd over hetgeen de m en
schen m ogen zeggen of doen. Een aan tal van  Jeho
va 's getuigen w ordt aan brutale licham elijke straf
fen onderw orpen, ettelijken zijn door de godsdiens
tige handlangers van  Satan daadw erkelijk  v e r
moord. Zulke dingen houden ondertusschen de an 
deren van  de doorvoering van  hun w erk  n iet af. De 
overlevenden  jam m eren en w eenen niet, als één van 
hun m edegetuigen door den vijand om gebracht 
wordt; w ant zij w eten, dat degenen, die to t den dood 
toe getrouw  blijven, onm iddellijk in het heerlijke 
evenbeeld van  den H eere Jezus Christus veranderd
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worden. Geen m enschelijke of duivelsche m acht v e r
mag den opm arsch van  de legerschare Gods, w elke 
Hij m et sprinkhanen vergelijkt, tegen te houden. Zij 
hebben zich voor den Koning en Zijn Koninkrijk 
uitgesproken en weten, dat de Koning de overw in
ning zal behalen. Zij zijn vast besloten, om m et Zijn 
hulp en de genade van  God den A lm achtige, trouw  
te volharden in de algeheele vervulling van  hun 
plicht.

In de verdere  beschrijving van  de activ ite it der 
getuigen des H eeren spreekt Zijn profeet: „Zij zullen 
in de stad  om loopen [zij storm en tegen de stad aan 
(Menge)], zij zullen loopen op de m uren, zij zullen 
klim m en in de huizen [de huizen beklim m en 
(Schlachter) ]; zij zullen door de vensteren  inkom en 
als een dief.” [Zij storten  zich op de stad, rennen  
over de m uren, klim m en binnen de huizen en kru i
pen als dieven door de vensters. K. B.] — Joël 2: 9.

De getrouw e, ijverige getuigen Jehova 's  vallen  de 
door de vertegenw oordigers van Satan bezette 
p laatsen  binnen, dat wil zeggen, de organisaties, 
— „kerken” of godsdienstige instellingen ge
noem d — w aar de „gevangenen" vastgehouden 
worden. De godsdienstaanhangers boezem en vele 
van hun  parochianen door dw ang en bedreigingen 
vrees in en houden hen door deze m iddelen stevig 
onder den duim. Jeh o v a ’s getuigen haasten  zich 
daarom  zulke gevangenen de boodschap van het Rijk 
Gods te brengen, opdat zij zullen w eten, op w elke 
wijze God m aatregelen  getroffen heeft voor hun 
vlucht naar de vrijheid en hoe zij een plaats van  
veiligheid kunnen vinden. Jeh o v a ’s getuigen v e r
kondigen n iet slechts Zijn Naam  en Zijn Koninkrijk, 
zij verrich ten  ook een goed w erk voor degenen, die 
zuchten en jam m eren vanw ege de ketenen, die hen
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om vangen en de gruw elen, die in de godsdienstige 
organisaties bedreven  w orden. — Ezech. 9: 4.

De verbonden m achtsgroepen, die de zichtbare 
heerschers der „tegenw oordige booze w ere ld” vo r
men, stellen „w ettelijke beperkingen" in — zo o a ls  zij 
ze plegen te noem en — door w etten  vast te stellen, 
die een ieder verhinderen, zich tegen den godsdienst 
te  verklaren. Zij vaard igen  w etten  of beslu iten  uit, 
die de bekendm aking van  de w aarheid  door banie
ren  of andere m iddelen verbieden, daardoor zijn zij 
partijdig tegen  Jehova 's  getuigen. Deze zoogenaam 
de ,,w ette lijke  beperkingen" verm ogen Jehova 's ge
tuigen er echter n iet toe te brengen hun w erk  stop  
te zetten, noch schrikken  zij bij het zien van deze  
„muren". Daar zij w eten  dat God bevolen  heelt, Zijn 
w erk te doen, en zij Zijn belofte kennen, dat de 
vijand God's trouw  vo lk  niet zal overw eldigen, gaan 
deze getuigen Jehova 's vastberaden voorwaarts, 
doordat zij den Heere onvoorwaardelijk vertrouw en  
en m et al hun kracht volbrengen hetgeen Hij hun op
gedragen heef t.

„Zij ........... klim m en in de huizen." Gods
trouw e knechten gaan van  huis tot huis, om de
genen, die er in wonen, de boodschap van  het Ko
ninkrijk  te brengen. Daarbij slaan zij niem and over 
— niet eens de huizen van  de Room sch-Katholieke 
H iërarchie — en leggen daar getuigenis af van het 
Koninkrijk, om dat de A llerhoogste hun  geboden 
heeft dit te doen. „Zij zullen door de vensteren  in
kom en als een dief.” Zij breken niet in de huizen in 
of plunderen deze leeg, doch plaatsen  hun gramo- 
foons voor de deuren  en vensters en zenden de 
boodschap van het K oninkrijk onm iddellijk in de 
huizen en tot de ooren van hen, die den wensch 
hebben, haar te hooren. Terwijl nu de m enschen die 
he t verlangen  hebben de boodschap aan  te  hooren,



232 G O D S D I E N S T

luisteren, w orden tevens ettelijke „zuurkijkers” ge
dw ongen m ede te luisteren. De sprinkhanen  dringen 
de w oningen der m enschen binnen, v reten  zelfs het 
vernis van he t hout af en in zekere m ate ook het 
hout. E veneeens brengen de m et sprinkhanen ver
geleken  trouwe getuigen Gods de koninkrijksbood- 
schap direct in huis, vernietigen den schijnbaren  
glans der godsdienstige dingen, die zich daarin be
vinden  — kaarsen en w ijw ater inbegrepen  — , ver
drijven het bijgeloof uit de harten der m enschen en 
toonen hun aan, dat de leerstellingen die hun bij
gebracht zijn, stroo en stoppelen zijn, die de h itte  
niet doorstaan en door het vuur verteerd  worden. 
Op deze w ijze wordt het vo lk  in staat gesteld te 
vernem en, dat he t „vagevuur" een vreeselijk  schrik
beeld is, ingevoerd door de vertegenw oordigers van  
Satan, om de m enschen vrees aan te jagen en hen  
zoodoende in de zoogenaam de godsdienstige organi
saties te drijven, w aar hun zuur verdiend geld afge
nom en kan w orden. Zoodoende pijnigt de Konink- 
rijksboodschap de godsdienstaanhangers, en de 
geestelijkheid ziet hare  m achteloosheid om hare  u it
w erking te verh inderen . N aar de profeet beschrijft, 
kom t dus de boodschap tot hen als een dief, die door 
het venster b innendringt; deze boodschap is een 
w aarschuw ing voor degenen, die zich „b innen” be
vinden, dat Jezus Christus gekom en is. Zij denken 
alsdan aan de w aarschuw ende w oorden: „Zie, ik 
kom als een d ie f ’. — Openb. 16: 15. De dag van  A r
m ageddon is zeer dicht nabij; hij kom t over de w e
reld in het algem een als een dief in den nacht. — 
1 Thess. 5: 2. O ngetw ijfeld ziet de H eere, hoe de 
godsdienstaanhangers zich inspannen, om te verh in 
deren, dat Zijn boodschap het volk bereikt; doch Hij 
lacht om hen en  bespot zulke tegenstanders. H et 
werk, dat thans gedaan wordt, is imm ers God's w erk,
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Zijn „vreem de w erk" en geen m acht is in staat he t 
stil te  leggen. God zal het te Zijner tijd beëindigen.

Satan, uit den hem el op de aarde geworpen, w aar 
hij, God en Zijn Rijk trotseerend, thans opereert, 
voert een w anhopigen strijd tegen de d ienaren  Je 
hova 's en zet al zijn booze geesten aan het werk, 
om te trachten, op iedere mogelijke wijze en door 
ieder beschikbaar middel de verkondiging van  het 
K oninkrijk te dw arsboom en. De strijd om de w aar
heid  w ordt hier op aarde  uitgestreden; deze strijd 
w ordt tegen de dw alingen van  den godsdienst ge
voerd. Hij doet de godsdienstige instellingen to t op 
hun grondvesten schudden. „De aarde beeft; de zon 
en de m aan w orden zwart, en de sterren  trekken  
haren  glans in." —Joël 2: 10. [De aarde hu ivert er 
voor, de hem el siddert; zon en m aan verduisteren, 
de sterren  doven hun licht. (K.B.) Noot St. V.: „Dit 
zijn figuurlijke m anieren van  spreken, beteeke- 
nende algem eene en verschrikkelijke verw oestin 
gen, en zw are oordeelen Gods, voor w elke zich he
m el en aarde, om zoo te  zeggen, on tze tten”.]

Satan 's zichtbare, d.i. godsdienstige, politieke en 
com m erciëele organisatie  is thans door angst en 
onsteltenis aangegrepen; zij beeft en  siddert. V er
ontw aardigd en ontste ld  door het geschal van  de 
boodschap van God's Koninkrijk, nem en haar leiders 
in hun wanhoop to t ieder denkbaar middel hun toe
vlucht, om m aar aan  haar verkondiging een einde 
te  m aken. G edurende den W ereldoorlog trach tte  de 
vijand het w erk des H eeren te  vernietigen; na den 
oorlog echter w erd het getuigenisw erk opnieuw  le
ven ingeblazen en spoedig daarop w erd m et het 
„vreem de w erk” in allen ernst een aanvang gem aakt. 
„En na drie dagen en eenen  halven  is een geest 
des levens uit God in  hen gegaan, en  zij stonden 
op hunne voeten, en  daar is groote v rees gevallen
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op degenen, die hen aanschouw den. En zij hoorden 
eene groote stem  uit den hemel, die tot hen zeide: 
Komt herw aarts op. En zij voeren  op naar den he
mel in  de w olk en hunne vijanden aanschouw den 
hen. En in die ure geschiedde eene groote aard
beving en het tiende deel der stad is gevallen  en 
daar zijn in de aardbeving gedood zeven  duizend 
nam en van m enschen en de overigen zijn zeer be
vreesd  gew orden en hebben den God des hem els 
heerlijkheid gegeven." —  Openb. 11 :11-13. Zie het 
A frikaansche boek Lig, deel 1, blz. 223-236.

De H eere voert nu het commando over Zijn trou 
w e getuigen. De aardsche regeeringen bewijzen hoe
zeer zij sidderen, doordat zij w etten  u itvaard igen  en 
„koninklijke besluiten" opm aken, om de activ iteit 
van  Jehova 's  getuigen te verhinderen. In sommige 
streken, waar een grootere geestelijke duisterheid  
heerscht dan op andere plaatsen, verhindert m en  
den invoer van de boodschap van het Koninkrijk, 
doordat m en boeken, spreekplaten en tijdschriften, 
die hierm ede in verbinding staan, n iet toelaat. 
De getuigen gaan echter onverstoorbaar voorwaarts 
en stellen de m enschen, ongeacht al de tegenw er
king, m et de boodschap in kennis. De pogingen van  
den vijand geven  de redelijke, oprechte m enschen  
ju ist aanleiding, de feite lijke  oorzaak van dezen te
genstand na te gaan en op deze w ijze w orden zij in 
staat gesteld, den w eg der ontkom ing te vinden. 
G em eenten en sta ten  vaardigen verordeningen  uit, 
w elke u itdrukkelijk  tegen  Jehova 's  getuigen gericht 
zijn; rechters en officiëele personen van  ettelijke ge
rechtshoven explodeerden, zittende op den rech ter
stoel in  woede, bezigende woorden, die ongeveer 
als volgt geluid hebben: „Deze Jehova-m enschen ko 
men daar als een sprinkhanenzw erm  binnen en too- 
nen noch eerbied voor onze w etten  noch voor
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onze kerken." V erschillende gem eenten in Connec- 
ticut en N ew -Jersey  leveren  treffende bewijzen h ier
voor op.

De geestelijken aanschouw en de onm acht van  de 
politie, om het getuigenisw erk lam te  leggen, daar
om  beven zij van  w oede en vrees. Ook de Duivel en 
zijn bende van booze engelen sidderen; door boos
heid gedreven trach ten  zij het w erk van  Jehova 's  
getuigen te  verhinderen. Satan en zijn leger van  
booze geesten in hem elsche oorden vorm en de „he
m elen", dat wil zeggen het onzichtbare deel der 
m achten, die thans op aarde tegen God's K oninkrijk 
en Zijn volk aan het w erk zijn. H et zijn Satan en zijn 
engelen, die krijg voeren  tegen  Jeh o v a ’s getuigen 
en  hun m etgezellen: „Razend w erd de draak  op de 
vrouw  en hij ging strijden m et de overigen van  haar 
nakom elingschap: m et hen, die de geboden Gods 
naleven  en het getuigenis van  Jesus bezitten .” — 
Openb. 12 : 17; K.B.

Deze Schriftteksten en de gebeurtenissen zijn in 
nauw keurige overeenstem m ing m et de w oorden van 
den apostel Paulus in Efeze 6 : 12, w elke op over
tu igende wijze aantoonen, dat de strijd van God's ge
trouw e getuigen op aarde tegen den Duivel en zijn 
leger van booze engelen gevoerd wordt. De Duivel 
en  deze booze engelen bezigen voor de doorvoe
ring van hun  laaghartig  oppositiew erk m enschen 
als zichtbare w erktuigen. Iedereen behoort e r  van  
overtu igd te wezen — en zeer zeker een ieder, die de 
w aarheid  bezit — dat God's Koninkrijk onder Chris
tus het belangrijkste van alle dingen is, omdat dit 
Rijk Satan s organisatie w egvagen, den Naam  Jeho
va 's rechtvaardigen en dengenen die gerechtigheid  
liefhebben, de m iddelen tot redding verschaffen zal. 
H et inzicht in deze zaak behoorde hen die den  
Heere liefhebben, zoodanig in geestdrift te brengen,
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dat zij den w ensch m oesten koesteren, hun krachten  
nog m eer in te spannen, om de belangen van het 
Koninkrijk te behartigen en alles te doen, w at in hun  
macht ligt, om het K oninkrijk onder hun m edem en- 
schen bekend  te m aken.

Gedurende de laa tste  w einige m aanden is het ge
tal van de in het veld  w erkende getuigen sterk  toe
genomen, om dat m eer Jonadabs van God's K onink
rijk gehoord en  zich bij he t overblijfsel in den dienst 
aangesloten  hebben; hun  verhoogde activ iteit heeft 
de godsdienstaanhangers nóg angstiger gem aakt en 
er toe gebracht, op nóg boosaardiger wijze uiting 
aan  hun ergernis te  geven. ,,De zon en de m aan w or
den zw art en de sterren  trekken  haren  glans in." — 
Joël 2 : 10. Toen de sprinkhanenplaag over Egypte 
kwam  (Exod. 10 : 15), „bedekten [zij] het gezicht des 
ganschen lands, alzoo dat het land verduisterd  w erd 
en zij a ten  al he t kru id  des lands op en alle de v ruch
ten  der boom en”, Deze bezoeking voorschaduw de de 
plaag, die thans over de „C hristenheid” gekom en is. 
De hooge geestelijken en de leiders hunner kudden 
zijn het, die zinnebeeldig als „de zon en de m aan” 
voorgesteld w orden; zij w orden althans door hun 
ijverige parochianen als de „lichten der w ere ld” be
schouwd. Thans echter w ordt hun licht door de bood
schap van  Je h o v a ’s Koninkrijk, verkondigd door Zijn 
leger van  tegenbeeldige sprinkhanen, m eer en m eer 
verduisterd. G od’s boodschap der w aarheid  onder
wijst in onze dagen de rechtschapen m enschen, dat 
zij hun hoop noch op godsdienstige leiders noch op 
de tro tsche „vooraanstaanden” hunner kudden m oe
ten  vestigen, doch alleen op Christus Jezus en Zijn 
Koninkrijk; deze w aarheid  verdu istert he t „licht”, 
dat van  de hoog-m ogenden der „Christenheid" af
kom stig is. Jeh o v a ’s w oorden betreffende Jezus 
Christus zijn voor de redelijke, oprechte m enschen



van den tegenw oordigen tijd een groote aanm oedi
ging; zij luiden: „En in Zijnen Naam  zullen de hei
denen hopen”. — M atth. 12 :21. H ierdoor kan men 
zien, dat de w aarheid  het licht van  de geestelijken 
verduistert. Zij schijnt op de door zonden zieke w e
reld  en verlicht daar een aantal m enschen. Jeh o v a ’s 
„vreem de w erk" verschaft noch m enschen noch an
dere schepselen der w ereld  dan ook roem of eer. H et 
is precies zooals de H eere door Zijn apostelen  ge
zegd heeft: „Heeft God de w ijsheid dezer w ereld  niet 
dw aas gem aakt?” —  1 Cor. 1 :20. De breed-uit schij
nende lichten der w ereld  zijn overschaduw d en hun 
glans neem t af, terw ijl de boodschap van  het Ko
ninkrijk  grooten voortgang m aakt. Zelfs de politieke 
leiders, die een tijdlang glanzende lichten onder de 
m enschen zijn geweest, bezw eken onder den verlei- 
delijken invloed van  Satan en hebben zich to t den 
godsdienst gewend, doordat zij luide om „m eer 
godsdienst" roepen; hun vroegere glans als politieke 
leiders is tanende. Jeh o v a ’s leger van  „sprinkhanen" 
ruk t onverschrokken voorw aarts en terw ijl he t voor 
de wijzen der w ereld  donkerder en donkerder wordt, 
schijnt het licht over he t volk des H eeren to t zijn 
groote vreugde voortdurend  helderder.

W ordt de veldtocht, die thans gaande is, to t 
ee r en roem  van  Jehova 's  getuigen gevoerd? Neen, 
geenszins. H et gaat h ier uitslu itend om de boodschap 
Gods en God alleen  dient roem  en eer te ontvangen; 
d it geschiedt dan ook. „En de H eere verheft zijne 
stem  voor zijn heir; w ant zijn leger is zeer groot, 
w ant Hij is m achtig, doende zijn woord; w ant de dag 
des H eeren is groot en zeer vreeselijk  en w ie zal 
hem  verdragen"? — Joël 2 : 11 .

Door Christus Jezus, Zijn Koning, en door Zijn 
theocratische organisatie laat Jehova Zijn bood
schap w eerschallen, w elke de geheele schepping
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aantoont, dat de dag van de definitieve afrekening 
gekom en is. Dit geschiedt n ie t m et he t doel, om de 
„sprinkhanen" — G od’s getuigen — te verheffen of te 
roem en, he t geschiedt alleen m et he t uitdrukkelijke 
doel, de m enschen te onderwijzen, dat Jehova de 
A lm achtige God is. De „sprinkhanen" hebben geen 
aardschen koning, zij staan onder hun hem elschen 
Koning, Christus Jezus, die hen aanvoert. Hij is 
voor de m enschen onzichtbaar; Hij com m andeert en 
leidt de heirschaar des A llerhoogsten. Jehova laat 
door Zijn aangestelden  O ordeelvoltrekker, Christus 
Jezus, Zijn „stem " w eerklinken. — 1 Thess. 4 ; 16,
17. „Zijn leger is zeer groot", dat wil zeggen: zeer 
talrijk, m et het oog op de m enigte boodschappen, 
w elke de H eere uitzendt, en die Zijne legerschare 
uitdraagt. Dit is Jeh o v a’s W oord en Zijn „vreem de 
w erk ” ; Hij is zeer m achtig en bedient zich van Zijn 
troepen  om Zijn w erk, ongeacht den tegenstand, on
vervaard  door te voeren. W eldra zal Hij dit w erk 
beëindigen en  bewijzen, dat Hij m enschen op aarde 
gevonden heeft, die onder de druk van  den vijand 
hun onkreukbaarheid  tegenover Hem zullen bew a
ren. H et is heden de dag Jeh o v a’s, „groot is de dag 
Jehova 's  en  zeer v reese lijk”. Het eerste  deel van 
den dag Jeh o v a ’s is besteed aan Zijn „vreem de 
w erk” van de verkondiging van  de boodschap Zijner 
w raak  tegen den godsdienst en de huichelarij en aan 
de bekendm aking, dat Zijn Koninkrijk de eenige hoop 
voor de m enschheid is. Het oordeel der w ereld  is 
begonnen en  schrijdt voort, de natiën  w orden nu 
van e lkander gescheiden. Dit m oet alles vóór A rm a
geddon gebeuren; en in A rm ageddon zal aan S a tan s  
organisatie een  einde kom en. — M atth. 25 : 31-46.

Daarna ste lt de profeet de vraag: „En w ie zal hem 
verdragen?", hetgeen  wil zegen: W ie kan zijn on
kreukbaarheid  bew aren  en een lid van  de organisa
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tie Gods blijven, hetzij hij to t he t overblijfsel of to t 
de „andere schapen” behoort? H et is heden  een tijd 
van zware beproeving  voor een ieder, die zich voor
genomen heeft, den wil Gods te doen. Degenen, die 
in dezen dag standhouden en hun onkreukbaarheid  
bewijzen, zijn het, die onvoorw aardelijk  aan God en 
Zijn Koning gelooven, Hen vertrouw en  en in ge
hoorzaam heid aan Zijn geboden, ongeacht den te 
genstand van  de zijde des vijands geboden, 
voorw aarts m archeeren. Deze getrouw en hebben nu 
een volledig begrip ontvangen  van  het feit, dat hun 
strijd n iet tegen  m enschen gericht is, om dat deze 
personen K atholieken, Protestanten, Joden  of ge
heel ongeloovigen zijn. Zij strijden evenm in tegen 
een m enschelijke m acht of m enschelijke regeerin- 
gen, doch erkennen, dat zij des te m eer door den 
Duivel en zijn leger van  booze engelen aangegre
pen en bestreden  w orden. V erder is het hun bekend, 
dat deze onzichtbare schepselen m enschen voor de 
volbrenging van  hun booze daden gebruiken en dat 
de op deze wijze gebruikte personen voornam elijk 
degenen zijn, die zich aan den godsdienst gewijd heb
ben zoodoende door Satan verle id  w erden. H et w erk 
van Jehova 's  getuigen en „Zijn H eir" bestaa t in het 
gehoorzam en van  God en het verheerlijken  van  Zijn 
Naam, opdat de m enschen vernem en, op w elke wij
ze zij a lleen  redding kunnen vinden.

Waarschuwing aan zijn volk.

Jehova liet de profetie van Joël vele  eeuw en ge
leden, in de dagen van  Zijn zinnebeeldig volk, u it
spreken. Tot op dit punt in de profetie spreekt God 
van  den schijnheiligen godsdienst en van  Zijn voor
nemen, om den godsdienst u it te roeien. God heeft 
he t einde der eeuw en vanaf den beginne gekend,
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en te bestem der tijd laa t Hij Zijn verbondsvolk  de 
profetie verstaan, dit op de hoogte brengend w aar
uit zijn plicht in den tegenw oordigen tijd bestaat. 
Door Zijn profeet rich t Jehova zich thans tot dege
nen, die een verbond gesloten hebben, om Zijn wil 
te doen en  in de voetstappen  van Christus Jezus te 
w andelen. G odsdienst is he t hoofdmiddel van  Satan 
om de m enschen ten  val te brengen. Jehova w aar
schuw t Zijn verbondsvolk en m aant het aan, thans 
alles af te leggen, w at tot den godsdienst behoort, 
derhalve zich volledig en onvoorw aardelijk  aan  Zijn 
dienst te wijden. „Nu dan ook, spreekt de Heere, 
bekeert u  to t Mij m et uw  gansche hart en dat met 
vasten  en m et gew een en  m et rouw beklag.” —  Joël 
2 : 12. [Noot der St. V.: „God is niet tev reden  m et 
een schijn of v liegende gedachte of een los opzet of 
half hart, m aar Hij w il hebben een oprechte afkee- 
ring van het kw ade en bekeering tot Hem  en het 
goede, geenszins to t afgoden en andere ijdelheden.”] 

De volledige vervulling  van dit deel van  de pro
fetie schijnt kort voor het begin van het „vreem de 
w erk" Gods, dat wil zeggen: tusschen de jaren  1918 
en 1922, een aanvang gem aakt te  hebben. Lang voor 
dien tijd had God reeds door Zijn profeet Zijn ver- 
oordeelend vonnis tegen den godsdienst bekend 
gem aakt en Zijn „vreem de w erk" en de u itw erking 
h iervan  op den godsdienst laten  voorzeggen. Gedu
rende de „Elia-periode” van  de gem eente Gods van 
af 1878 tot 1918 en vóór dien tijd verkeerden  de le
den van Zijn verbondsvolk  op vertrouw elijke voet 
m et de godsdienstaanhangers; zij hadden veel gods
dienstige cerem oniën en gebruiken aangenom en. 
H et was moeilijk voor hen, om los te kom en van  
iets, w at zij nog niet als tégen-Goddelijk erkend 
hadden. De tijd, om zich algeheel van  de godsdien
stige instellingen los te m aken, brak echter voor hen
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aan. Terwijl zij nauw  sam engingen m et de gods
dienstaanhangers, verkeerden  zij in een toestand, 
w aarin  zij, zooals zinnebeeldig gesproken verk laard  
wordt, m et vuile kleederen bekleed w aren, w elk  
vuil zij zich door hun om gang met de Babylonische 
godsdienstsystem en en door de vereering  van  de 
h oogw aard ighe id sbek leders  in deze organisatie  op 
den hals gehaald hadden. De tijd kwam, w aarin  zij 
gereinigd m oesten w orden, en  de H eere zeide tot 
hen: „Toen antw oordde Hij en sprak tot degenen, 
die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet 
deze vuile k leederen  van hem  weg. D aarna sprak  
Hij tot hem: Zie, ik heb uw e ongerechtigheid van  u 
weggenom en, en Ik zal u  w isselkleeren aandoen." 
[Zie, ik heb uw  schuld van  u w eggenom en en zal u 
m et een feestgew aad doen kleeden.— K.B.] — Zach. 
3 : 4.

Toen de H eere tot Zijn Tem pel kw am  en het oor
deel begon, deed het „vuur eens Goudsm ids” en  de 
„zeep der V ollers" he t reinigingsw erk. „Zie, Ik zend 
mijn bode, om den w eg voor Mij te banen. O nver
w acht zal Hij in zijn tem pel komen, de Heer, naar 
w ien gij smacht, de Engel van  zijn verbond, naar 
w ien gij verlangt. Zie, hij komt! — Zoo spreekt Jah- 
ve der legerscharen  — W ie doorstaat de dag van  
zijn komst? W ie houdt zich staande als Hij v e r
schijnt? W ant Hij zal als he t vuur van  den sm elter, 
als het loog van den b leker zijn." — Mal. 3 : 1-3; K.B. 
A llen, die bij he t tem peloordeel voor den H eere 
stonden, zijn noodzakelijkerw ijze inbegrepen bij de 
voorafgegane verm aning om alles, w at to t de w ereld 
behoort, te verla ten  en zich volkom en to t den H eere 
te wenden. Daarom zegt Jehova door Zijn profeet: 
„Bekeert u tot Mij m et geheel uw  h art.”

V óór dezen tijd hadden de leden van Gods v e r
bondsvolk hun  levensdoel a lle reerst gezien in ka
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rakter-ontw ikkeling  en w el tot zulk een graad van 
volm aaktheid, dat Jehova w elgevallen  aan hen zou 
kunnen hebben; dat wil zeggen: zij trach tten  door 
eigen pogingen to t volm aaktheid op te wassen. Zij 
hadden geleerd  en geloofden, dat een  Christen zoo
danig m oest handelen, dat hij de goedkeuring van 
w ereldsche m enschen, w elke hem  gadeslaan, ont
ving. V erder, dat hij den Staat als de „machten bo
ven ons gesteld", had te erkennen. Eindelijk had 
hij er op te  letten, dat hij godsdienstaanhangers, in 
't bijzonder de hoogw aardigheidsbekleeders in de 
godsdienstige organisaties, vooral geen aanstoot 
zou geven. De rechtvaardiging van den Naam  van 
Jehova  w as een streven, dat dengenen uit de Elia- 
periode zoo goed als onbekend was; zij beschouw 
den het K oninkrijk Gods als een voorw erp van on
dergeschikte beteekenis, dat eerst nog tegem oetge- 
zien m oest w orden. De m eesten uit de Elia-periode 
zagen n aa r hun verandering  in de opstanding 
uit, w aardoor zij in den hem el zouden komen, 
om „de m enschen te regeeren  en te  helpen hen te 
herste llen ." Te bestem der tijd openbaarde God den 
leden van  Zijn verbondsvolk  evenw el, dat zulk een 
handelw ijze onjuist is, dat zij geen m enschen eer 
m oesten bewijzen, dat zij zich onm ogelijk zelf to t 
volm aaktheid  konden opw erken, doch dat zij alleen 
door Christus Jezus, hun Hoofd en volm aakten lei
der, voor God aannem elijk zijn. V oorts dat een ieder 
van  hen zich geheel tot den H eere bekeeren, zijn 
geboden gehoorzam en en zoo het Koninkrijk onder
steunen  m oest. — Jes. 6 : 1-9. Deze w aarheden  be
gonnen het volk Gods eerst na  de kom st van  Chris
tus Jezus geopenbaard  te worden.

Jehova 's  getuigen m oesten ter vervulling  van  hun 
taak  van  het noodige voorzien w orden, zij m oesten 
daarom  den godsdienst opgeven. Zij dienden God en
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Christus Jezus als de eenige „M achten" die over 
ons gesteld zijn, te erkennen, zij m oesten de m en
schenvrees afleggen en  God w aarlijk  vreezen. H et 
vuil op hun k leederen  — w elke hun herkennigstee- 
kens vorm den — w aarm ede zij besm et w erden  toen 
zij in Babylon w aren, m oest verw ijderd  worden. Dit 
konden zij doen, door zich geheel en al van  de Ba
bylonische system en af te zonderen en zich uitslu i
tend aan het Rijk Gods te wijden. Doordat zij op deze 
wijze hun k leederen  reinigden, gaven zij onom won
den te kennen tot degenen te behooren, die voor 
God en voor Zijn Koninkrijk, de Theocratie, instaan. 
Door de navolging der Babylonische gebruiken was 
Jehova 's  verbondsvolk  in een valstrik  geraak t en in 
zeker opzicht door den vijand gevangen genomen. 
De volgende, tot he t zinnebeeldige Israël gerichte 
w oorden Gods gelden thans passenderw ijze voor het 
geestelijke Israël: „Bekeer u Israël, to t Jahve, uw 
God! Door uw  eigen schuld zijt gij ten  val gekomen. 
H oudt uw  w oorden gereed. W endt u  dan to t Jahve  
en zegt Hem: „V ergeef ons heel onze schuld. Neem  
hier genoegen mee, dat wij u de offers van  onze lip
pen brengen; w ant bij u  vindt de w ees erbarm en."— 
Hosea 14 : 2, 3; K.B.

De in den Tem pel bijeenvergaderden, die de goed
keuring des H eeren ontvangen, m oeten thans hun 
onverdeelde liefde voor God en Zijn Rijk bewijzen.— 
Deut. 6 : 5, 6; 1 Joh. 5 : 3. W egens de ongerechtig
heid, die hen van  Babylon af aankleefde, m oeten zij 
zich „tot God bekeeren  m et geheel hun  hart [met 
algeheele overgave] en m et vasten  en m et w eenen” . 
Zij m oeten ervan  afzien, om evenals in de periode 
van  den godsdienst he t vleesch te verzorgen, opdat 
zij Jehova op de ju iste  wijze kunnen dienen en 
aanbidden. „V asten en w eenen” zou kunnen betee- 
kenen: zich van  allen  godsdienst onthouden, omdat
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godsdienst den heiligen N aam  Gods onteert en 
sm aad over Zijn volk  brengt. Door over begane on
gerechtigheid te treuren, openbaren G od’s knechten 
een ju iste  houding tegenover Jehova God en den 
rechten  gem oedstoestand, om Zijn w elgevallen  en 
zegeningen te ontvangen. „Zalig zijn die treuren, 
w ant zij zullen vertroost w orden." — M atth. 5 : 4. De 
H eere troostte  en troost nog steeds allen, die tot 
Zion behooren en zich volkom en en onvoorw aarde
lijk tot hem  bekeerd  hebben, zich van  den godsdienst 
afkeerden, hem  zonder aarzelen  in zijn w aren  aard  
getoond en zich ondubbelzinnig en zonder een com
prom is te slu iten  voor Jehova en  Zijn K oninkrijk 
verk laard  hebben.

Zulk een om keeren tot den H eere mag geen vorm 
kw estie  zijn, het m oet in oprechtheid  en w aarachtig
heid geschieden. Opdat de knech ten  Gods Zijn w el
gevallen  kunnen  ontvangen, m oeten zij erkennen  
en begrijpen, dat de strijdvraag, die thans beslist 
dient te worden, de rechtvaardiging van den Naam  
Jehova 's betreft, dat dit de belangrijkste van alle 
zaken  is en dat de leerstelling van het K oninkrijk de 
allervoornaam ste leerstelling is, om dat Jehova door 
het K oninkrijk Zijn Naam rechtvaardigt.

De H eere gebiedt Zijn volk niet, voor de w ereld  
of zelfs onder elkander een houding van leed en 
sm art aan  te nem en. M en lette  er op, dat Hij door 
Zijn profeet zegt: „En scheurt uw  h art en n iet uw e 
k leederen  en bekeert u tot den H eere uw en God, 
w ant Hij is genadig en barm hartig, lankm oedig en 
groot van  goedertierenheid  en berouw  hebbende 
over he t kw ade." — Joël 2 : 13.

Zijn leed openlijk ten toon te spreiden, zou niets 
te  beteekenen  hebben en zou God n iet w elgevallig 
kunnen zijn, indien het geschiedde, opdat anderen  
h ieraan  hun  aandacht zouden wijden. W erkelijk  v e r
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driet over een nalatigheid  in  het volbrengen van  
God's wil, zal het schepsel aan God toonen, doch 
n iet m et het doel, om door m enschen opgem erkt te 
worden. M en dient een  w aarachtig  verslagen  geest, 
dat wil zeggen, echt harte leed  te hebben, als m en in 
’t verleden  in gebreke gebleven is, aan  God en Zijn 
Rijk onverdeelde toew ijding te  toonen. — Ps. 51 : 17,
18. Echte, innerlijke droefheid, die a lleen  de H eere 
ziet, m oet aanw ezig zijn. W ant Hij is het, van  W ien 
de goedkeuring m oet komen, w aarin  m en zich v e r
heugt. God's oprecht volk  is door den godsdiensti- 
gen invloed van  zijn om geving in een net verstrik t 
geraakt, m ede tengevolge van  zijn eigen nalatig 
heid  en vrees voor schepselen. Toen God het de ne
telige positie openbaarde, w aarin  het zich bevond, 
w aren  de oprechten  w aarachtig  bedroefd en be
schaam d. Zij keerden  zich to t den H eere en  Hij be
w ees hun Zijn barm hartigheid. „W ant Hij is genadig 
en  barm hartig, lankm oedig en groot van  goeder
tierenheid .” De H eere m oest te r bereiking van  het 
doel, dat Hij m et hen  voor had, een gereinigd volk 
hebben, dat Hem offers in gerechtigheid zou b ren
gen. Den w aarachtig  aan God gewijden bew ees 
Hij barm hartigheid, toen zij in den Tem pel geoor
deeld w erden: „Daarom zegt de H eere alzoo: Ik ben 
to t Jeruzalem  w edergekeerd  m et ontferm ingen; mijn 
huis zal daarin  gebouwd w orden, spreekt de H eere 
der heirscharen, en het richtsnoer [van het opbouw 
w erk] zal over Jeruzalem  [Jehova s zichtbare orga
nisatie, die in 1918 door de pogingen van  den vijand 
verw oest w as gew orden] u itgestrek t worden. 
Zach. 1 : 16.

God wil n iet dat Zijn oprechte knechten  verlo ren  
zullen gaan, Hij wil, dat zij boete doen en to t Hem 
w ederkeeren, zoodra zij den ju isten  w eg erkennen. 
Indien zij dit bereidw illig doen, zullen zij Zijn zege
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ningen ontvangen: „De H eere ve rtraag t de belofte 
n iet (gelijk eenigen dat traagheid  achten), m aar is 
lankm oedig over ons, n iet w illende dat eenigen v e r
loren gaan, m aar dat zij allen to t bekeering kom en." 
— 2 Petr. 3 : 9.

God was vertoornd  op degenen, die in het jaa r 
1918 op den verkeerden  weg w andelden; toen echter 
de getrouw en hun toestand  erkenden, zochten zij 
ijlings Jehova 's  aangezicht, en dit deden zij m et een 
w erkelijk  oprecht harteleed. Daarop betoonde de 
H eere hun barm hartigheid  en vulde hun  mond m et 
liederen des lofs voor Hem. Dit had Hij door Zijn 
profeet Jesa ja  (12 : 1, 2) voorzegd: „En te d ien
zelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, H eere, dat 
Gij toornig op mij gew eest zijt, m aar Uw toorn is 
afgekeerd  en Gij troost mij; zie; God is mijn heil, ik 
zal vertrouw en en niet vreezen; w ant de H eere [Je 
hova] is mijn sterk te  en psalm, en Hij is mij tot heil 
geworden." Inplaats dat hij de oprechten, doch dwa- 
lenden vernietigde, reinigde de H eere hen, toen Hij 
tot Zijn Tempel kwam ; vervolgens „verkortte"  Jeh o 
va den dag der benauw dheid om hunnentw il en bood 
daardoor een gelegenheid, hun liefde voor Hem te 
bewijzen — M atth. 24 : 21, 22. De vernietig ing van  de 
„Christenheid" w erd uitgesteld  of vertraagd , opdat 
de „u itverkorenen" volle gelegenheid zouden ont
vangen, om voor de „Christenheid" van  den Naam  
van Jehova getuigenis af te leggen en zoodoende 
aan het „vreem de w erk" Gods een w erkzaam  aan
deel te hebben.

God kon de oprechten, die op Hem acht gaven, 
n iet als beproefd zijnde beschouw en, vóórdat zij op 
hun  fouten gew ezen w aren, ijverig boete deden, en 
Zijn aangezicht m et vasten  en gebed en oprecht h a r
teleed  zochten: „W ie weet, Hij mocht zich w enden 
en berouw  hebben en Hij m ocht eenen zegen ach ter
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Zich overla ten  to t spijsoffer en drankoffer voor den 
H eere, uw en God." — Joël 2 :14.

De trouw e leden van  het overblijfsel gehoorzaam 
den de verm aning Gods, om tot Hem w eder te kee- 
ren, den godsdienst te ontv luchten  en te mijden.
N u hebben zij van  den H eere het bewijs ontvangen, 
dat zij w aarachtig  gehandeld hebben; zij w eten, dat 
God het verderf van  hen afgew end en  zoodoende 
Zijn handelw ijze betreffende hen veranderd  heeft, 
dat Hij het overblijfsel gereinigd en gelouterd, w e
derom  in Zijn dienst genom en en  to t Zijn getuigen 
gem aakt heeft. D egenen echter, die aan godsdienst en 
godsdienstige gebruiken vasthielden, konden God’s 
zegen niet ontvangen  en  kw am en terech t bij de k las
se van den „kw aden knecht". H et door de sp rinkha
nenplaag voorschaduw de „vreem de w erk" Jeh o v a’s 
kon n iet stil gelegd en uit den w eg geruim d worden. 
Den getrouw en leden van  het overblijfsel bracht Zijn 
kom st ondertusschen geen kw aad of tegenspoed, 
doch groote zegeningen, aangezien hun de gelegen
heid geboden werd, h ieraan  een aandeel te nemen.

De „Christenheid" heeft in  groote m eerder
heid geen boete gedaan. Daarom  zendt God Zijn 
„sprinkhanenleger" to t haar; he t neem t deel aan  
Zijn „vreem de w erk”, hetgeen  de vern ietig ing  der 
spijzen en  de verw oesting van de w eiden der gods
dienstaanhangers ten  gevolge heeft. Doordat God 
Zijn getuigen, den „sprinkhanen", een aandeel aan 
Zijn „vreem de w erk" geschonken heeft — naar in 
deze profetie verk laard  w ordt — heeft Hij sedert 
1922 „zegeningen achtergelaten", zooals een volk 
nog nooit te voren  genoten heeft. Jehova  heeft in 
Zijn genade Zijn trouw e knechten van  „spijsoffer en 
drankoffer" voorzien, opdat zij Hem in w aarheid 
zouden dienen en Hem offergaven in gerechtigheid 
zouden brengen. — Mal. 3 : 3. N iem and anders heeft



248 G O D S D I E N S T

zulke zegeningen van  den H eere ontvangen. Terwijl 
Jehova 's  getuigen in de kracht des H eeren voor
w aarts gaan en  een aandeel nem en aan  het „vreem 
de w erk", nem en hun zegeningen voortdurend  toe, 
hun  vreugde w ordt steeds grooter.

Oproep tot activiteit

H et „Eliaw erk" eindigde in het jaa r  1918 — 2 Kon. 
2 :9 -12 . De God gewijden op de geheele aarde 
geraakten  een tijdlang in een toestand  van ledig
heid. In het jaa r  1919 en spoedig nadat zij van hun 
beperking en gevangenschap bevrijd w aren, begon 
God' s gewijd volk te  ontw aken en de noodzakelijk
heid in te zien, om actief te zijn. Dit w as ongetw ij
feld aan het feit toe te schrijven, dat de H eere hen 
zoo leidde, hetgeen door de volgende w oorden van 
Zijn profeet aangetoond wordt: „Blaast de bazuin 
te  Zion, heilig t een vasten, roept een verbodsdag 
uit." [Blaast de bazuin op Sion! Kondigt een vasten  
af! Roept to t boete op! K.B.] — Joël 2 : 15. Zion (dat 
op God's organisatie  m et inbegrip van  h aar zicht
baar deel op aarde betrekking  heeft) ontw aakte. Dit 
bazuingeschal in Zion geschiedde ten  behoeve der 
vrijgelaten  en teruggekeerde geestelijke Israëlieten  
Gods, Zijn „overblijfsel" op aarde, het w as destijds 
n iet een oproep tot activ iteit betreffende de „groote 
schare. De tijd, w aarin  God’s volk w erkzaam  m oest 
worden, w as gekomen, en de oproep tot onm iddel
lijke activ iteit w eerklonk. H et G enootschap liet het 
alarm  door middel van  de kolom m en van den 
W achttoren  to t u itdrukking komen, en een plechtige 
vergadering  w erd bijeengeroepen. H et was een op
roep tot hernieuw de activ iteit in Jeh o v a ’s dienst 
en deze m oest even onbevreesd ten  u itvoer w orden 
gebracht, als zij langen tijd geleden door den pro-



G eboorte van h e t K oninkrijk . Openb. 12 :1-5.
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feet Elisa voorschaduw d was. O ndanks den grooten 
tegenstand en  de vele  beschim pingen gaven Jeho
va 's  getrouw e getuigen met ijver en vreugde aan de
zen oproep gehoor. In het jaa r 1922 begon het getui- 
genisw erk op een w erkelijk  goed georganiseerde, 
system atische wijze en  met verhoogde activ ite it ten  
u itvoer gebracht te worden.

Een nauwkeurige aanwijzing

Een van de duidelijkste bewijzen, dat Jehova Zijn 
volk leidt op den weg, dien het gaan moet, is het 
feit, dat Jehova het gebruikt, om Zijn profetie te 
vervullen, he t daarna een begrip van  de profetie 
geeft en Zijn volk aantoont, dat he t op deze wijze 
gebruikt is. G edurende den W ereldoorlog w erden 
G od’s knechten  op aarde door den vijand — in de 
eerste  p laats door het godsdienstige elem ent h ier
van — uit e lkander gedreven en verstrooid. Zij 
m oesten w ederom  verzam eld w orden en in den 
d ienst Jehova 's  gaan; de profetie van Joël toont aan, 
dat God's hand  deze zaak leidde. „V erzam elt het 
volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, 
verzam elt de k inderkens en die de borsten  zuigen; 
de bruidegom  ga uit zijne binnenkam er en de bruid 
uit hare  slaapkam er". [Brengt het volk bijeen, he i
lig t de m enschen! Roept de ouderlingen sam en en 
brengt de k inderen  en zuigelingen bijeen; laa t de 
pasgetrouw de zijn kam er verla ten  en de bruid haar 
slaapkam er; K.B.] — Joël 2 : 16. In 1919 begon de ge
trouw e knechtsklasse bijeenverzam eld te w orden en 
zich voor te  bereiden, om zich m et vern ieuw den 
ijver aan den dienst des H eeren te w ijden en zoo
doende een geheiligde schare te  zijn, die uitslu itend 
afgezonderd is voor den dienst Jeh o v a’s. „V ergadert 
de oudsten." Deze  aanwijzing kan  geen betrekking
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hebben op de „verkozen ouderlingen”, doch heeft 
klaarblijkelijk he t oog op de gerijpten onder het 
volk des Heeren, die op een andere plaats door Mor- 
dechai en Naomi voorgesteld  worden; dezen w aren  
onder de beproeving, w elke hun gedurende den 
W ereldoorlog opgelegd werd, getrouw  gebleven. 
„V erzam elt de k inderkens" zegt de profetie. Dit 
heeft klaarblijkelijk betrekking op de jongeren  — 
voorgesteld door Esther en Ruth — die in de klasse 
van den knecht opgenom en w erden en sedert 1922 
aan de k lasse van  den „trouw en knecht" w erden 
toegevoegd. Terloops opgem erkt: deze aanwijzing  
toont nog, hetgeen de wil Gods betreffende de 
minderjarige k inderen is: de oudere personen die
nen hen nam elijk naar de sam enkom sten of naar de 
plaats van vergadring m ede te nem en, opdat zij daar 
toehooren en iets om trent het Rijk Gods kunnen  
leeren.

De verm aning of onderw ijzing des H eeren geldt 
iederen gewijde, ongeacht zijn positie in de organi
satie. M en lette  op de profetie, w elke zegt: „De 
bruidegom  en de bruid gaan uit hun kam er." In het 
zinnebeeld beteeken t dit, dat allen, die een huw e
lijk hebben aangegaan, dit niet als een aanvaardbare  
verontschuldiging voor hun w erkeloosheid in den 
dienst mogen aanw enden. De om standigheid, dat 
de eene persoon de m an en de andere de vrouw  is, 
rech tvaard ig t of verontschuldigt niem and, om zich 
aan den dienst te onttrekken. A ls  iem and een ver
bond sluit, om den w il Gods te doen, dan heeft dit 
verbond den voorrang boven alle andere verbonden, 
onverschillig of deze vóór of na de w ijding geslo
ten zijn. De echtelijke verbintenis ontslaat niem and  
van het ten uitvoer brengen van zijn of haar ver
bond, om Jehova te dienen, omdat het verbond m et 
Jehova van het allerbelangrijkste belang is. Het Ko
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n inkrijk  is gekom en, en het is de plicht en het voor
recht van een ieder, die de w ijdingsgelofte op zich ge
nom en heef t, om den Koning bekend te m aken, die den 
Naam van Jehova  zal rechtvaardigen. Jezus zegt tot 
degenen, die beloofd hebben, Hem na te volgen: „In
dien iem and to t Mij komt, en n iet haat zijnen vader 
en m oeder en vrouw  en kinderen en broeders en 
zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan  Mijn 
discipel n iet zijn.” — Luc. 14 : 26.

Deze w oorden gelden heden m et nóg sterkeren  na
druk dengenen, die in een verbond staan, om den 
wil Gods te doen. H et is het voorrecht van  ieder lid 
van het overblijfsel, om de broeders en zusters, die 
hun wijdingsgelofte gedaan hebben, aan  te  manen, 
hun verbond stip t na te  komen, door in den dienst 
te gaan en zich ijverig aan het w erk  des H ee
ren te wijden. Dit heeft de apostel Paulus dan ook 
gedaan: „Ik bid u dan, broeders, door de ontfermin- 
gen Gods, dat gij uw e licham en stelt tot eene leven
de, heilige en Gode w elbehagelijke offerande, w elke 
is uw e redelijke godsdienst." —  Rom. 12 : 1.

Een aan tal gewijden was geneigd te denken, dat 
zij op grond van hun positie en hun aanzien in  de 
vergadering  aan het getuigenisw erk van  huis tot 
huis geen aandeel behoefden te nemen, dat hun taak  
hoofdzakelijk bestond in het houden van  redevoe
ringen op vergaderingen  en aldaar d ienst te doen. 
M en lette  echter op de aanwijzing des H eeren door 
Zijn profeet m et betrekking tot dezulken: „Laat de 
priesters, des H eeren dienaars, w eenen tusschen het 
voorhuis en het a ltaar en laat hen zeggen: Spaar Uw 
volk, o Heere! en geef Uwe erfenis n iet over tot eene 
sm aadheid, dat de H eidenen over hen zouden heer- 
schen; w aarom  zouden zij onder de volken  zeggen: 
W aar is hunlieder God? — Joël 2 : 17.

De h ier genoem de priesters en dienaars stellen
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alle rechthebbenden op het Koninklijk priesterdom  
voor; en nadat dezen allen in den hem el zijn ge
bracht, m oeten zij den H eere een offer in gerechtig
heid brengen, nam elijk te allen tijde „eene offerande 
des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijnen Naam  
belijden.” — Hebr. 13 : 15. O ngeacht de positie, die 
hij bekleedde, kon geen van  de God-gewijden van  
de m edeschuld aan  de nalatigheid van  het volk  Gods 
vrijgesproken, noch van  't treuren  over de onteering 
van  Zijn N aam  en het bidden om de rechtvaardiging 
daarvan, on theven  w orden. Allen, die zoo nalatig  
w aren  geweest, w aren  schuldig en zij w erden allen 
verm aand, te w eenen en echt berouw  en een versla 
gen hart over de nalatigheid  of he t gebrek aan ijver 
in  de bekendm aking van  den Naam  des A llerhoog- 
sten  aan den dag te  leggen. Niet, dat zij zich in eenig 
opzicht m oesten onderscheiden, doch zij m oesten 
een  w aarachtig, oprecht verlangen  toonen, om den 
Naam  Jeh o v a’s te verhoogen en bekend te  m aken, 
dat Zijn K oninkrijk gekom en is.

Daarop zegt de profeet: „Spaar uw  volk, o H eere." 
H un w erd aangew ezen, op deze wijze openlijk te  
w eenen en de schuld, nalatigheid of het in gebreke 
blijven, om onder de m oeilijkste om standigheden 
zijn dienst te verrichten, te bekennen. De gewijden 
m oesten hun algeheele belangstelling toonen voor 
het Koninkrijk en de rechtvaardiging van  den Naam  
van  Jehova. God had uit de natiën  een „volk voor 
Zijn N aam  gekozen, w elk  gewijd volk het erfdeel 
des H eeren vorm de; en zoodoende w erd dit opge
dragen, tot God te bidden: „Geef uwe erfenis niet 
over tot eene sm aadheid, dat de heidenen [de gods
dienstaanhangers, die God n iet dienen] over hen 
zouden heerschen." Indien God Zijn volk  door een 
plaag zou bezoeken, zouden de godsdienstaanhan
gers stellig  h ierover spotten. Zij bespotten  nu reeds
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God, door Zijn bestaan  te ontkennen en te zeggen: 
„God is n iet alm achtig en daarom  lijdt Zijn volk." 
H et was daarom  noodig, dat den leden van  den „ge
trouw en knech t’’ barm hartigheid w edervoer en zij 
van hun  dwaalweg, in  het bijzonder van  den gods
dienst en de godsdienstvereering, teruggebracht 
werden, opdat zij de kom ende plaag —  die thans 
over de C hristenheid gekom en is — ontkom en 
m ochten en knechten  to t eer en tot lof van  Jehova 
zouden zijn. In overeenstem m ing hierm ede legde 
God in den m ond van  Zijn gewijden het volgende 
gebed, hetw elk  zij bidden: „Help ons, o God onzes 
heils, te r oorzaak van  de eere Uws Naam s; en red 
ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws 
Naam s wil. W aarom  zouden de heidenen zeggen: 
W aar is hun God? Laat de w raak  van het vergoten  
bloed Uwer knechten  onder de H eidenen voor onze 
oogen bekend w orden. Laat he t gekerm  der gevan
genen voor Uw aanschijn  kom en; behoud overig de 
k inderen des doods, naar de grootheid uws arm s 
[mogen door uw  m achtige arm  behouden blijven, die 
ten  dode zijn opgeschreven; K.B.]. En geef onzen 
naburen  zevenvoudig w eder in hunnen schoot hun
nen smaad, w aarm ede zij U, o Heere! gesm aad heb
ben.” — Ps. 79 : 9-12.

De in de profetie neergelegde verm aning en on
derwijzing des H eeren ontspringt n iet aan  den een 
of anderen zelfzuchtigen beweeggrond, doch dient 
om de w elvaart van het verbondsvolk Gods te be
vorderen, opdat he t in den ju isten  geestes- en har- 
testoestand  Jehova  kan  dienen, zooals het beloofd 
heeft te doen. Indien de getrouw e knechtsklasse den 
afgeteekenden w eg volgde, als zij berouw  had, zich 
beterde en onm iddellijk alles in het w erk stelde om 
haar verbond na te  komen, dan zou Jehova eveneens 
de belangen van  Zijn volk behartigen  en  het laten
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gedijen. Dit had de H eere beloofd: „Zoo zal de H eere 
ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk  verschoo- 
n e n ”. [W eer ijvert Jahve  voor zijn land en  heeft e r
barm en m et zijn volk; K.B.] — Joël 2 : 18.

Degenen, die bij he t tem peloordeel getrouw  be
vonden, in God's organisatie  opgenom en w erden en 
het overblijfsel van  Zijn gezalfden vorm en, hebben 
w erkelijk  oprecht berouw  gehad en zich om gekeerd, 
w aarna Jehova hun genade en goedheid heeft bew e
zen en voortgaat deze te bewijzen. Zij w orden in de 
laa tst aangehaalde profetie als „Zijn land” voorge
steld. God bevrijdde hen uit de gevangenschap van  
de bende van Satan en nam  van hen weg de m en
schenvrees. Hij opende voor het overblijfsel den 
weg, om volledig in Zijn dienst te treden  en daarna 
Zijn Koninkrijksboodschap onbevreesd bekend te 
m aken.

Sedert 1922 heeft de H eere den Zijnen duidelijk 
geopenbaard, dat hun strijd niet tegen de zw akheden 
van het eigen vleesch of tegen schepselen van 
vleesch en bloed gaat, doch dat zij tegen Satan en 
de legerschaar van  w etteloozen strijden, w elke voor 
m enschelijke oogen onzichtbaar zijn. Satan 's leger
schaar heeft de m enschen om den tuin geleid en 
zich van hen bediend, om godsdienstige system en 
op te richten en in w erking te stellen, w aardoor zij 
tegen God s verbond krijg hebben gevoerd. Zijn ge
trouw en hebben geleerd, dat zij zich in geenen deele 
op hun eigen bekw aam heid m ogen verlaten , om den 
vijand te kunnen w eerstaan, doch dat een ieder van 
hen volledig gew apend moet zijn m et de w apenrus
ting des H eeren en daarbij den H eere vertrouw en  
moet. God' s verbondsvolk heeft ervaren, dat de tijd 
voor den definitieven uitslag van het geschil m et 
degenen, die aan de zijde van den Duivel staan, op 
handen is, en dat wij daarom  in „den boozen dag”
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leven. De tijd, om den gezalfden uitdrukkelijke aan
wijzing te  geven, w elken w eg zij dienen in te slaan, 
is daarom  gekom en en de H eere zegt door Zijn 
W oord tot hen: „Daarom neem t aan  de geheele w a
penrusting  Gods, opdat gij kunt w ederstaan  in den 
boozen dag en alles verrich t hebbende staande blij
ven." — Ef. 6 : 13. Er is thans geen tijd om zich af te 
vragen: W at zullen de m enschen w el van  mij den
ken, als ik  in den dienst u ittrek? O ok is e r  geen 
reden, om te zeggen: Zal ik bewijzen kunnen, 
dat ik een mooi karak ter ontw ikkeld heb en onder 
alle om standigheden lief en  zachtm oedig kan  zijn? 
H etgeen schepselen van he t overblijfsel denken, is 
vo lstrek t n iet van  belang. H etgeen God van  hen 
denkt, is ech ter w èl van  het a llergrootste  belang.

Men lette  goed op de uitrusting, die de H eere ge
geven heeft en het gebod aan he t overblijsel om 
haar thans aan te leggen: „Staat dan uw e lendenen 
om gord hebbende m et de w aarheid"; dit w il zeggen: 
Toon, dat ge een w erkelijk  dienaar van de waar
heid zijt, die zich n iet door vrees laat afhouden of 
bescham en, doch die God en Zijn Koning te allen 
tijde vrijm oedig dient. Legt aan „het borstw apen der 
gerechtigheid”, dat wil zeggen: bewijs dat uw e h ar
ten  algeheel, ongedeeld en zonder comprom is naar 
he t K oninkrijk trachten, en dat gij slechts é é n  doel 
najaagt: God en zijn Rijk te  dienen. „Zorgt dat gij de 
voeten geschoeid hebt m et bereidheid  van het Evan
gelie des v redes”, dat wil zeggen: volledig toege
rust, om ruwe, rotsachtige paden —  die de vijand 
zoo gem aakt heeft — te betreden en h ierover te 
w andelen. V erkondigt te allen tijde en onder alle 
m oeilijke om standigheden de blijde boodschap van  
den „vrede voor de m enschen van goeden w il jegens  
God." D enkt er aan, dat de strijd niet tegen uw  m e
deschepselen gericht is. Gij strijdt n ie t tegen  de een



De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk 
bezitten en zich verlustigen over grooten vrede. -  Ps. 37 :11.
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of andere aardsche instelling of tegen  m enschen der 
aarde, gij strijdt te allen tijde voor het Koninkrijk 
onder Christus. Uw geheele hoop is in God en in 
Christus vastgelegd en gij strijdt immers tegen de 
vijanden Gods en de vijanden van Zijn Koninkrijk! 
Daarop volgt de verm aning: „Bovenal aangenom en 
hebbende het schild des geloofs”, w aartegen  de pij
len van den vijand niets verm ogen. H et geloof be
staa t uit de kennis van het geopenbaarde voorne
m en Jeh o v a ’s en een  volledig, volkom en vertrou 
w en in Zijn W oord; de pijlen van  den vijand k u n 
nen den trouw en knecht, die dit schild bezit, niet 
van de vervulling van  zijn plicht afschrikken. De 
Kath. Bijbel geeft een  sterkere  verta ling  van vers 16 
„Heft in alle om standigheden  [in allen Lagen; M en
ge] het schild van het geloof omhoog" evenals er ook 
in vers 13 van de K.B. iets bijzonders staat: „Zo kunt 
gij op de gevaarlijke tijd w eerstand bieden, alles 
er onder krijgen  en stand houden.” De Duivel en al 
zijn engelen kunnen de leden van  het overblijfsel 
er niet van overtuigen, dat hun  zaak hopeloos is. Hun 
onvoorw aardelijk  vertrouw en  behoort Jehova God 
en Christus, Zijn Koning, toe. V erder heet het: „En 
neem t den helm  der zaligheid”, hetgeen  wil zeggen: 
beseft m et het verstand  de ju iste  verhouding van 
het overblijfsel ten  opzichte van Jehova God en Zijn 
Rijk en verlaa t u op God's W oord, w etende, dat van 
Jehova redding komt, en dat er geen ander middel 
tot redding en overw inning bestaat. „En n e e m t . . . .  
het zw aard des Geestes, hetw elk  is G od’s W oord”, 
en gebruikt het, zooals de H eere het geboden heeft. 
— Ef. 6 : 14-17. Dit beteekent: de organisatie  des 
Duivels en zijn engelen volledig ontm askeren, door
dat den m enschen uit het W oord Gods w ordt aange
toond, dat godsdienst een valstrik  en een middel tot 
afpersing is, ja, tegen God en Zijn Koninkrijk gekant
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is. Als he t verbondsvolk  des H eeren m et de w apen
rusting, die de H eere bereid heeft, aldus bekleed is, 
kunnen Satan en zijn m edeplichtigen het n ie t v e r
schrikken. Toen de gewijden voor het gericht in den 
tem pel bijeen gebracht werden, bleef een aantal van 
hen in gebreke te gehoorzam en en de proef te door
staan, daar zij op hun eigen verstand  steunden, te r
wijl anderen bew ezen onvoorw aardelijk  gehoorzaam  
te  zijn. M en lette  thans op de gevolgen voor elke 
klasse.



DE GETROUWEN 
AANGEMOEDIGD.

HOOFDSTUK VIII

J EHOVA'S NAAM  is in hooge m ate gesmaad, in 
he t bijzonder sedert de dagen van  Nimrod. De 

Duivel en zijn w ettelooze engelen hebben het men- 
schelijk geslacht verdorven  en daardoor de vern ie ti
ging van  alle vleesch, m et u itzondering van N oach 
en zijn gezin, tew eeggebracht. Door N im rod als zijn 
aardschen vertegenw oordiger te  kiezen, ging de Dui
vel voort, sm aad over den N aam  van  Jehova  te b ren
gen. De godsdienst w erd als middel gebruikt, om de 
m enschen te om strikken en hen er toe te  brengen, 
God' s N aam  te  sm aden. Alle natiën  rondom  Israël 
geraakten  in den valstrik  van  den godsdienst, ja, 
zelfs het verbondsvolk  Gods; en de godsdienstaan- 
hangers van  Israël b rachten nog grooteren  sm aad 
over den Naam  des A llerhoogsten. Jezus kw am  tot 
het verbondsvolk  Gods ter rechtvaard ig ing  van  den 
Naam  Jeh o v a’s; doch de godsdienstige leiders brach
ten groote schande over dezen Naam ; Jezus zeide 
hun onom wonden, dat zij u it den Duivel w aren. — 
M atth. 15 : 1-9; Joh. 8 : 44. Dit levert verder he t be
wijs, dat de Duivel en zijn engelen tegen  een ieder 
krijg voeren, die instaat voor gerechtigheid en op 
haar weg w andelt. Toen de apostel Paulus volledig 
met de w aarheid bekend was geworden, m aakte hij 
onder goddelijke ingeving door de genade des H ee
ren bekend, dat de C hristen n iet tegen  vleesch en



bloed strijdt, doch dat de navolgers van  Christus 
tegen den Duivel en zijn heirschaar van  booze en 
gelen strijden. En nu, in deze „laatste  dagen”, begrij
pen de navolgers van  Christus Jezus de verk laring  
van den apostel beter dan ooit tevoren.

V anaf 1878 tot 1918 verlieten  vele m enschen de 
ultragodsdienstige organisaties en verk laarden  aan 
de zijde van  Christus te s taan ; doch haast allen van 
hen kw am en m et besm eurde k leederen  uit „Baby
lon", bevlek t door godsdienst en door vele cerem o
niën, w aaraan  zij nog vasthielden. In het jaa r 1917 
verzetten  de godsdienstige kringen onder he t volk 
Gods zich tegen  het w erk des H eeren op aarde en 
brachten veel sm aad over Jehova 's  Naam. In 1918 
m aakten deze opstandigen gem eene zaak m et den 
clerus der godsdienstige organisaties en overlaad
den degenen, die standvastig  voor den H eere en 
Zijn Koninkrijk intraden, met nog grooteren smaad. 
Zelfs toen hielden degenen, die zich aan God en Zijn 
Koninkrijk volledig gewijd hadden, nog eenigerm ate 
aan den godsdienst en bepaalde godsdienstige gebrui
ken vast. God liet het toe, dat in het jaa r  1918 het ge- 
tu igenisw erk om zoo te zeggen stilstond. Degenen 
die gepoogd hadden trouw  te zijn, trach tten  te w eten 
te kom en — den grooten sm aad gevoelende, w elke 
daardoor op hen kw am  — om w elke oorzaak het ge- 
tuigenisw erk stopgezet was. Er w aren  tw ee redenen, 
waarom  God hen verderen  sm aad liet verduren: 1) 
om dat degenen, die nog aan sommige elem enten van 
den godsdienst vasthielden, h iervan  afgezonderd 
m oesten w orden; en 2) om dat allen, die w are en ge
trouw e navolgers van  Christus Jezus w ilden blijven, 
nog verder beproefd m oesten w orden en van de zijde 
der dw eepers sm aad m oeten verduren, om dat ook 
Jezus zoo geleden had. Van zulke sm aadheden zeide 
Hij, naar in de profetie verhaald  w ordt: „W ant
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de ijver van Uw huis heeft mij verteerd ; en de 
sm aadheden dergenen, die U smaden, zijn op mij ge
vallen." — Ps. 69 : 10.

De getuigen Jeh o v a ’s w orden gelijk C hristus J e 
zus, hun Hoofd, dikwijls gesmaad. W anneer Zijn ge
trouw e dienstknechten zich in droefheid bevinden, 
p leegt God hen bijzonder te bem oedigen, door hun 
Zijn vroegere beloften in herinnering te brengen. 
„David sterk te  zich in den Heere, zijnen God". — 
1 Sam. 30 : 6. Dezelfde gedragslijn volgen allen, die 
zich geheel aan  den grooten Theocraat toegew ijd 
hebben.

Jezus keerde zich vastberaden  tegen  al den 
godsdienstigen invloed van den Duivel en zijn me
nigte. W egens Zijn trouw  tegenover Jehova b rachten 
de godsdienstaanhangers dezelfde sm aadheden over 
Hem, w aarm ede de vijand den Naam  van  Jehova 
overladen had. A lle navolgers van Christus Jezus, 
dat wil zeggen, alle Christenen, m oeten in Zijn voet
stappen volgen, om dat zij h iertoe geroepen zijn en 
allen hebben sm aadheden te verduren. — 1 Petr. 
2 :2 1 . Om dat deze getrouw en zich tegen den gods
dienst verzetten  en Jehova getrouw  blijven, m oeten 
zij ook verder den smaad van den vijand verdragen. 
Paulus haalde de w oorden van den bovenstaanden 
Psalm aan en verk laarde  ze van toepassing op de 
getrouw e navolgers des H eeren en wel op den tijd 
van de w ederkom st van Christus in de laa tste  dagen. 
— Rom. 15 : 3, 4. De ervaringen, w elke God s volk 
in het bijzonder in de jaren  1917 en 1918 doorm aakte, 
zijn al diegenen ten  goede gekomen, die daardoor 
op de ju iste wijze geoefend w erden en vasth ielden  
aan  hun verbond.

De tijd m oet komen, w aarin  Jehova Zijn Naam  als
mede al degenen zal rechtvaardigen, die Zijn Naam  
aanroepen  en trouw  blijven. Degenen, die God w er
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kelijk liefhadden en Hem dienden, riepen in den tijd 
van 1918 tot 1919 tot den H eere en baden ongeveer 
he t volgende: „Spaar uw  volk, Jehova  en geef Uw 
erfdeel n iet aan sm aadheden over!" Dit gebed w as 
door Jehova  en Zijn profeten voorzegd: „Laat de 
priesters, des H eeren dienaars, w eenen tusschen het 
voorhuis en het altaar, en laat ze zeggen: Spaar Uw 
volk, o H eere en geef Uwe erfenis n ie t over tot eene 
sm aadheid, dat de heidenen over hen zouden heer- 
schen; w aarom  zouden zij onder de volken zeggen: 
W aar is hunlieder God?" — Joël 2 : 17.

G edurende den tijd, die als de oorlogsperiode van 
1914-1918 bekend staat, toen de Duivel en zijn gods
dienstige handlangers God' s volk  met sm aad over
laadden, scheen zijn toestand troosteloos te zijn. J e 
hova heeft betreffende dezen toestand  alles vooruit 
gew eten en dien door Zijn profeet laten  voorzeggen. 
En nu, nadat m eerdere jaren  van  w elvaart onder de
genen, die den H eere trouw  w aren, voorbij zijn ge
gaan, heeft Hij hun de beteekenis van  de profetie 
van Joël onthuld; deze openbaring verm eerdert hun 
geloof, verhoogt hun moed en m aakt hen zeer geluk
kig. M ogen allen, die Jehova en Zijn Koninkrijk lief
hebben en daarom  den godsdienst haten, thans de 
profetie van Joël lezen en jubelen! Als antw oord 
op het gebed van de in verdrukking  verkeerende 
getrouw en zegt Jehova door Zijn profeet: „Zoo zal 
de H eere ijveren over Zijn land en Hij zal Zijn volk 
verschoonen." — Joël 2 : 18.

Jehova hoorde het roepen van  de Hem gewijde 
knechten: „En de H eere zal antw oorden en to t Zijn 
volk zeggen: ziet, Ik zend ulieden het koren en den 
most, en de olie, dat gij daarvan  verzadigd zult w or
den; en Ik zal u n ie t m eer overgeven  to t eene sm aad
heid onder de Heidenen. [Jahve zal antw oorden en 
spreken  to t zijn volk: „Zie, Ik zal u tarw e, wijn en
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olie schenken, dat gij daaraan  u verzadigen kunt. Ik 
geef u n iet verder prijs, dat gij to t spot dient aan de 
heidenen” ; K.B.] — Joël 2 :19 . Deze belofte heeft 
Jehova  langen tijd geleden in het belang van  dege
nen, die thans op aarde leven, gegeven.

Jehova liet daarop in het jaa r 1919 dit deel van  
Zijn profetische belofte in vervulling gaan. Te dien 
tijde w isten de gewijden ondertusschen niet, dat de 
profetie van Jehova hun hulp beloofde; zij m oesten 
door Zijn genade eerst later den zin ervan  leeren be
grijpen. In den zom er van het jaa r 1919 kw am  J e 
hova's volk voor een hoofdvergadering in Cedar 
Point, Ohio, bijeen. Daar begonnen Zijn leden zich te 
realiseeren, dat he t „Eliaw erk” volbracht en voorbij 
was en dat zij op het punt stonden, he t werk, dat 
door den profeet Elisa voorschaduw d was, te begin
nen. V óór dien tijd hadden zij bij de „w ateren" halt 
gehouden (de m enschen, die het uiteindelijke oor
deel tegem oet gaan), evenals in het voorbeeld  Elisa 
na het w egnem en van Elia aan den oever van den 
Jo rdaan  halt heeft gehouden. Toen Elisa zich van 
de belangrijkheid van zijn w erk bew ust werd, sloeg 
hij onm iddellijk de w ateren  van den Jo rdaan  en be
gon met zijn werk. Gelijkerwijze w erden de leden 
van G od’s volk zich in 1919 van de veran tw oorde
lijkheid bewust, die hun was opgelegd; zij haastten  
zich daarop, m et de voorbereidingen voor hun w erk 
te  beginnen. — 2 Kon. 2 : 11-14. Daarop gingen zij 
to t daden over en hun hoop begon te herleven.

V olgens de Engelsche Rotherham -vertaling luidt 
dit deel van de profetie van Joël letterlijk: „Ziet naar 
Mij [Jehova], Ik, die u [dat] zend”, hetgeen  voor 
de verzadiging der hongerige zielen noodig is. Des
tijds begon Jehova Zijn getrouw  volk een nieuw  en 
duidelijker inzicht in Zijn voornem ens m et be trek 
king to t dit volk te  geven. Zooals Joë l's  profetie
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voorzegt, heeft Jehova vanaf dien tijd aan Zijn ge
trouw  volk verder „koren” gezonden, dat wil zeggen, 
het „vette der ta rw e” (Ps. 104 : 14), w aarm ede het 
zich voedt, „brood, dat het hart des m enschen s te rk t” 
(Ps. 104 : 15) en „m ost” of „wijn", ja, den allerkos- 
telijksten wijn, „die het hart des m enschen ver
heugt". — Ps. 104 : 15. De H eere Jezus bevond zich 
destijds reeds in den Tempel en zelfs Zijn getrouw e 
navolgers w isten dit te dien tijde nog niet; toch be
gonnen zij destijds onder de leiding van den M eester 
— naar Jezus hun beloofd had — m et Hem den nieu
wen wijn in het Koninkrijk te drinken. — M atth. 26 : 
29. Dit beteekende een levendigen dienst in den wijn
berg des H eeren (Matth. 20 : 1-6) en nadat het w erk 
begonnen was, beteekende het nu een vreugdevol 
drinken van den wijn met den Heere. Op deze wijze 
begonnen de getrouw en hun voorrecht naar w aarde 
te schatten, om w eder aan den dienst des Konings 
te m ogen deelnem en; hun vreugde nam  van dien 
tijd af gestadig toe.

V erder luidt de profetie van  Jehova: „Zie, Ik zend 
ulieden . . . .  de olie.” Voor w elk doel? „Olie m aakt 
het aangezicht glanzend." De nieuw e geopenbaarde 
w aarheden en de gelegenheden in den dienst w aren 
een groote verkw ikking voor de leden van God's 
volk, een gevolg van het feit, dat zij nu in het v e r
bond voor het Koninkrijk w erden opgenom en. Toen 
begon de organisatie des H eeren op aarde vorderin
gen te m aken en sedertdien zijn de zegeningen van 
Jehova en Zijn Koning in steeds rijkere m ate over 
God's volk uitgestort.

W elke uitw erking diende dit volgens de w oorden 
Jehova 's  op de getrouw en te hebben? „Dat gij daar
van verzadigd zult w orden." De leden van  het volk 
Gods begonnen te juichen en hielden op treurig  te 
zijn vanw ege de sm aadheden, die in he t verleden
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over hen gekom en waren. Dit was in overeenstem 
ming met hetgeen God door een anderen profeet 
voorzegd had: „Alsof met vet en merg mijn ziel ver
zadigd wordt, zo wil mijn mond m et jubelende lip
pen U prijzen." —  Ps. 63 : 6; K.B. Zijn volk begon 
destijds de volgende profetische belofte Gods te 
verstaan : „Die uw en mond verzadigt m et het 
goede, uw e jeugd vernieuw t als eens arends.” — 
Ps. 103 : 5. V óór dien tijd hadden de getrouw en hun 
verdrukking vol kom m er verdragen  en zoodoende 
baden zij nu tot Jehova: „V erzadig ons in den m or
genstond m et uw e goedertierenheid, zoo zullen wij 
juichen en verblijd  zijn in alle onze dagen. Verblijd 
ons naar de dagen in dew elke Gij ons gedrukt hebt, 
naar de jaren  in dew elke wij het kw aad gezien heb
ben .” — Ps. 90 : 14, 15.

Jehova beantw oordde dit oprecht gebed van Zijn 
getrouw e knechten, zooals Hij door Zijn profeet 
voorzegd heeft: „Dan zal zich de jonkvrouw  verblij
den in den rei, daartoe de jongelingen en ouden te 
zamen; w ant Ik zal hunlieder rouw  in vroolijkheid 
veranderen  en zal hen troosten en zal hen verblijden 
na hunne droefenis; en Ik zal de ziel der Priesteren 
m et vettigheid  dronken m aken en mijn volk zal met 
mijn goed verzadigd worden, spreekt de H eere. — 
Jer. 31 : 13, 14. En door Zijn profeet: „Ik zal haren 
kost rijkelijk zegenen, hare nooddruftigen zal Ik met 
brood verzadigen. En hare priesters zal Ik m et heil 
bekleeden en hare  gunstgenooten zullen zeer ju i
chen." — Ps. 132 : 15, 16.

Om dat Jeh o v a ’s gewijd volk gedurende den W e
reldoorlog aan zijn vrees had toegegeven en nog aan 
bepaalde godsdienstige gebruiken had vastgehou
den, w as Jehova vertoornd  op hen. De leden van 
God's volk zw ichtten om tw ee redenen voor de ve r
volging, die de godsdienstige w erk tu igen  van  den
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D uivel over hen brachten, zoodat zij m et het predi
ken  van  het evangelie  ophielden; ten  eerste  om dat 
zij v reesden  voor de w ereldsche m achten, ten  tw eede 
wijl zij de aardsche heerschers nog steeds als de 
„m achten, die boven hen gesteld w aren", erkenden. 
D aardoor kwam  het, dat Jehova vertoornd  op hen 
was. Toen de getrouw en zich echter, nadat God hun 
een duidelijk inzicht in Zijn voornem en geschonken 
had, van  hun voorrechten  beter bew ust w erden en 
daarna hun m enschenvrees eens en  vooral aflegden, 
m archeerden zij onm iddellijk in den dienst des Ko- 
nings verder. Jehova 's  toorn keerde zich van  hen  
af, zooals Hij het door Zijn profeet voorzegd had: „En 
te  dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, 
H eere, dat Gij toornig op mij gew eest zijt, m aar uw  
toorn  is afgekeerd  — [wel w aart Gij op mij v e r
toornd, m aar de toorn is gew eken; K.B.] en Gij 
troost mij." — Jes. 12 : 1.

Je h o v a ’s genade en goedheid betreffende Zijn ge
wijd en getrouw  volk, die zich daarin  uitten, dat Hij 
„brood”, „wijn" en „olie” liet toekom en, verkw ikten  
de Zijnen zoozeer, dat e r geen reden  m eer aanw ezig 
was, om den dienst des Konings op een treurige, v e r
dedigende en rustige wijze ten u itvoer te brengen. 
W ant Jehova had door Zijn profeet Joël hun een toe
nem ende vreugde geprofeteerd en to t hen gezegd: 
„En Ik zal u n iet m eer overgeven  tot eene sm aad
heid onder de heidenen [godsdienstaanhangers]". 
W aarom ? O m dat de tijd voor de rechtvaardiging van  
den N aam  Jeh o v a ’s aangebroken was; degenen, die 
getrouw  en  vrijm oedig Zijn N aam  verkondigden en 
bleven verkondigen, schaam den zich niet over de 
sm aadheden, die door hun  trouw en dienst over hen 
gekom en w aren; zij lieten zich door de sm aadheden, 
w aarm ede de godsdienstaanhangers hen overlaad
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den, n iet te r  neder slaan noch van  den dienst af
houden.

Toen in he t jaa r 1918 Jehova 's  volk in zijn vrijheid 
en  zijn dienst voor Jehova belem m erd werd, w aren  
de godsdienstaanhangers, in de eerste  plaats de 
hooge geestelijken, in hooge m ate zorgeloos. Jehova 
zegt van dien toestand: „En Ik ben m et eenen zeer 
grooten toorn vertoornd  tegen die geruste heidenen 
[de godsdienstaanhangers, die w el bew eren God te 
dienen, het ech ter n ie t d o en ]; w ant Ik w as een w ei
nig toornig [over mijn gewijd volk in de jaren  1917 
en 1918], m aar zij [de godsdienstaanhangers] heb
ben ten kw ade [mijn trouw e knechten] gehol
pen." — Zach. 1 : 15. Dit „kw ade" deden de gods
d ienstaanhangers, doordat zij de leden van het aan 
God gewijd volk m et sm aad overlaadden door de 
bewering, dat zij vijanden Gods w aren, door hen al
lerlei valsche benam ingen te geven en hen schande
lijk te bejegenen.

W ie diende voor de vervolging van  God's volk 
gedurende den W ereldoorlog verantw oordelijk  ge
steld  te worden? Zonder twijfel w aren  de v e ran t
w oordelijken de m edeplichtigen van  den Duivel, 
w iens hoofdw erktuig Gog is, de aanvoerder van  de 
heirschaar booze engelen. De profeet zeide van  hen, 
dat zij een vanu it he t N oorden kom end leger zijn; 
w elke onzichtbare schepselen zich van  godsdien
stige handlangers, m enschen op aarde, bedienden, 
om God's getrouw e getuigen te  vervolgen. — Ezech. 
38. Hun vijandelijke handelingen vooru it wetend, 
zeide God van  hen: „En Ik zal dien van  het N oorden 
verre  van ulieden doen vertrekken  en hem  wegdrij- 
ven in een dor en w oest land, zijn aangezicht naar 
de oostzee en zijn einde naar de A chterste Zee [zee 
in het W esten; K.B.] en zijn stank  zal opgaan en zijne 
vuiligheid zal opgaan; w ant hij heeft groote dingen
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gedaan." [wijl hij gew elddadig opgetreden is; M en
ge]. — Joël 2 : 20.

G edurende het „Elisawerk" sedert 1918 zijn de 
vijandelijke strijdkrachten door den H eere m erkbaar 
in toom of binnen de perken gehouden, opdat het 
w erk door G o d s getrouw e getuigen voortgang 
m ocht hebben; zij zijn echter n iet volledig „verw ij
derd”. Daarom  m oet de beteekenis van de profetie 
als een belofte van  Jehova w orden opgevat, dat in 
A rm ageddon de vijand door de vernietig ing volledig 
„verw ijderd” zal worden. V an de vijandelijke strijd
k rachten zegt Jehova: „En Ik zal u  [Gog] om wenden 
en eenen zeshaak in u slaan, [V erlokken zal Ik u, 
ophitsen zal Ik u; K.B.] en u optrekken  uit de 
zijden van het N oorden en Ik zal u brengen op de 
bergen Israëls." „Op het open veld  zult gij vallen; 
w ant Ik heb het gesproken, spreekt de H eere Heere." 
— Ezech. 39 : 2, 5.

G edurende den W ereldoorlog m aakten de gods
dienstaanhangers uit he t „land” (de toestand) van 
het volk Jehova 's  een plaats, w aar Zijn „sprinkha
nen" niets verteren  konden; doch Jehova zegt door 
Zijn profeet van den vijand: „En Ik zal . . . .  hem 
w egdrijven in een dor en woest land .” Zooals de 
profetie verk laart, zal Jehova dit doen, om dat Hij 
„groote dingen gedaan" heeft. De Duivel en zijn 
godsdienstig leger hebben getracht zich zeer m ach
tig voor te doen. Zij loopen tro tsch rond en trachten 
hun grootheid ten toon te spreiden. Op deze wijze 
verzam elt de vijand al zijn strijdkrachten tegen J e 
hova's Theocratie en Zijn Koning, m et inbegrip van  
Zijn getrouw e getuigen, die thans op aarde zijn. De 
vijand h itst de m enigten van de bevolking der aarde 
tegen Jehova  en Zijn Koning op; dit geschiedt in 
voorbereiding van  de definitieve openbaarm aking 
van den toestand  in Arm ageddon. A ls gevolg van
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A rm ageddon zal de „stank” van  den verslagen  
vijand zoo ontzettend zijn, als men nog nooit be
leefd heeft: „En het zal te dien dage geschieden, dat 
Ik Gog a ldaar eene grafstede in Israël zal geven [als 
aandenken aan de rechtvaardiging van den Naam 
van Jehova], he t dal der doorgangers naar he t oos
ten der zee; en dat zal den doorgangers den neus 
[mond] stoppen; en a ldaar zullen zij begraven Gog 
en zijne gansche m enigte [bende; K.B.] en zullen het 
noemen: H et dal van  Gogs m enigte. H et huis Israëls 
nu zal ze begraven  om het land te reinigen, zeven 
m aanden lang; ja, al het volk des lands zal begraven 
en het zal hun tot eenen  naam  zijn ten dage als Ik zal 
verheerlijk t zijn, spreekt de H eere H eere." — Ezech. 
39 : 11-13. In A rm ageddon zal de grootheid van den 
vijand voor eeuw ig ten einde zijn, daar zal de smaad 
van den Naam  Gods voor eeuw ig w orden w egge
daan.

Verzekering

Het is heden  de dag van strijd en God's beloften 
geven Zijn volk om trent den uitslag  van  dien strijd 
volkom en vertrouw en. Deze kostbare beloften w er
den langen tijd geleden opgeteekend en thans open
baart God Zijn getrouw en hun beteekenis. De Ko- 
ninkrijksboodschap m aakt de verdorvenheid  van 
den godsdienst openbaar en dit m aakt de aardsche 
vertegenw oordigers van den Duivel, die den gods
dienst bijstaan, woedend. Zij stelt zijn valschheid en 
afpersing aan  de kaak. M en kan verw achten, dat de 
handlangers van Satan al de hun ter beschikking 
staande m iddelen zullen toepassen, om het w erk van 
Jehova 's  getuigen tegen te houden; de dagelijk- 
sche gebeurtenissen bewijzen, dat dit het geval is. 
De profetie des Heeren, w aarvan  de beteekenis 
thans onthuld is, houdt een belofte van  God aan Zijn
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volk in: „V rees niet, o land, verheug u en wees 
blijde; w ant de H eere heeft groote dingen gedaan.” 
— Joël 2 : 21.

Een inval in he t „land” of den toestand  van Jeh o 
va 's getuigen, zooals bijvoorbeeld door een sprink- 
hanenzw erm , zou hen stellig groote schade berok
kenen. Doch de H eere verzekert Zijn volk, dat he t 
voor zulk een inval n iet behoeft te vreezen. De 
vijand zal n ie t in staat zijn, den aardschen toestand  
of den w elstand  van het w erk van  het overblijfsel 
da t thans op aarde is te vernietigen. H et getrouw e 
overblijfsel m oet en zal ongeacht al den tegenstand  
m et ijver en voortvarendheid  voorw aarts schrijden, 
om dat wij ons thans in den dag Jehova 's  bevinden. 
Daarom  geldt in onze dagen de langen tijd geleden 
opgeteekende profetie: „Te dien dage zal tot Je ru 
zalem  gezegd w orden: V rees n iet o Sion, laa t uwe 
handen n iet slap w orden. De H eere uw  God is in het 
m idden van  u, een held, die verlossen zal; Hij zal 
over u vroolijk  zijn m et blijdschap, Hij zal zwijgen 
in zijne liefde, Hij zal Zich over u  verheugen  met 
gejuich." — Zef. 3 : 16 ,17.

Vanaf 1918 is Christus Jezus in den Tem pel; Hij 
voert he t volledige bevel over het overblijfsel en 
terw ijl Hij de levende steenen  in den tem pel heeft 
opgebouwd, is de vreugde van  degenen, die in den 
Tem pel gebracht zijn, grooter geworden. Evenals 
m en bij den opbouw  van  de m uren van  Jeruzalem  
sprak, zoo spreken thans ook de getrouw en: „Deze 
dag is den H eere uw en God heilig . . . .  zoo bedroeft 
u  niet, w an t de blijdschap des H eeren, die is uwe 
sterk te ." —  Neh. 8 : 10, 11. H et overblijfsel alsm ede 
zijn m etgezellen, die thans m et hen zijn, zien, dat dit 
de dag van  de rechtvaardiging van  den Naam  van 
Jehova is, dus een dag, die den H eere heilig is. Daar 
zij aan dit w erk  der rechtvaardiging m ogen deelne
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men, is hun vreugde zeer toegenom en. Jehova  w aak t 
over de Zijnen: „W ant de ogen van  Jah v e  overzien  
heel de aarde om degenen te helpen, die Hem m et 
een onverdeeld  hart toebehoren .” — 2 Kron. 16 :9; 
K.B. De vervulling van  deze profetische belofte aan  
het volk des H eeren is in het bijzonder vanaf 1922 
to t op heden  bew aarheid; de K oninkrijksbelangen 
w orden voortdurend  behartigd. Jeh o v a ’s trouw e 
knechten zien en w aardeeren  de tegenw oordigheid  
des H eeren Jezus in den Tempel; zij b idden vol ve r
trouw en om w elvaart en de behartig ing van  de Ko
ninkrijksbelangen: „De steen, dien de bouw lieden 
verw orpen  hadden, is to t een hoofd des hoeks gew or
den; dit is van  den H eere geschied en het is w onder
lijk in onze oogen. Dit is de dag, dien de H eere ge
m aakt heeft, laa t ons op denzelven ons verheugen 
en verblijd zijn. Och, H eere, geef nu heil, och, Heere, 
geef nu voorspoed." —  Ps. 118 : 22-25.

Sedert 1922 zijn er ech ter voortdurend  om standig
heden geweest, die he t voortschrijdende w erk  be
treffende het K oninkrijk dreigden tegen te  houden 
en dit is ook thans nog het geval. D erhalve spreekt 
de H eere Zijn trouw  volk  door de volgende w oorden 
m oed in: „V reest niet, gij beesten  des velds, w ant de 
w eiden der w oestijn zullen w eder jong gras voort" 
brengen; w ant he t geboomte zal zijn v rucht dragen, 
de wijnstok en vijgeboom  zullen hun  verm ogen 
geven". [„D ieren in het veld, m aakt u  n iet bang, 
w ant w eer groent de w eigrond in de steppen; de bo
men dragen w eer hun  vruchten, vijg en druif leveren  
w eer hun rijkdom "; K.B.] — Joël 2 :22 .

De hier gebezigde w oorden „gij beesten  des 
velds", hebben in de vervulling van de profetie geen 
betrekking op levende schepselen, noch voorscha
duw en zij deze; zij betreffen veelm eer dingen, die 
daadw erkelijk  voor de behartig ing van  het Konink-
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rijksw erk gebruikt w orden. Het zw are gedeelte van  
dit w erk w ordt verrich t door m echanische m idde
len, arbeid besparende toestellen en transportm id
delen, die Jehova 's  getuigen gebruikt hebben, om 
het hun toevertrouw de w erk te doen. Zulke zware 
lastdragers zijn: fabrieksgebouw en voor het v e r
vaardigen van de boodschap in gedrukten vorm, de 
radio, luidsprekerw agens, gramofoons, autodiensten, 
dienstorganisaties en dergelijke. De radio w erd zoo
lang gebruikt, als het de wil des H eeren scheen te 
zijn; en dit geschiedde ongeacht den b itteren  tegen
stand van den vijand. Zij w ordt nu slechts bij gele
genheid nog gebruikt, al naar gelang de H eere het 
heeft toegestaan. Doordat Jehova 's  getuigen van 
aangezicht tot aangezicht tot de m enschen spreken, 
biedt zich zoodoende voor den enkeling een betere  
gelegenheid dan de radio, om zijn trouw  te bewijzen, 
zijn onkreukbaarheid  te bew aren en de aandacht van 
de m enschen van  goeden wil te w innen. Toen het 
bleek, dat de radio niet langer m eer kon w orden ge
bruikt, w aren eenigen van 's H eeren kinderen 
h ierover diep bedroefd; doch de H eere verzekerde 
den getrouwen, dat e r geen reden was om te vree- 
zen. De sp reekapparaten  zijn thans zelfs nog doel
treffender dan de radio en de resu lta ten  zijn veel 
beter.

N aar gebleken is, heeft een aan tal personen, die 
knechten des H eeren bew eerden te zijn, hun geeste
lijken ijver en hun belangstelling voor het Konink
rijk, de Theocratie, verloren. H ierdoor w ordt het 
w erk echter niet opgehouden, vooral daar de H eere 
voor de u itvoering van het getuigenisw erk andere 
m enschen in het veld gebracht heeft, in het bijzon
der de Jonadabs. Ten tijde, dat deze regels geschre
ven  werden, w erden in A m erika  meer dan veertig  
duizend gramofoons m et ve le  spreekplaten gebruikt,
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om de m enschen de Koninkrijksboodschap te bren
gen. Deze ijverige activiteit heelt haar zegenrijke  
vruchten opgeleverd. Zooals de profetie voorzeide, 
zullen de „weiden der woestijn w eder jong gras 
vóórtb rengen”, dat verfrisschend groen is. W aarom ? 
„W ant het geboomte [een beeld van de levende 
schepselen, die getuigenis afleggen] zal zijne vrucht 
dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun verm o
gen geven.” De H eere behoedt hen voor arglistige 
aanslagen  van den vijand en Zijn K oninkrijksbelan
gen schrijden zegevierend voorw aarts.

Daarom  spreekt de H eere door Zijn profeet tot 
Zijn getrouw en: „En gij kinderen van Sion, verheugt 
u  en zijt blijde in den H eere uwen God; w ant Hij zal 
u geven dien Leeraar der gerechtigheid, en Hij zal 
u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en 
den spaden regen in de eerste  m aand” [En gij, zonen 
van  Sion [dit is he t overblijfsel, dat na de beproevin
gen van het jaar 1918 geboren w erd], ju icht en v e r
heugt u in Jahve, uw  God! W ant dan zal Hij u geven 
den Leeraar der G erechtigheid en regen zal Hij u 
schenken, herfst en lenteregens als voorheen; K.B.] 
—  Joël 2 :23.

Den getrouwen, die hun ijver voor Jehova liefde
vol bewijzen, gebiedt Hij: „Zijt blijde in den H eere 
uw en God." Dit deel van de profetie spreekt van de 
groote zegeningen, die de H eere heeft beloofd te 
zullen zenden en die Hij Zijn volk dan ook geschon
ken heeft, in het bijzonder sedert 1922. Deze zege
ningen zijn niet aan eenig mensch toe te schrijven, 
doch alle eer, alle lof kom t Jehova toe: „En Hij zal 
u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en 
den spaden regen.” Vóór 1922 kwam en de m et regen 
vergeleken  zegeningen Gods karig op Zijn volk 
neer, dat wil zeggen in een juiste, naar Zijn gerech



tigheid gem eten mate. God heeft Zijn volk deze ze
geningen door Christus Jezus geschonken, aange
zien Zijn bestem de tijd gekom en is, om degenen met 
Zijn zegeningen te overgieten, die hun  dienst voor 
Hem  en Zijn K oninkrijksbelangen getrouw  en zonder 
een compromis te sluiten, verrichten.

M en lette  h ier op een andere profetie, w elke Joë l's  
profetie bevestigt. Zij heeft op hetzelfde betrekking 
dat wil zeggen, op datgene, w at na het jaa r 1922 ge
schiedde: „Stelt e r toch uw harte  op, van  dezen dag 
af en opw aarts, van  den v ieren tw intigsten  dag der 
negende m aand af, van  den dag af, als he t fundam ent 
aan  den Tem pel des H eeren is gelegd geworden, 
s te lt e r uw  harte  op; is er nog zaad in de schuur? 
Zelfs tot den w ijnstok en den vijgeboom  en den gra- 
naatappelboom  en den olijfboom, die n iet gedragen 
heeft, die zal Ik van  dezen dag af zegenen.” — Hag. 
2 : 19, 20.

De gebeurtenissen, die de vervulling van  de pro
fetie aantoonen, openbaren dat de „vroege regen" 
in den tijd tusschen 1919 (toen het w erk  wederom  
begon te herleven) en 1922 viel, ten  tijde dat de ac
tiv ite it voor de K oninkrijksbelangen ijveriger, k rach
tiger en op een be te r georganiseerde wijze begon. 
V anaf 1922 kw am en uit den Tempel „stortregens" 
der w aarheid  op G od’s getrouw  volk  neer en deze 
zegenstroom en blijven met toenem ende sterk te  
voortduren. Zij zijn een groote verkw ikking, een 
groote zegen voor de leden van  het overblijfsel des 
H eeren gew eest en hebben hen voor den dienst bij- 
eenvergaderd. Zij hebben de vruchten  des Konink- 
rijks opgeleverd  en leveren  ze ook verder op; de
genen, die de leden van  de „groote schare" vormen, 
(Openb. 7 : 9-17) slu iten  zich ijverig bij dit w erk  aan. 
In een schoone, het hart verfrisschende, poëtische 
taa l drukt de H eere dit door een anderen profeet in
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de volgende w oorden uit: „Begeert van  den H eere 
regen ten  tijde des spaden regens [len teregens]; de 
H eere m aakt de w eerlichten [wolken; K.B.]; en Hij 
zal hun regen genoeg geven voor ieder kru id  op het 
veld." — Zach. 1 0 :1 .

Door overvloedige stortregens te r  rech ter tijd 
w orden niet slechts de v elden opgefrischt en als 't 
w are tot nieuw  leven  gebracht, doch zij leveren  als 
gevolg hiervan  ook een rijkelijken oogst. Dit beeld 
op Jehova 's  volk en Zijn zegeningen van toepassing 
brengend, zegt de profetie: „En de dorschvloeren 
zullen vol koren zijn en de perskuipen van  m ost en 
olie overloopen." —Joël 2 : 24. De H eere bedient 
Zich van de volgende drie voortbrengselen, om de 
v ruchtbaarheid  en den w elstand van  Zijn Konink- 
rijksbelangen te  illustreeren: Koren, dat k rach t geeft 
en het lichaam  onderhoudt; olie, die het gelaat van 
echte vreugde doet glanzen; en wijn, die he t hart 
verheugt. Jehova 's  trouw e getuigen vervu llen  in 
het bijzonder sedert 1922 door ijverige activ ite it op 
treffende wijze het beeld, dat door dorschm achines, 
olie- en w ijnpersen geboden w ordt. Bij het ve r
richten van  dezen arbeid  hebben zij zich zeer v e r
heugd om deze dingen voor het gebruik en het ge
not van  degenen te bereiden, die de „groote schare” 
zullen vorm en. Voor dit doel heeft de H eere arbeiders 
in Zijn velden, w ijnbergen en drukkerijen  gezonden, 
zooals door de w oorden van M attheüs 20:1-16 ge
schilderd wordt. D egenen die m et vreugde gew erkt 
en steeds den lof van Jehova voor oogen gehad heb
ben, hebben hun loon ontvangen.

De w ereldoorlog en de bijkom ende om standighe
den van  1917 to t 1919 gaven aan de arbeidsvelden 
van het volk den aanblik, alsof zij door een  gew el
digen zwerm  van een insectenplaag geteisterd  w a
ren.. Toen echter de H eere Zijn volk  u it de gevan-
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genschap terugbracht, sprak Hij luid de profetie to t 
hetzelve: „Alzoo zal Ik ulieden de jaren  vergelden, 
die de sprinkhaan, de kever en de kruidw orm  en de 
rups heeft afgegeten, mijn groot leger, dat Ik onder u 
gezonden heb." — Joël 2 : 25. Dit vers van de pro
fetie toont aan, dat het volgens den wil van God was 
dat Zijn gewijd volk in droefheid verkeerde. W aar
om?

H et was bevreesd en bleef derhalve in gebreke 
Zijn dienst te verrichten. Deze vrees was aan den 
invloed van den godsdienst en de godsdienstige ge
bruiken toe te schrijven. De leden van God's volk 
m oesten van dingen als godsdienst grondig gereinigd 
en hun k leederen  (herkenningsteeken) gew asschen 
worden; het m oest duidelijk te zien zijn, dat zij 
vrijm oedig en onbevreesd tot eer van den N aam  
van Jehova naar voren traden. Jehova liet 
daarom  toe — in het bijzonder in he t jaa r  1918 — 
dat zij getuchtigd werden. Deze tuchtiging of te 
rechtwijzing kwam  ten goede aan degenen, die J e 
hova w erkelijk toegew ijd waren, m aar zij bew erkte 
het tegendeel bij degenen, die om zelfzuchtige be
w eegredenen dienaren  Gods bew eerden te zijn  
„W ant die de H eere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij 
geeselt eenen iegelijk zoon, dien Hij aanneem t. In
dien gij de kastijding verdraagt, zoo gedraagt zich 
God jegens u als zonen (want w at zoon is er dien de 
vader niet kastijdt?); m aar indien gij zonder kastij
ding zijt, w elke allen deelachtig zijn geworden, zoo 
zijt gij dan bastaarden  en niet zonen." — Hebr. 12 :
6-8 .

De „dag Jeh o v a ’s" begon in 1914, en dit be tee
kende het begin van de vervulling van deze profe
tie, die de w oorden van  een andere profetie beves
tigt: „Zie, de dag kom t den Heere, dat uw  roof zal 
uitgedeeld w orden in het m idden van  u, o Jeruza-
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lem; w ant Ik zal alle heidenen tegen  Jeruzalem  ten  
strijde verzam elen en de stad zal ingenom en, en de 
huizen zullen geplunderd, en de vrouw en zullen ge
schonden worden, en de helft der stad zal u itgaan 
in de gevangenis; m aar he t overige des volks zal 
uit de stad  n iet u itgeroeid  w orden." —Zach. 14 : 1, 
2. God’s belofte, Zijn volk w eder terug  te geven, he t
geen de vijand verw oest had, heeft zich sedert 1922 
vervuld.

De groote zegeningen, w elke de H eer vanaf 1922 
Zijn getrouw e getuigen geschonken heeft, hebben het 
door de getrouw en vóór dezen tijd doorgem aakte 
leed m eer dan vergoed. Dezen toestand  en zegen 
heeft God in de profetie over Job voorzegd, door 
aan te toonen, dat Job het getrouw e volk Gods voor
schaduw t; ,,En de H eere w endde de gevangenis van 
Job, toen  hij gebeden had voor zijne vrienden, en 
de H eere verm eerderde al hetgeen Job gehad had, 
tot dubbel zooveel. O ok kw am en tot hem alle zijne 
broeders, en al zijne zusters, en allen die hem te 
voren  gekend hadden, en aten  brood m et hem  in 
zijn huis, en beklaagden  hem en vertroostten  hem  
over al het kwaad, dat de H eere over hem  gebracht 
had; en zij gaven hem een iegelijk een stuk geld, een 
iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel. En de H ee
re zegende Jobs laa tste  m eer dan zijn eerste; [Jah 
ve keerde het lot van Job  ten goede en verdubbel
de heel het bezit van  Job. K.B.] w ant hij had veer- 
tienduizend schapen en zesduizend kem elen en dui
zend juk  runderen  en duizend ezelinnen. D aartoe 
had hij zeven zonen en  drie dochters." — Job. 42 : 
10-13.

Toen God’s getrouw  volk in 1922 vernam , dat 
Christus Jezus in den Tempel was, begon het als 
volgt te bidden en heeft het sedertd ien  gebeden: 
„Och, H eere geef nu  heil, och, H eere geef nu voor
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spoed." — Ps. 118 : 25. Dit gebed van  het getrouw e 
overblijfsel, dat door het gebed van Job voorscha- 
duw d werd, w erd overvloedig beantw oord. W ant 
Jehova heeft Zijn volk niet slechts é é n  zegen ge
schonken, doch vele, doordat Hij he t Zijn zegenin
gen in steeds grootere m ate deed toekom en. Hierbij 
behoort ook het overbrengen van  Zijn levengevende 
boodschap aan degenen, w elke de „groote schare" 
vormen, die de aarde met een rechtvaard ig  geslacht 
zullen vullen. M en lette  aandachtig  op het feit, dat 
alle in verbinding m et Job aangehaalde zegeningen 
door het getal „tien" of door een veelvoud van  tien 
w orden aangeduid, hetgeen  aantoont, dat de H eere 
aan  een aardsche klasse zegeningen doet toekom en, 
waarbij Hij zich van  de trouw e leden van  Zijn li
chaam  bedient.

Zion is thans opgebouw d en de H eere v e r
schijnt in Zijn heerlijkheid; allen, die hem lief
hebben, verkondigen  Zijn roem. In het verleden  
kw am  de vloek over degenen, die aanvankelijk  een 
verbond gesloten hadden, om den wil Gods te doen, 
vervolgens echter in het houden van  dit verbond 
nalatig  w aren  geworden. N u echter heeft Jehova 
met betrekking  to t de getrouw en door C hristus J e 
zus de volgende belofte bekendgem aakt: „En geen 
vervloeking zal m eer tegen iem and zijn. En de troon 
Gods en des Lams zal daarin  zijn, en zijn d ienst
knechten  zullen Hem dienen en zullen zijn aange
zicht zien, en zijn naam  zal op hunne voorhoofden 
zijn." — Openb. 22 : 3, 4. Op God's overblijfsel, dat 
thans het geloof bew aart en getrouw  in den dienst 
volhardt, heeft de volgende profetie betrekking: 
„Alzoo zegt de H eere : Ten dage als Ik u reinigen 
zal van alle uw e ongerechtigheden: dan zal Ik de 
steden doen bew onen en de eenzam e p laa tsen  [ru
ïnen; K.B.] zullen bebouw d worden: en het verw oes
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te land zal bebouw d worden, in p laats dat het eene 
verw oesting w as voor de oogen van  een ieder, die 
er doorging; en zij zullen zeggen: Dit land, dat v e r
w oest was, is gew orden als een hof van  Eden, en de 
eenzam e en  de verw oeste  en  verstoorde steden zijn 
vast en bew oond.” — Ezech. 36 : 33-35. De beteeke
nis van  deze profetie w ordt heden ten  dage in het 
belang van  het getrouw e volk  Gods geopenbaard, 
om het te troosten  en in zijn hoop te  versterken .

De godsdienstige m enigte op aarde  gaat thans 
voort, tegen  het volk  des H eeren te brullen, te razen 
en te strijden; terw ijl zij dit doet, w ordt he t getrou
w e overblijfsel door den H eere rijkelijk gevoed en 
het juicht. Jehova spreekt tot deze getrouw en door 
Zijn profeet: „En gij zult overvloediglijk  en to t v e r
zadiging eten, en prijzen den naam  des H eeren uws 
Gods, die w onderlijk gehandeld heeft [die din
gen voor u deed, die he t begrip te boven 
gaan; K.B.]; en mijn volk zal n iet beschaam d [te 
schande; K.B.] w orden to t in eeuw igheid.” — 
Joël 2 : 26. N iem and op aarde, die thans aan de zijde 
van Jehova en Zijn Koning staat, kan  de een of an
dere reden  aanvoeren, om beschaam d te  zijn, en 
geen van de getrouw en schaam t zich, onw rikbaar 
zijn toew ijding aan de heerschappij God te betuigen. 
Ofschoon de m enschen op aarde, die aan den gods
dienst vasthouden, zichzelf inbeelden, dat zij Chris
tenen  zijn, is hun hart en zin nochtans m et groote 
ellende en kom m er vervuld. Zij hebben geen voedsel, 
noch geestelijk brood, olie noch wijn. God's volk 
ech ter bezit deze kostelijke dingen in overvloed. 
God brengt door Zijn profeet op nadrukkelijke wijze 
het onderscheid naar voren  tusschen zulke gods
dienstaanhangers en Zijn getrouw  volk, dat aan Zijn 
tafel verzadigd wordt: „Daarom heeft Jahve, de 
Heer, gesproken: „Zie mijn d ienaars zullen eten, gij
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honger lijden; mijn d ienaars zullen drinken, gij v e r
sm achten van  dorst, zie, mijn d ienaars zullen zich 
verheugen, gij vol schande komen. Zie, mijn die
naars zullen ju ichen van geluk, gij van hartzeer 
schreien, jam m eren van wanhoop. Gij zult een naam  
nalaten, die mijn u itverkorenen  gebruiken als een 
vervloeking: ( . . . . „ Z o  moge Jahve, u verdelgen!") 
m aar mijn d ienaars krijgen een andere naam. — Je s .
65 : 13-15; K.B.

Jehova heeft op dezen dag Zijn volk van den gods
dienst en u it de strikken  van de godsdienstige ge
bruiken bevrijd. De getrouw en bezingen Zijn lof, 
ju ist zooals Jehova dit langen tijd geleden door Zijn 
opgeteekende profetie voorzegd heeft: „W ant de 
H eere heeft Jakob [het getrouw e overblijfsel van 
Zion] vrijgekocht, en  Hij heeft hem verlost u it de 
hand desgenen, die s te rker w as dan hij: [vóór en ge
durende den W ereldoorlog, toen de godsdienstaan
hangers een  groote m acht over de gewijden uitoe
fenden] dies zullen zij kom en en op de hoogte van 
Sion juichen, en toevloeien tot des H eeren goed, tot 
het koren en tot den most en tot de olie, en tot de 
jonge schapen en runderen; en hunne ziel zal zijn als 
een  gew aterde hof, en zij zullen voortaan  niet m eer 
treurig  zijn." [versm achten; K.B.] — Jer. 31 : 11, 12.

H et getrouw e overblijfsel ziet, dat zijn grootste 
voorrecht bestaa t in de toekenning van een zeker 
aandeel aan de rechtvaardiging van den Naam  van 
Jehova. H et erkent, dat Jehova door Christus Jezus 
w onderbaarlijk  m et hetzelve gehandeld heeft; het 
roem t Zijn naam  en verkondigt Zijn Koninkrijk, zoo
als de profeet Gods voorspeld heeft: „En [gij] zult 
te dien dage zeggen: Dankt den Heere, roept zijnen 
naam  aan, m aakt zijne daden bekend onder de vol
keren, verm eldt, dat zijn naam  verhoogd is. Psalm- ‘
zingt den H eere, w ant Hij heeft heerlijke dingen ge
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daan; zulks zij bekend op den ganschen aardbodem ." 
— Jes. 12 :4, 5.

Al dezulken m oeten getuigen voor den Naam  en 
de M ajesteit van Jehova en Zijn Koninkrijk zijn en 
daarom  kunnen zij hun  lofliederen n iet inhouden. 
Zij scham en zich niet, den Naam  van Christus Jezus 
als dien van  hun V erlosser en Heere, hun Hoofd en 
Koning te belijden; m et een vrijm oedigheid, u it liefde 
geboren, en zonder v rees voor den vijand procla- 
m eeren zij den Naam  des A llerhoogsten en van Zijn 
Bestuurder en Koning. H et is hun lust den m enschen 
bekend te m aken, dat de Theocratie  de eenige  hoop 
voor de m enschheid is. Dit is geheel in nauw keurige 
overeenstem m ing m et de langen tijd geleden onder 
inspiratie geschreven w oorden van den apostel: 
„Een iegelijk die in hem  gelooft, die zal n iet be
schaam d w orden." — Rom. 10 : 11. „Gelijk geschre
ven is: Zie, Ik leg in Sion eenen steen des aanstoots 
en eene rots der ergernis, en een iegelijk, die in 
hem gelooft, zal n ie t beschaam d w orden." — Rom. 
9 : 33.

G odsdienstaanhangers buigen zich in feite voor 
afgoden neer, doordat zij m enschen eer bewijzen en 
vlaggen — dat wil zeggen: m enschelijke sym bolen 
voor bescherm ing en redding — groeten; deze afgo
dendienaren zullen tot schande gem aakt w orden. 
In lijnrechte tegenstelling  hierm ede bew aren de tot 
Zion behoorenden hun onkreukbaarheid  tegenover 
God en bewijzen Hem alle eer. Indien zij trouw  blij
ven, zullen zij nim m erm eer in gevangenschap van 
Satan’s organisatie  of schande geraken, naar ge
schreven staat: „Zij zullen beschaam d en ook tot 
schande w orden, zij allen, te zam en zullen zij met 
schande henengaan, die de afgoden m aken; m aar Is
raël [de leden van G od’s organisatie, die hun on
kreukbaarheid  bew aren] w ordt verlost door den
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H eere met eene eeuw ige verlossing; gijlieden zult 
niet beschaam d noch tot schande w orden tot in alle 
eeuw igheden." — Jes. 45 : 16, 17; 1 Petr. 4 : 14.

De Theocratie

In de harten  en zinnen van  de leden van God's 
volk staat heden  DE THEOCRATIE gegrift, zoo 
groot en heerlijk  als nog nim m er tevoren. Gods
dienstaanhangers hebben geen inzicht in de THEO
CRATIE en haar betrekking  tot de wereld. Voor de
genen echter, die Jehova geheel en al toegew ijd 
zijn, is de leerstelling  van de heerschappij Gods de 
grootste  van al de geopenbaarde leerstellingen, om
dat daardoor Jehova 's  Naam  gerechtvaardigd zal 
worden, w aardoor alle  levenden eeuw igdurend Zijn 
lof zullen bezingen.

W elke alles beheerschende plaats de Theocratie 
in de prediking van Jezus inneem t, blijkt afdoende 
uit de volgende aanhalingen. Ten eerste  vangt de 
Koning Zijne prediking aan m et de aankondiging 
van  dat Rijk: „Bekeert u, w ant het Koninkrijk der he
m elen is nabij gekom en.” — M atth. 4 : 17. Ten tw ee
de zijn de drie eerste  beden uit het „Onze V ader” 
gewijd aan de K oninkrijksbelangen. Ten derde 
wordt, om als he t w are Zijne gansche prediking sa
men te vatten, de w aarde van  dat Rijk en de taak  
van den gewijde in één zin sam engedrongen: „Zoekt 
éérst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en 
al deze dingen zullen u toegew orpen w orden.” — 
M atth. 6 : 33.

DE THEOCRATIE is de heerschappij over de w e
reld onder het onm iddelijke bevel en de leiding  
Gods, den A lm achtige, uitgeoefend door den Heere  
Jezus Christus. Zij is de verw ezenlijking van het 
langen tijd geleden door Jehova beloofde Koninkrijk,
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daarom  behoort zij de leiding over de aangelegenhe
den van  het universum  over te nemen. Zij is de re- 
geering, w aaraan  de getrouw e m annen vanaf Abel 
tot Johannes de Dooper vastelijk  geloofden en w aar
op zij hoopten, „De stad  [organisatie], w elke [eeu
wige] grondslagen heeft, w ier Bouw m eester en 
Schepper God is." Uit liefde voor deze regeering en 
haar Schepper en Koning gaven de getrouw e m an
nen van oudsher hun leven prijs. A angezien zij de 
beloften Gods betreffende deze heerschappij door 
het geloof bezaten, w aren  zij grondig overtu igd daar
van. Zij geloofden er in, heetten  haar welkom  en 
bekenden en verkondigden voor anderen  vrijm oe
dig, dat zij „vreem delingen en gasten op de aarde" 
waren. Zij verlangden  naar „een betere", ja, naar 
de beste en éénige regeering en God heeft in Zijn 
genade voorzieningen getroffen, opdat zij h ieraan  
een aandeel zullen hebben. „Daarom schaam t zich 
God hunner n iet om hun God genaam d te w orden”. 
— Hebr. 11: 10-16.

Jehova w as A braham 's vriend, vanw ege zijn geloof 
noem de Jehova hem  „Mijn liefhebber”. — 2 Kron. 
20 : 7; Jes. 41 : 8. Allen, die het geloof van  A braham  
belijden, zijn eveneens vrienden Gods en  God is hun 
Vriend. Een vriend  is trouw  en w aarachtig ; w ant 
„een vriend heeft te allen tijde lief". — Spr. 17 : 17. 
Tusschen Jehova en Zijn geliefden Zoon bestaat een 
eeuw ige vriendschapsband. Toen de volm aakte 
m ensch Jezus tot Zijn discipelen van  dezen band 
sprak, vergeleek  Hij zichzelf m et den w ijnstok en 
Zijn V ader m et den w ijngaardenier. V ervolgens 
voegde hij e r aan toe: „N iem and heeft m eer liefde 
dan deze, dat iem and zijn leven zette voor zijne v rien 
den”. — Joh. 15: 13. Jezus gaf uit liefde voor Zijn 
Vader Zijn leven, opdat Hij Zijn V ader kon recht
vaardigen, hetgeen  de wil Jeh o v a ’s was. Dit deed
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Jezus, om de Eene te zijn, die God's wil volledig ten 
u itvoer zou brengen en Zijn Naam  zou rech tvaar
digen, „Daarom  heeft mij de V ader lief, overm its ik 
mijn leven afleg, opdat ik hetzelve w ederom  neme. 
Niem and neem t het van mij, m aar ik leg het van Mij- 
zelven af: ik heb m acht hetzelve af te leggen, en heb 
m acht hetzelve w ederom  te nem en; dit gebod heb Ik 
van  m ijnen V ader ontvangen." — Joh. 10 : 17, 18.

In Zijn liefde stond Jehova God Zijn geliefden 
Zoon toe, Zijn leven af te leggen, opdat Hij de 
H eerscher in de Theocratie en de Bevrijder en Ze
genaar der gehoorzam e m enschen zou worden. — 
Joh. 3: 16, 17. Zulk een onbegrensde liefde kennen 
slechts Jehova en de leden van Zijn organisatie. Hoe 
is het overigens mogelijk, iem and als Jehova  en 
C hristus to t v rienden  te hebben? „Die de reinheid 
des harten  liefheeft, w iens lippen aangenaam  zijn, 
diens v riend  is de koning." — Spr. 22 ; 11. Dezulken 
kunnen den Koning, Christus Jezus, en den eeuw i
gen Koning Jehova, als V rienden hebben.

De leden van  de Koninklijke o rganisatie  zijn ge
roepen, om de voetstappen  van Jezus na te volgen, 
aan  Hem gelijk en Zijn beeld gelijkvorm ig te w or
den. — 1 Petr. 2:21; Rom. 8:29. Zij m oeten lijden, 
evenals Jezus geleden heeft, doordat zij den sm aad 
dragen, die op Hem  gevallen is. — 2 Tim. 2 : 12; Rom. 
15: 3. W elke bew eegreden b rengt hen ertoe, zoo te 
handelen? Liefde, de u itdrukking van  onzelfzuchtig
heid, liefde tot God en Zijn Koning en noodzakelij
kerw ijze ook to t het Koninkrijk, tot de Theocratie. 
Degenen, die m et Christus Jezus als leden van Zijn 
Koninklijke organisatie zullen leven, m oeten als 
m enschen sterven. W at mag hen e r wel toe bew e
gen, m et C hristus te sterven? Liefde to t Zijn Konink
rijk. — 2 Tim. 2 : 11 ;  Coll. 1 : 24. Leed Jezus vrijw illig 
d en  dood, a lléén  om zondige m enschen van  den



DE GETROUWEN AANGEMOEDIGD 285

dood te redden? Neen! Zijn dood verschaft w elis
w aar baat aan alle schepselen, die zondaars ge
w eest zijn, m aar voornam elijk aan hen, die nader
hand door geloof en gehoorzam heid van de zonde 
bevrijd w orden en zich aan Jehova en Zijn Rijk wij
den. Dit is ech ter n iet de hoofdreden voor den vrij- 
w illigen dood van Jezus geweest. Hij onderging den 
dood uit liefde voor Zijn Vader, w elke liefde Hem 
e r toe aandreef, den wil Zijns V aders te doen, en 
dit beteekent: liefde voor de Theocratische Regee
ring, die den N aam  van Zijn V ader zal rech tvaar
digen. Om deze reden w ekte Jehova Jezus uit den 
dood op en verhoogde Hem, doordat Hij Hem tot 
hoofd van Zijn Koninklijke organisatie  m aakte: 
„ Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid 
[onrecht; (Allioli); m isdaad; M enge] daarom  heeft 
U, o God! uw  God gezalfd m et vreugde-olie boven 
uw e m edegenooten." — Ps. 45: 8.

Jezus h aa t den w etteloozen Satan en de wetteloo- 
ze heerschappij, w elke deze door het gebruik van 
den godsdienst heeft opgericht. Hij heeft gerechtig
heid lief en stond in voor de door Zijn V ader voor
bereide rechtvaard ige regeering. Daarom  heeft J e 
hova Hem uiterm ate verhoogd. M enschen leggen op 
onbetam elijke wijze den nadruk  op hun eigen onbe
nullige gewichtigheid, doordat zij van  m eening zijn, 
dat Jezus alléén  gestorven is om zondaars te red
den. W elisw aar stierf Jezus, toen de m enschen zon
daars w aren, en vergoot Hij Zijn levensbloed, dat 
den prijs voor het koopen van alle nakom elingen 
A dam 's leverde; doch laten  wij n iet u it ’t oog ve r
liezen: zijn dood kom t slechts dengenen ten  goede, 
die zich vo lstrek t en onvoorw aardelijk  aan Jehova 
en  Zijn Koning wijden. De geheele theologie m aakt 
zich schuldig aan deze overschatting  van de w aar
de van den „enkelen m ensch”. Dit is een verfijnd,
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religieus egoïsm e, dat ook tot u itdrukking kom t in 
de benam ing van  het w erk der geestelijken, dat zij 
„zielszorg" plegen te noemen, daardoor de „Konink- 
rijks-zorg”, die hun eerste  en voornaam ste zorg 
diende uit te m aken, naar den achtergrond d rukken
de.

Evenals Jezus Zijn leven  uit liefde voor Zijn V a
der prijs gaf, zoo m oeten ook degenen, die leden 
van Zijn Koninklijke organisatie  zullen zijn, hun le
ven u it liefde voor Jehova afleggen of afstaan. 
Dit b rengt noodgedw ongen ook de liefde voor de 
Theocratie  m et zich mede. Hoe kan een door den 
geest w edergeboren lid van  het overblijfsel, da t 
thans op aarde vertoeft, verw achten  dat het God 
en Christus voortaan  tot vrienden  heeft? M en lette  
op de w oorden van Jezus in Johannes 15 : 13, die 
deze v raag  beantw oorden, w elke aantoonen, dat de 
grootste liefde, die iem and hebben kan, h ierin  be
staat: voor zijn vriend  te sterven. V ervolgens voeg
de Jezus er nog aan toe: „Gij zijt mijne vrienden, 
zoo gij doet w at ik u gebied.” — Joh. 15: 14. W at 
bew eegt iem and er eigenlijk toe, de geboden des 
H eeren te  houden? Jezus zegt in Johannes 14: 15: 
„Indien gij mij liefhebt, zoo bew aart mijne geboden." 
Liefde voor wien? N oodzakelijkerw ijze voor den 
Koning. Daarom  zullen degenen, die den Koning en 
Zijn K oninkrijk w erkelijk  liefhebben, de geboden 
des H eeren  houden.

Jezus geeft thans in den Tempel aan de geeste
lijk w edergeborenen dit groote gebod: „En dit 
Evangelie des Koninkrijks zal in de geheele w e
reld gepredikt w orden to t een getuigenis allen vol
ken; en dan zal het einde kom en.” — M atth. 24 :14. 
Jezus b rengt h ier de belangrijkheid van  de heer
schappij Gods n aar voren, en allen, die den Koning 
to t v riend  zouden w illen hebben, m oeten dit gebod
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gehoorzam en, doordat zij den Naam  Jeh o v a ’s en Zijn 
theocratische regeering  verkondigen. W ie m et een 
re in  hart gehoorzaam t en Jehova 's  genaderijke 
boodschap ten  u itvoer brengt, zal den Koning tot 
vriend hebben. Degenen onder de w edergeborenen 
en  gezalfden, die w eigeren of nalaten  De Theocra
tie te verkondigen en haar boven alles te verheerlij
ken, voorts zij, die een compromis m et den vijand 
sluiten, blijven in gebreke hun onkreukbaarheid  te 
bewijzen. Op arglistige wijze bestrijdt de Duivel 
thans de Theocratie. Hij bedient zich hierbij van  den 
godsdienst en gebruikt godsdienstaanhangers als 
zijn willige w erktuigen. Som m ige m enschen bew e
ren God's kinderen te zijn, echter op valsche gron
den, want uit vrees voor de godsdienstaanhangers 
slaan zij den w eg van den m insten weerstand in, 
doordat zij heim elijk of openlijk m et den vijand een  
compromis aangaan, zoom ede nalaten of weigeren  
De Theocratie vrijm oedig te verkondigen. D ezulken 
blijven ernstig  in gebreke hun liefde voor God en 
C hristus te  bewijzen. Voor de getrouw en echter is 
de w aarheid  van de Heerschappij Gods de grootste 
van alle in de Schrift opgeteekende w aarheden. 
Daarom verkondigen zij onbevreesd  God's bood
schap, dat de godsdienst veroordeeld  is om w eldra 
ten  onder te gaan.

De getrouw en zullen den dood, door de hand des 
vijands toegebracht, niet vreezen. Allen, die tot 
h e t Koninklijke Huis behooren, m oeten immers op 
de een of andere wijze sterven, en eenigen mogen 
m isschien door de gew elddadige hand des vijands 
hun licham elijk leven  verliezen. „Op gezag der w et 
gesticht onheil" — Ps. 94: 20. (L. V.) [W at gem een
schap kunt Gij hebben m et de zetel der boosheid, 
die onrecht pleegt op gezag der wet? (K.B.), die als 
voetnoot nog toevoegt: „de boosheid beroept zich bij
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het plegen van  onrecht nog op de w et!" De Utr. V. 
zegt: „Heeft een bedriegelijke rechterstoel m et u 
gem eenschap, die onder schijn van recht, het on
recht doet?”] O nrecht: zooals de gedw ongen „vlag- 
gengroet” en het „heil" toeroepen to t m en
schen. N iettem in zullen deze met Gods W et 
strijdige voorschriften den getrouw en er n iet toe 
brengen een compromis met de gew eldhebbers de
zer eeuw  te sluiten, noch hun handen in de on
voorw aardelijke overgave en onbeperk ten  dienst 
voor de Theocratische Regeering  doen verslap 
pen. Christus zit als Koning op den troon en is 
thans tegenw oordig. Hij vertegenw oordig t de  
Theocratie. Deze rechtvaard ige regeering w ordt 
door den Satan fel bestreden; met behulp van zijn 
godsdienst en de godsdienstaanhangers tracht hij 
w anhopig een ieder op een dw aalspoor te leiden en 
tegen Jehova in opstand te brengen. Tezam en m et 
zijn erkende godsdienstaanhangers gebruikt de Dui
vel verder tot bestrijding van de Theocratie  a ller
hande dictators, Fascisten, Nazis en Com m unisten. 
W ie staat er nu aan de zijde des H eeren? Een mid
denw eg is h ier niet. W ie voor Jehova en Zijn 
Koninkrijk instaat, zal thans zijn definitief stand
punt tegen den vijand innem en en degenen, die op 
deze wijze standhouden, zullen uiteindelijk  w innen. 
Tot Zijn getrouw en zegt Jehova: „En zij zullen tegen 
u strijden, m aar tegen u niet verm ogen, w ant Ik ben 
met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen." [Zij 
zullen u wel bestrijden, m aar u niet overw eldigen; 
w ant Ik sta  u als hulp ter zijde. Zo sprak Jahve. 
K.B.] — Jer. 1 : 19. N adat Paulus, de voorm alige 
fanatieke godsdienstaanhanger, een kind Jehova 's  
gew orden was en zich geheel aan de Theocratie  ge
wijd had, gaf hij allen gezalfden in de volgende be
woordingen den grondtoon van  het Theocratische





En vele volken zullen heengaan . . . .  to t den berg des 
H eeren . . . .  opdat Hij ons leere van Zijne w egen . . . .

Jes. 2 : 3.



leven  aan: „W ant ik ben verzekerd, dat noch dood 
noch leven, noch engelen noch overheden, noch 
m achten, noch tegenw oordige noch toekom ende din
gen, noch hoogte noch diepte, noch eenig ander 
schepsel ons zal kunnen  scheiden van de liefde Gods, 
w elke is in Christus Jezus, onzen H eere." — Rom. 
8 : 38, 39.

A an hen, die de w etteloosheid  haten  en gerech
tigheid liefhebben en dit m etterdaad bewijzen, geeft 
Jehova de toezegging, dat Hij hen nim m er zal v e r
laten. G edurende de laa tste  dagen van  1918 liet God 
Zijn gewijden schijnbaar een tijdlang in den steek, 
om dat zij v rees voor den vijand getoond hadden. Te 
bestem der tijd echter w erden deze getrouw en uit de 
diepte, van hun  ellende verlost. Jehova heeft hun de 
volle verzekering gegeven, dat Zijn liefde voor hen 
onverbrekelijk  is, indien zij trouw  blijven. God ge
biedt thans den leden van  Zion, m et vreugde te zin
gen en herinnert hun  daarbij aan  Zijn grenzenlooze 
liefde, zooals de profeet dit u itdrukt: „Doch Sion 
zegt: de H eere heeft mij verlaten , en de H eere heeft 
mij vergeten. Kan ook eene vrouw  haren  zuigeling 
vergeten, dat zij zich n iet ontferm e over den zoon 
haars schoots? Ofschoon deze vergaten, zoo zal Ik 
toch u n iet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide hand
palm en gegraveerd, uw e m uren zijn steeds vóór 
Mij." — Jes. 49 : 14-16.

Toen in het jaa r  1919 de gewijden van hun ellende 
bevrijd w erden, begon Jehova de beteekenis van  
Zijn profetiën te onthullen. Thans, na  eenige jaren  
van trouw en dienst, v erk laart Jehova Zijn volk de 
beteekenis van  de door Joël opgeteekende profetië
en en toont aan, dat de vervulling  te hunnen opzich
te in het jaa r 1922 begonnen is. Er is daarom  voor 
de getrouw en geen reden  om te vreezen, dat Jehova 
hen verla ten  heeft of dat Hij hen  opnieuw  verla ten
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zal. Tot degenen, die den godsdienst opgegeven en 
zich in liefdevolle overgave onverdeeld  en zonder 
een slag om den arm  aan de groote Theocratie  heb
ben gewijd, zegt Jehova: „En gij zult w eten, dat Ik 
in he t m idden van  Israël ben, en dat Ik de H eere uw 
God ben, en  niem and m eer; en mijn volk  zal niet 
beschaam d w orden in eeuw igheid." [„Dan zult gij 
weten, dat Ik in Israëls m idden ben, dat Ik Jahve 
ben, uw  God, en niem and anders; nooit w ordt mijn 
volk dan nog ten  schande; K.B.] — Joël 2 : 27.

Jehova is de eeuw ige V riend van  Zijn u itverko
renen en geen m acht kan  hen overw eldigen. D aar
om gaan zij in Zijn dienst m oedig voorw aarts. De 
H eere geeft Zijn getrouw en een verdere  belofte door 
de w oorden: „En Ik zal een verbond des vredes m et 
hen m aken, he t zal een eeuw ig verbond m et hen zijn 
en Ik zal ze inzetten [bevestigen; K.B.] en zal ze 
verm enigvuldigen, en Ik zal mijn heiligdom  in het 
m idden van  hen zetten  to t in eeuw igheid; en mijn 
Tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun  tot eenen 
God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn: en de 
heidenen zullen weten, dat Ik de H eere ben, die Is
raël heilig, als mijn heiligdom  in het m idden van 
hen zal zijn to t in eeuw igheid.” —  Ezech. 37 : 26-28.

De godsdienst is in het verleden  de bedriegelijke 
leider van  velen  gew eest; hij houdt verder allen in 
slaafsche onderw orpenheid, die nalaten, de H eer
schappij Gods aan te hangen. O nder den m isleiden
den invloed van  den godsdienst veronachtzaam de of 
verzuim de het volk des H eeren de uitvoering van  
Zijn opdracht, doordat het de aandacht op nog 
vele andere dingen bepaalde. H et m oest daarom  
van den godsdienst bevrijd en van  ieder ding van  de 
organisatie  Satans geheel en al gereinigd worden. 
Jehova verscheen  door Zijn vertegenw oordiger, 
C hristus Jezus, in Zijn Tem pel en  verrich tte  dit rei-
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nigingsw erk; sedertd ien  hield Hij n iet op, Zijn ge- 
trouw en de beteekenis van Zijn profetieën verder 
te verklaren. Jehova 's  Naam  en Zijn regeering  w or
den thans den getrouw en als het m eest belangrijke 
feit duidelijk voor oogen gesteld. Jehova  heeft Zijn 
Naam op Zijn volk gelegd en het volledig geopen
baard, dat Hij de A lm achtige God is, Dien het met 
vreugde m oet dienen. De getrouw en zien thans, dat 
de godsdienst zijn noodlottig einde bere ik t heeft, dat 
hij ten ondergang gedoem d is en w eldra vernietigd 
zal worden, en dat m en zijn liefde en diensten  alleen 
Jehova en Diens regeering bewijzen moet. V an 
nu af aan zullen slechts degenen, die zich geheel en 
al aan de Theocratie  onderw erpen en h aar toegew ijd 
zijn, Gode w elgevallig  zijn en Zijn eeuw ige zegenin
gen ontvangen. W aarlijk, Jehova heeft volgens Zijn 
W oord Zijn getrouw e knechten in hun  toew ijding 
ten opzichte van  den te  volgen w eg voortdurend  ge
leid, evenals dit beloofd was: „Hij zal de zacht
m oedigen leiden in het recht [in het oordeel; Eng.B.] 
en Hij zal de zachtm oedigen zijnen w eg leeren." 
[Den nederige doet Hij he t rechte pad bew andelen, 
den ootm oedige leert Hij zijn w egen; K.B.] — 
Ps. 25 : 9. De „zachtm oedigen" of deem oedigen zijn 
leergierig. „O ordeel" beteeken t een getroffen beslis
sing over den weg, dien iem and dient in te slaan. 
Jehova heeft degenen onderw ezen en geleid, die 
Zijn verm aning behartigd hebben: „V ertrouw  op 
Jahve uit geheel uw  hart, m aar verlaat u n iet op uw 
eigen inzicht. Denk aan  Hem op al uw  wegen, en Hij 
zal uw paden effenen." — Spr. 3 : 5, 6; K.B.

De onderw ijzing des H eeren w ordt bew ezen door 
het feit, dat langen tijd voordat men den zin van  de 
profetie van Joël kende, God door den in den Tem
pel aanw ezigen Christus Jezus Zijn volk  — den 
„W achttoren" inbegrepen — op den ju isten  weg
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leidde. M en lette  nu op het volgende: Op den 1sten 
Februari 1926 bracht „De W achttoren"  het artikel 
„W ie zal Jehova  eeren?" en in Juni 1926 het artikel 
„K arakter of V erbond?'', w aardoor de door gods
dienstaanhangers geleerde drogrede, dat m enschen 
zichzelf volm aakt kunnen m aken, ontzenuw d werd. 
H et is in 't bijzonder deze bedriegelijke redeneering 
geweest, die de God-gewijden voor de hun door God 
gegeven opdracht blind m aakte. Doordat God voort
ging, Zijn volk  te leiden, w erd in 1929 het boek 
„Leven" gepubliceerd. Dit w erk m aakte, door God's 
genade, bekend dat de rechtvaardiging van  den 
N aam  van  Jehova  he t belangrijkste strijdpunt is, dat 
zijn beslissing verbeidt. Daarop volgde het boek 
„Profetie", w aarin  de voornem ens des A llerhoog- 
sten nog u itvoeriger behandeld w erden. In he t jaa r 
1931 verscheen  het boek „Rechtvaardiging", dat in 
het bijzonder de aandacht vestigde op het feit, dat 
Jehova in de profetie van Ezechiël herhaaldelijk  
Zijn voornem en aangekondigd heeft, dat allen w eten 
zullen, dat Hij de A llerhoogste is. In hetzelfde jaa r 
en terzelfder tijd w erd „Rechtvaardiging" voor de 
verspreiding vrijgegeven; de leden van  Jehova 's  
volk vernam en hun door God gegeven „nieuw en 
naam " en hoorden verder m et vreugde, dat zij door 
God's genade en m acht Jeh o v a’s getuigen m ochten 
zijn. — Jes. 62 : 2; 65 : 15; Openb. 2 : 17.

En nu spreekt Jehova door Zijn profeet Joël tot Zijn 
volk:„En Mijn vo lk  zal niet beschaam d w orden in 
eeuwigheid."  — Joël 2 : 27. Deze belofte betreft het 
overblijfsel alsm ede de Jonadabs, aangezien zij allen 
voor de Theocratie  zijn. Zij scham en zich n iet voor 
den N aam  van  Jehova, m aar verheugen  zich in te
gendeel, dat zij dezen heiligen Naam  bekend m ogen 
maken. In het volste vertrouw en trekken  zij als 
knechten des A llerhoogsten u it en openbaren in ge
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hoorzaam heid aan Zijn gebod het bedrog van  den 
godsdienst, opdat de m enschen van  goeden wil be
treffende God den godsdienst ontv luchten  en aan de 
rechtvaardiging van  den N aam  van  Jehova een aan 
deel m ogen hebben.

O vereenkom stig de H ebreeuw sche tek st eindigt 
het tw eede hoofdstuk van  de profetie van  Joël met 
het zeven en tw intigste vers; m et het acht en  tw in
tigste vers begint he t derde hoofdstuk (zie de v e rta 
ling van Leeser, de Am. Herz. V ert. en Rotherham ). 
In het jaa r 1922 zond Jehova  door den in den Tem pel 
aanw ezig zijnden Christus Jezus Zijn getuigen uit, 
om de bedriegelijke dingen van den godsdienst be
kend te m aken; te  dien tijde geschiedde er ten  be
hoeve van  het volk Jehova 's  iets nieuw s en zeer be
langrijks.



ONZICHTBARE KRACHT.
HOOFDSTUK IX

JE H O V A ’S GEEST is de heilige, onbegrensde kracht 
van  den A llerhoogste, w aardoor Hij Zijn voorne

mens ten  u itvoer brengt. Zijn kracht w ordt uitslu i
tend ten goede aangew end, daarom  heet zij „heilig". 
Deze H eilige Geest is voor m enschelijke oogen on
zichtbaar; door hem drijft God Zijn schepselen op 
aarde er toe zoodanig te handelen, dat Zijn doel ge
diend wordt. Hij geeft aan bepaalde personen een 
opdracht en de bevoegdheid, om de in deze opdracht 
aangegeven dingen uit te voeren  en te vervullen; 
Hij doet dit, doordat Hij Zijn Geest op zulke schepse
len legt. In he t tw eede hoofdstuk van  H andelingen 
vinden wij een bericht over datgene, w at op Pink
steren, tien  dagen nadat Christus Jezus ten  hemel 
voer, geschiedde. G edreven door den H eiligen Geest 
of de onzichtbare kracht Gods, Jehova's , m aakte des
tijds de apostel Petrus m elding van  de profetie van 
Joël en paste haar in het klein op den tijd van Pink
steren  toe. De volledige vervulling vond plaats na 
de kom st van  Christus Jezus to t Zijn Tempel. — 
Hand. 2 ; 16, 17.

De profetie van Joël m aakt iets nieuw s bekend, 
een m ededeeling, die Jehova aan dezulken, die aan 
de uitvoering van Zijn voornem ens — met be trek 
king tot he t Koninkrijk of de Theocratische R egee
ring  des A llerhoogsten een aandeel zullen hebben — 
nim m er tevoren  gedaan heeft. De beschrijving van 
Joël luidt: „En daarna zal he t geschieden, dat Ik
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mijnen Geest zal u itg ieten  over alle vleesch en uwe 
zonen en uwe dochteren zullen profeteeren; uwe 
ouden zullen droom en droomen, uw e jongelingen 
zullen gezichten zien." [En daarna zal dit gebeuren: 
Ik stort mijn geest u it over alle m ensen; dan zullen 
uw zonen en dochters profeteren, uw  grijsaards zul
len drom en hebben, en uw  jongelingen zullen v i
sioenen zien,- K.B.] — Joël 2 : 28.

Het h ier genoem de w oord „daarna" of letterlijk  
„na dezen" wijst klaarblijkelijk  op datgene, w at 
volgt, nadat God's volk de in het tw eede hoofdstuk 
de verzen 12-17, genoem de dingen gedaan en v e r
vuld heeft. De nakom ing van  deze voorw aarden ken
m erkt de volledige vervulling van  de profetie. A an
gezien de w oorden van  de profetie in hun volledige 
vervulling te bestem der tijd op het overblijfsel van 
God's volk betrekking  m oeten hebben, schijnt dit 
duidelijk in dien tijd te vallen, w aarin  de gewijden 
tot de erkenning kwam en, dat zij in den dienst Jeh o 
va's nalatig  w aren  geweest. W ijl zij h ierover diep 
bedroefd w aren, deden zij boete, keerden  onvoor
w aardelijk en onverdeeld  tot de zuivere aanbidding 
van Jehova God terug, alsm ede to t den dienst van 
Zijn Koninkrijk en lieten  zich n iet m eer door vrees 
voor m enschen of den Duivel van  dezen trouw en 
dienst afhouden. Dit zou zoodoende beteekenen, dat 
het „daarna" in  den tijd geschiedde, toen  Jehova 
Zijn volk uit de gevangenschap, w aarin  de vijand 
het gebracht had, leidde en het zijn vrijheid in C hris
tus liet erkennen.

Aangezien de Joodsche natie  voor den godsdienst 
bezw eken was, had  zij he t verbond m et God opge
geven; God had van  Zijn kan t deze natie  verw orpen. 
Slechts een overblijfsel der Joden hield zich stand
vastig en getrouw  aan de bepalingen van  het ve r
bond m et Jehova. H iertoe behoorde ook Petrus, de
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discipel van  Jezus Christus, tezam en m et de andere 
trouw e discipelen. De Schrift onthult, dat dit deel 
van de profetie van Joël m et P inksteren in het klein 
in vervulling ging, in w elken tijd God de discipelen 
van Jezus er toe bracht, Zijn voornem en uit te ieg- 
gen, daarbij sprekende in vele talen, w elke zij voor
dien n iet m achtig w aren. O nder inspiratie  staande 
stelt de apostel Petrus den tijd van  de volledige ve r
vulling van  dit deel van  de profetie van  Joël vast 
en  noem t dezen tijd „de laatste  dagen."

A ndere Schriftteksten toonen  definitief, dat met 
de „laatste  dagen" de tijd bedoeld wordt, w aarin  de 
H eere Jezus to t den Tempel kom t om te  oordeelen. 
— Mal. 3 : 13. V olgens het Bijbelsche bewijs, he t
w elk reeds v roeger in de W achttoren  gepubliceerd 
is, vond deze verschijning des H eeren in het jaa r 
1918 n. Chr. plaats. Na dit tijdstip geschiedde het, 
dat de gew ijden boete deden en zich onverdeeld  aan 
den dienst wijdden, zooals de in Joël 2 : 12-17 opge- 
teekende profetie he t gebood. De w oorden van  den 
apostel toonen duidelijk aan, dat he t w oord „daar
na" in Joël 2 : 28 uitdrukkelijk  op den tijd na 1918 
betrekking had. Op Pinksteren zeide de apos
tel: „En het zal zijn in de laatste  dagen (zegt God), 
Ik zal u itsto rten  van  m ijnen Geest op alle vleesch, 
en  uw e zonen en uw e dochters zullen gezichten zien, 
en  uwe ouden zullen droom en droom en.” —  Hand. 
2 : 17.

M en le tte  nu op de bijkom ende om standigheden 
ten  tijde, dat de profetie in he t k lein  in vervulling 
ging en op datgene, w at tot haar toenm alige ve r
vulling leidde. Petrus had na een eed zijn M eester, 
Christus Jezus, driem aal verloochend. A lle andere 
discipelen hadden  den H eere verlaten , zij w aren  in 
den nacht van  zijn schijnverhoor uit v rees voor de 
andere Joden  gevlucht. A llen bezaten daarna een
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gegronde reden  tot goddelijke droefheid en  zeer ze
ker to t boetedoen. — M atth. 26 : 55-75: Joh. 18 : 15- 
27. Zelfs nadat Jezus u it de dooden w as opgestaan, 
verzam elden Zijn discipelen zich „om de vreeze der 
Joden” achter gesloten deuren. — Joh. 20 : 19-26. 
Later toonden deze trouw e discipelen berouw  en 
groote droefheid; Jezus vergaf het hun, en God's 
genade viel hun  opnieuw  ten  deel. — Joh. 21 : 1-19. 
N iet eerder vóórdat de discipelen van  hun  vrees 
voor de Joden bevrijd w aren, w erden zij m et den 
H eiligen Geest gezalfd, hetgeen in H andelingen 2 : 1- 
14 verk laard  wordt. Toen w erden de discipelen on
bevreesd en stoutm oedig in het verkondigen van  
den N aam  van  Jehova, Zijn Koning en Zijn K onink
rijk. Zij b rachten daarna steeds de belangrijkheid 
van het Koninkrijk krachtig  naar voren. V ervolgens 
geschiedde het, dat God hun Zijn voornem en open
baarde, „om een volk  aan  te nem en voor Zijnen 
Naam ", welks leden getuigen zouden zijn voor Zijn 
Naam, Zijn M ajesteit en Zijn M acht. — Hand. 15 : 14. 
De discipelen m oesten geheel afgescheiden w orden 
van den godsdienst en zoodoende w erden zij voor den 
Heere afgezonderd. Op P inksteren sto rtte  de H eere 
Zijn Geest u it op alle personen in het vleesch, die 
Hem destijds onverdeeld  en volkom en gewijd waren. 
H ierdoor w erd de boven  aangehaalde profetie van 
Joël in het k lein  vervuld.

In de jaren  1917 en 1918 n. Chr. doorstonden de 
gewijden een w erkelijke beproeving, ve len  onder 
hen bleven ernstig  in gebreke, hun toew ijding aan 
God en Zijn Koninkrijk op passende wijze openlijk te 
belijden. Dit falen w as aan hun v rees toe te schrij
ven. Door hun plichtsverzuim  haalden  de gewijden 
zich het m isnoegen des H eeren op den hals. D aar
om konden zij de gunst Gods niet deelachtig  worden, 
voordat zij berouw  gevoelden, God hun zonde had
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den bekend en begonnen, onvoorw aardelijk  den wil 
Gods te doen. Tot op dezen tijd hielden de gewijden 
aan het tot dusverre heerschende godsdienstige in
zicht vast, dat G od’s hoofddoel hoofdzakelijk daarin 
bestond, m enschen te  redden, een aantal van  hen 
in den hem el op te  nem en en anderen op aarde te 
laten. V an den kant der m enschen m oesten allen 
God bij he t u itvoeren  van  Zijn voornem en behulp
zaam  zijn. Ofschoon God's volk in  het jaa r  1919 
klaarlijk  inzag, dat het door m enschenvrees ver
strik t was, erkende het toch zijn w erkelijken, onge- 
lukkigen toestand  niet vóór 1922 of ongeveer te dien 
tijde. Destijds openbaarde de H eere Zijn volk de 
w aarheid  om trent de tegenw oordigheid van  Chris
tus Jezus in den Tempel en onthulde het, dat God 
den profeet Je sa ja  had gebruikt, om een profetie op 
te  teekenen, die in he t jaa r 1922 voor de gewijden 
in vervulling  ging. Deze profetie luidt als volgt:

„In het jaa r toen  de Koning Uzzia stierf, zag Ik 
den Heere, zittende op een hoogen en verheven  
troon, en zijne zoomen vervullende den Tempel, [de 
sleep van  zijn gew aad besloeg den tem pel; K.B.] 
Toen zeide ik: W ee mij, w ant ik verga, dewijl ik een 
m an van  onreine lippen ben, en w oon in het m idden 
eens volks, dat onrein van  lippen is; w ant mijne 
oogen hebben den Koning, den H eere der heirscha
ren, gezien. M aar een van de serafs vloog to t mij en 
had eene gloeiende kool in zijne hand, die hij met de 
tang van het a ltaar genom en had .” — Jes. 6 : 1 , 5 ,  6.

Toen de gewijden hun toestand erkenden, boete 
deden en tot den H eere riepen, begon de profetie 
over het u itsto rten  van den H eiligen Geest volledig 
in vervulling te gaan. Christus Jezus, die nu in den 
Tempel aanw ezig was, handelde voor Jehova God 
en in Zijn Naam, doordat Hij God's H eiligen Geest
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uitstortte  op de gewijden, die Hij bij het Tempeloor- 
deel getrouw  bevond. — Hand. 2 : 33.

Later vernam  God’s volk Zijn bekendgem aakte 
wil, om „uit de natiën  een volk aan te  nem en voor 
Zijnen N aam ". Langen tijd voordien had  God v e r
kondigd, dat Hij den Duivel zou laten  bestaan  en 
hem gedurende een bepaalden tijd tegen Jehova zou 
laten  strijden. God zal echter na afloop van  dien tijd, 
naar Hij verk laart, Zijn eigen grooten N aam  op de 
geheele aarde laten  verkondigen; dit zal kort 
vóór A rm ageddon geschieden, vóór den tijd, w aarin  
Hij Zijn groote m acht aan den vijand bekend 
m aakt. — Exod. 9 : 16. Degenen, die de H eere 
als Zijn getuigen uitzendt, opdat zij Zijn Naam  
en Zijn Koninkrijk op de geheele aarde zullen 
verkondigen, m oeten daarom  m et Zijn G eest ge
zalfd w orden en van  Jehova een opdracht on tvan
gen. O vereenkom stig deze opdracht en  krachtens 
deze au torite it verrich ten  zij he t hun  toegew ezen 
werk. God heeft de bepalingen van  deze opdracht 
opgeteekend in Zijn W oord, w aarin  w ordt onthuld, 
dat degenen, die in Christus Jezus zijn en  in den 
Tempel getrouw  bevonden w erden, de k lasse vo r
men, die volgens de w oorden van  de profetie verk la 
ren  zou: „De G eest des H eeren H eeren is op mij, 
om dat de H eere mij gezalfd heeft”, dat wil zeggen: 
God heeft mij opgedragen Zijn voornem en uit te 
voeren, w aarvoor nu de passende tijd gekom en is. 
Dit voornem en m oet door hen ten  u itvoer ge
bracht worden, die door God voor Zijn N aam  uit de 
w ereld genom en zijn. W aartoe hebben zij dan op
dracht gekregen? De profetie antw oordt: „Om uit te 
roepen het jaa r van het w elbehagen des H eeren en 
den dag der w rake [rechtvaardiging] onzes Gods.” 
[Om Jahve 's  genadejaar af te kondigen, een  dag van 
w raak  voor onzen God; K.B.] — Jes. 61 : 1, 2.
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Op wie zou w raak  genom en worden? De w raak 
geldt allen, die de Theocratische Regeering tegen
staan. Deze vijanden op aarde zijn hoofdzakelijk 
de godsdienstige leiders. Daarom eischt de aan  de 
u itverkorenen  en gezalfden gegeven opdracht van 
een ieder v an  hen, de w aarheid  te proclam eeren, 
w elke w aarheid  — afkom stig uit G od’s W oord —  den 
godsdienst ten  toon stelt als een valstrik  van  den 
Duivel en als een afpersing, die door de godsdien
stige handelaars om m aterieel gewin onder de m en
schen bedreven  wordt. Toen kwam  de tijd voor God’s 
„vreem de w erk" en  de u itverkorenen  m oesten aan 
dit „vreem de w erk" deelnem en, doordat zij God's 
voornem en bekendm aakten, zooals in de boven ge
noem de opdracht aangekondigd werd. O pdat de ge
tu igen dit w erk  konden doen, m oest God’s G eest op 
hen rusten. Op zulke gewijden Jehova 's  in het 
vleesch sto rtte  Jehova door Christus Jezus Zijn Geest 
uit. Hij m aakte hen  zoodoende tot Zijn getuigen en 
zond hen uit, om Zijn voornem en te verkondigen.

H et „vreem de w erk" Jehova 's  beteeken t voor den 
godsdienst, alsm ede voor degenen, die hem voor
staan  en uitoefenen, een verw oestend  werk, om dat 
zij allen aan  de Theocratie tegenstand  bieden. De 
verkondiging van  den N aam  van  God en Zijn Ko
ninkrijk  rich t zulke tegenstanders te gronde. God’s 
organisatie  als geheel w ordt voorschaduw d door de 
benam ing „Jeruzalem ", die noodzakelijkerw ijze het 
Koninkrijk insluit. M en lette  dus op de toepassing 
van de profetie van  Joël sedert he t jaa r 1922, die 
nog door een  andere opgeteekende profetie des H ee
ren behoorlijk bekrachtigd w ordt: „En het zal te  dien 
dage ‘geschieden, dat Ik zal zoeken te  verdelgen  
[laten  verdelgen] alle heidenen, die tegen  Jeruza
lem aankom en. Doch over het huis Davids en  over 
de inw oners van  Jeruzalem  zal Ik u itsto rten  den
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Geest der genade en der gebeden en  zij zullen Mij 
aanschouw en, dien zij [de vijanden en tegenstan
ders van  het Rijk Gods] doorstoken hebben en zij 
zullen over hem  rouw klagen als m et de rouw klage 
over eenen eenigen zoon en zij zullen over hem  b it
terlijk  kerm en, gelijk m en bitterlijk  kerm t over 
eenen  eerstgeborene.” — Zach. 12 : 9, 10.

Degenen, die aan God en Zijn K oninkrijk gewijd 
zijn en  het voorrecht hadden vóór 1918 het „Elia- 
w erk” te  doen, w erden doorboord, he t w erk  w erd 
„gedood" en om deze reden  treurden  zij. De N aam  
van Jehova en Zijn Geliefden Zoon w erd in het jaa r 
1918 door den vijand doorboord en groot was het 
gew eeklaag onder he t gewijde volk Gods. Dit heeft 
de H eere door de bovengenoem de profetie van  Za
charia voorzegd. [Zie het boek „V oorbereiding blz. 
207]. Op de getrouw en, nam elijk allen  in het 
vleesch, die aan  God gewijd w aren, s to rtte  God Zijn 
G eest uit. Dit w erd op bijzondere wijze op de hoofd
vergadering van  1922 de Cedar-Point duidelijk ge
m aakt. Te dien tijde w erd een groote last van  de 
harten  der God gew ijden afgew enteld, toen  zij v e r
namen, dat e r nog veel voor hen  te  doen was.

O nm iddellijk na de zalving op P inksteren trokken  
de apostelen  er op u it en predikten  het Koninkrijk 
aan allen, die hooren  wilden; hun  prediking had een 
vernietigende u itw erking op den godsdienst. De 
godsdienstaanhangers boden den apostelen  b itteren  
tegenstand en  overlaadden hen m et sm aadheden. 
Saulus van Tarsus w as een vooraanstaande gods
dienstige leider gew eest, hij had de discipelen van  
Jezus Christus vervolgd. Toen de H eere hem  inzicht 
gaf, had de godsdienst, voor zoover he t hem betrof, 
afgedaan. —  Gal. 1 : 1-14. Zoo w erden op dezelfde 
wijze in het jaa r 1922 onm iddellijk na het u itsto rten  
van  den H eiligen G eest op de aan God gewijden,
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ook dezen uitgezonden om de voornem ens van J e 
hova bekend te m aken. Hun verkondiging van de 
boodschap Gods heeft sedertd ien  op de tegenstan
ders van het Rijk Gods een verw oestende u itw er
king gehad. Dit vernietigende w erk zal zijn hoogte
punt bereiken, als Jehova 's  „vreem de daad” in A rm a
geddon voltrokken  wordt. A llen, die de zalving van 
den H eiligen Geest ontvingen en volgens God's be
vel handelden, w erden volledig van  de w ereldlijke 
organisaties, w aarin  de godsdienst heerscht, ge
scheiden. Een ieder der gezalfden, die van  den H ee
re de opdracht ontvangt, in Zijn Naam  te  hande
len, moet de voor den godsdienst fatale boodschap 
der w aarheid  bekendm aken. Om God's goedkeuring 
te ontvangen, m oeten al dezulken de bepalingen van 
hun opdracht getrouw  nakom en en zich daarom  on
verschrokken  aan de smaad, den haat en de vervo l
ging van den vijand blootstellen. Als gezalfden, zijn
de in Christus Jezus, vorm en zij „de voeten" van 
Hem, vervu llen  de hun opgedragen plicht en b ren
gen zoodoende het voornem en Gods — Zijn Konink
rijk bekend te m aken — vreugdevol ten  uitvoer. — 
Jes. 52 :7 . Evenals Christus Jezus, het Hoofd, 
groote smaad en vervolg ing  van de godsdienstaan
hangers te verduren had, zijn ook thans „de voeten  
van den Christus" aan dergelijke vervolgingen  
blootgesteld.

Jehova 's  getuigen laten zich niet door den in
vloed van eenig m ensch op aarde leiden. Zij hebben 
noch een aardschen leider noch een aardschen ko
ning, w iens bevelen  zij gehouden zijn op te volgen. 
Door Christus Jezus zijn zij de knechten  van  Jehova 
God en C hristus Jezus is hun Hoofd en Koning. De 
in de profetie opgeteekende w oorden van  Jehova 
luiden: „Ik zal M ijnen geest u itstorten" (namelijk 
G od’s heilige kracht) op al degenen, die Hem gewijd
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zijn, opdat zij he t w erk  — Zijn boodschap aan  de na
tiën  bekend te  m aken — ten  u itvoer brengen. Zijn 
Geest wordt he t eerst op het Hoofd, Christus Jezus, 
u itgestort en door het Hoofd op de leden van  Zijn 
lichaam. — Ps. 133 : 2. Christus Jezus is he t Hoofd 
en de A anvoerder van  al dezulken en geen m ensch 
kan deze lasthebbers onderw ijzen of leiden. Zij zijn 
allen één en w orden door hun Hoofd en Lastgever 
geleid en onderw ezen. „Doch gij hebt de zalving 
van  den Heilige, en gij w eet alle dingen”. „En de zal
ving, die gijlieden van  Hem ontvangen  hebt, blijft 
in u, en gij hebt n iet van  noode, dat iem and u leere; 
m aar gelijk dezelve zalving u leert van  alle dingen; 
zoo is zij ook w aarachtig  en is geen leugen; en ge
lijk zij u  geleerd heeft, zoo zult gij in Hem  blijven". 
— 1 Joh. 2 : 20, 27.

Alle Vleesch

W at w ordt in de profetie m et de w oorden „op 
alle v leesch" bedoeld? Ongetw ijfeld beteekenen  zij 
niet; op de w ereld  der m enschheid, zooals sommige 
uitleggers v roeger verk laard  hebben. Toen Jezus in 
het vleesch aanw ezig was, sto rtte  God Zijn G eest 
op Christus Jezus uit. — M atth. 3 : 16, 17. De H ei
lige G eest kon n iet op m eer personen u itgestort 
worden, voordat Jezus verheerlijk t was. — Joh. 
7 : 39. Den Discipelen was de Heilige Geest beloofd 
en op P inksteren w erd hij u itgestort op alle trouw e 
discipelen en de verdere  aanw ezige getrouw en, die 
hoorden, geloofden en zich aan Jehova wijdden. — 
Hand. 2 : 28. D aaropvolgend w erd de H eilige Geest 
op de Sam aritanen uitgestort, w elke zich geheel aan 
God en Zijn Rijk gewijd hadden. — Hand. 3 : 14-17. 
Later, in God's bestem den tijd, w erd God's Geest op 
de n iet-Joden in het vleesch uitgestort, die zich tot



Jehova  en Zijn Koninkrijk bekeerd  hadden. — Hand. 
10 :44 : 46. De w oorden „op alle v leesch” konden 
zeer zeker geen betrekking  hebben op iemand, die 
zich tegen  God en Zijn Rijk verzet.

K laarblijkelijk beteekenen  de w oorden „op alle 
vleesch , dat God s Geest op zulke schepselen ge
legd wordt, die zich in een vleeschelijk  organism e 
bevinden en door God's G eest w edergeboren zijn, 
nadat zij zich volledig aan  Hem gewijd en aan Hem 
en  Zijn Rijk hun volkom en geloof en algeheele over
gave betoond hebben. Toen C hristus Jezus in het 
jaa r  1918 to t den Tempel kwam, begon Hij met de 
beproeving, de keuring en het oordeel der gewijden. 
Degenen, die deze vurige beproeving doorstonden, 
doordat zij hun onzelfzuchtige dienst aan den H eere 
en  Zijn Rijk daadw erkelijk  bewezen, ontvingen de 
goedkeuring des Heeren. Zij w erden in den Tempel 
gebracht en m et den Geest van Jehova  God gezalfd, 
w elke op al dezulken uitgestort wordt; deze hande
lingen hebben p laats terw ijl zij zich nog in een 
vleeschelijk  organism e bevinden. N adat zij zoo
doende to t Christus ingebracht en tot een deel van  
Zijn organisatie  gem aakt waren, w erden  zij heenge
zonden, om „den H eere spijsoffer toe te brengen in 
gerechtigheid", offers, die Hem aangenaam  zijn. 
Zooals de Schrift verk laart, bestaat dit offeren daar
in, dat zij den Naam  van God en Zijn Koningschap 
verkondigen. — Mal. 3 :1 -3 ; Hebr. 13 : 15.

De Gevolgen

W elke gevolgen had de u itstorting  van den „Hei
ligen Geest? Deze vraag  beantw oordt de profetie 
m et de volgende w oorden: „En uw e zonen en uw e 
dochteren zullen p rofe teeren”. Op P inksteren hadden 
deze w oorden betrekking op de Joden, op hun zonen
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en  dochters, die zich aan God en Zijn Koninkrijk ge
wijd hadden, w ant Petrus zoowel als de profeet Joël 
rich tten  de boodschap tot „gij k inderen  van  Sion"; 
„Israël . .  . mijn volk". — Joël 2 : 23-27. De Pinkster- 
gebeurtenis m oest daarom  betrekking  hebben op de 
tegenbeeldige Israëlieten  ten tijde van  de volledige 
vervulling  van  de profetie. Zonen en dochters ko
m en na de ouders en voorschaduw en daarom  de la
tere  of laa tste  leden van het overblijfsel Gods, die 
door den H eere in de k lasse van  Zijn „voorzichti- 
gen en getrouw en knecht" gebracht en  to t een deel 
daarvan  gem aakt w orden. A an dezen vertrouw t de 
H eere Zijn K oninkrijksbelangen op aarde toe. Als 
k inderen stellen zij klaarblijkelijk een licham elijk en 
geestelijk  kloeke schare voor, die m et een opgew ekt 
gem oed en een onzelfzuchtig hart in de vervulling 
van  haar verbond en  haar door den H eere gegeven 
opdracht energ iek  voorw aarts schrijdt. - Jes. 44 : 1-8.

De profetie zegt verder van  hen: „En zij zullen 
profeteeren", hetgeen  beteekent: zij zullen de w aar
heid  prediken. Evenzoo profeteerden  de apostelen 
in hun  tijd; alle andere gezalfden hebben insgelijks 
geprofeteerd, dat wil zeggen: zij hebben God’s 
boodschap m et betrekking tot de toekom st en ook 
to t den tegenw oordigen tijd gepredikt of aangekon- 
digd. A llen deden dit in de kracht van  den G eest 
Je h o v a ’s, zooals in de profetie geschreven staat: 
„De H eere H eere heeft gesproken, w ie [die Hem 
gewijd is] zoude n iet profeteeren?" — A m o s  3 : 8. 
H et gevolg is, dat al dezulken als getuigen voor J e 
hova dienen, doordat zij Zijn geboden houden en 
Zijn Naam  en K oninkrijk volgens de bepalingen van 
de hun gegeven opdracht bekendm aken. Zoo
doende p rofeteeren  of proclam eeren zij den Naam 
en  het Rijk des A llerhoogsten. Na de kom st van 
C hristus Jezus tot den Tempel en den opbouw van
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Zion m oeten allen, die in den Tem pel w orden opge
nom en en getrouw  blijven, voor den Naam  en het 
Rijk van  Jehova  getuigenis afleggen. ,,En daar zal 
een V erlosser te  Sion komen, nam elijk voor dege
nen, die zich bekeeren  van  de overtred ing  in Jakob, 
spreekt de H eere. Mij aangaande, dit is mijn v e r
bond m et hen, zegt de H eere: mijn Geest, die op u 
is, en mijne woorden, die Ik in uw en mond gelegd 
heb, die zullen van  uw en mond n iet wijken, noch 
van  den monds uws zaads, noch van  den mond van  
het zaad uws zaads, zegt de Heere, van  nu aan to t in 
eeuw igheid toe". — Jes. 59 : 20, 21.

Tegenstelling

Bij de voorgaanden  vergeleken  had  het oordeel in 
den Tem pel op anderen  een direct tegenoverge
stelde w erking, zooals de profetie zegt: „Uwe ouden 
zullen droom en droom en". Dit be teeken t blijkbaar, 
dat de droom ers de geboden Gods n iet gehoorza
men. Personen, w elke „ouden" of grijsaards ge
noem d w orden, hebben een verstokten, afgestomp- 
ten en gesloten geest, zij zijn daarom  niet te  onder
wijzen. Zulke personen hebben hun eigen gedachten
gangen. Zooals de feiten aantoonen, m aakten zij de 
gevolgtrekking, dat de geheele Goddelijke w aarheid  
vóór O ctober 1916 door één man geopenbaard  was; 
zij hebben daarom  pertinen t geweigerd, hun aan
dacht op de openbaring van  de Goddelijke profetie 
te vestigen, w elke sedertd ien  degenen, die God die
nen, on tvangen  hebben. Deze „ouden” trokken  zich 
van  den velddienst terug, zij m aakten het zich ge
m akkelijk, sluim erden in en  droom den van  den tijd, 
w aarop zij in  den hem el zouden kom en, om bij de 
leiding der zaken te  assisteeren. Zij denken hoo- 
ger van  zichzelf, dan een schepsel betaam t. A lle ge-
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wijden, die ten  tijde van het tem peloordeel deze 
sluim er-gezindheid openbaarden, w erden  — naar de 
profetie aantoont — door den H eere verw orpen. A l
len, die sedertd ien  m et hun eigen kennis en belang
rijkheid hoogelijk ingenom en w aren en er — op 
grond van hun grootheid —  op gestaan hebben hun 
eigen weg te volgen, hebben zich bij dezelfde klasse 
der droom ers aangesloten. Dit m oet beteekenen, dat 
dezulken, die — ofschoon de zalving ontvangen  heb
bende — nochtans geen energieke pogingen in het 
w erk stellen, om hun taak  ten  u itvoer te brengen, 
naar de k lasse der „droom ers" verw ezen  worden. 
De droom ers staan in lijnrechte tegenstelling  tot de 
„zonen” en „dochteren". Zulke droom ers zijn groot 
in hun  eigen oogen, er staat van  hen geschreven: „De 
grooten zijn n iet wijs en de ouden verstaan  het recht 
n ie t”. [N iet de hoogbegaafden zijn het, die de wijs
heid  hebben, het zijn de grijsaards niet, die w eten 
w at recht is ; K.B.]. — Job 32 : 9.

A angezien de droom ers n iet bereid  zijn, van  God 
te leeren, gaan zij e r toe over hun eigen inzichten te 
verkondigen. Zij vervolgen hun  eigen w eg en w or
den op deze wijze profeten  des bedrogs, dat wil zeg
gen: zij bedriegen èn zichzelf èn  anderen, die aan 
hun dikwijls afgedraaide droom en aandacht schen
ken. Zij leggen hun godsdienstige gew oonten nim
m er af en houden sta r aan m enschelijke overleve
ringen vast. V an dezulken heeft de H eere gezegd: 
„W illen die profeten  dan w erkelijk, die leugen- 
voorspellers, die verkondigers van  eigen fanta- 
siën, w illen zij w erkelijk  mijn volk Mij doen v e r
geten, door hun  dromen, die zij e lkaar vertellen, 
zooals ook hun vaders Mij vergaten  om Baäl?” — 
Jer. 23 : 26, 27; K.B.

V ervolgens toont de H eere de duidelijke tegen
stelling tuschen de droom ers en degenen, die zich
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door Zijn W oord laten  leiden: „De profeet, die 
een droom heeft gehad, die spreke van  een  droom; 
m aar die mijn W oord heeft vernom en, die verkon- 
dige n aar w aarheid  mijn W oord. W at doet he t kaf 
[droom en w orden h ier m et w aardeloos kaf verge
leken] bij he t koren? [het levenbevattende W oord 
Gods] — Zo spreek t Jahve — Ja, Ik zal ze, die v e r
kondigers van  drom enbedrog, —  zo spreekt Jahve 
— die vertellers, die m isleiders van  mijn volk door 
hun zw endel en kom edie, die van  Mij toch w aarach
tig  geen zending of opdracht ontvingen, en dus het 
volk in géén opzicht van dienst kunnen  zijn. Zoo 
spreekt Jahve."  —  Jer. 23 : 28, 32; K.B.

M ogen de gezalfden zich m et het oog op deze k la
re w oorden van  den profeet Gods voor de zelfaan- 
gestelde wijzen in acht nem en en hen mijden, aan
gezien deze m eenen zichzelf te kunnen  verhoogen, 
door hun eigen ideeën of de overgeleverde m eenin- 
gen van andere m annen naar voren te b rengen  en 
deze na te  volgen, ja, door te trachten, anderen  over 
te  halen, zulke droom ers aan  te hangen.

Sterk

D egenen die God en  Zijn K oninkrijk w aarachtig  
gewijd zijn, w orden door den profeet m et jongelin
gen vergeleken: „Uwe jongelingen zullen gezichten 
zien." Dezulken zijn „krachtig  in den H eere en in de 
sterk te  [geest] zijner m acht.” — Ef. 6 : 10. V erder 
s taa t er geschreven: „Der jongelingen sieraad  [roem ] 
is hunne kracht." — Spr. 20 : 29. De gezichten, die 
deze jongelingen hebben, zijn geen hersenschim 
men, doch beteekenen  een helder inzicht in God’s 
W oord en  een zuiver begrip h iervan. Zij nem en de 
vervulling  van  deze profetie w aar en  erkennen, dat 
de profetieën door Christus Jezus ontvouw d w orden,
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aangezien Hij, he t Hoofd van  den Tempel, de directe 
Leeraar van  de leden van  Zijn lichaam  is. Tot dezen 
richt de apostel zich en spreekt volgens Efeziërs 
1 :17, 18 de w oorden des gebeds. Deze jongelingen 
aanschouw en w onderen; zij hebben in deze „laatste 
dagen" w onderbaarlijke dingen gezien, w elker be
teekenis geopenbaard  w ordt door de algem een be
kende gebeurtenissen, die de H eere in vervulling 
van  de profetie heeft doen geschieden. N adat zij zoo 
gezalfd gew orden zijn, nem en zij he t Koninkrijk 
w aar, zij zien dat Christus Jezus zich in den Tempel 
bevindt en de voornem ens van  Zijn V ader ten  u it
voer brengt. M et groote w aardeering en verheuge
nis erkennen  zij de profetische dram a's, die langen 
tijd geleden door den H eere gem aakt en opgetee
kend zijn, w elke he t gedijen van  de K oninkrijksbe
langen, alsm ede datgene w at b innenkort volgen zal, 
voorspellen. Bij dit alles geven zij u itslu itend  Jehova 
God en den Koning de eer, zij m aken geen aanspraak 
op eer voor zichzelf.

De w oorden van de profetie van  Joël toonen dui
delijk en u itdrukkelijk  aan, dat allen, die de u itsto r
ting van  den H eiligen Geest deelachtig  w orden en 
hieronder blijven, aan  den dienst Gods een actief 
aandeel m oeten hebben. Degenen, op w ie de Geest 
Gods door Christus Jezus is uitgegoten, zijn de leden 
van het „lichaam  van  Christus". — 1 Cor. 12 : 27. 
Bestaat e r nu nog een m ogelijkheid, dat dezulken 
de zalving verliezen  en afvallen? De H eere Jezus 
zegt: „Zoo iem and in  mij n iet blijft, die is buitenge- 
w orpen." — Joh. 15 : 6. W ie nalaa t of w eigert, de 
vruchten van  het Koninkrijk uit te  dragen, dat wil 
zeggen aan anderen  de levengevende w aarheden 
van het Koninkrijk te verkondigen, kan  niet in den 
H eere blijven. H ierover zegt Jezus: „Blijft in mij, en 
ik in u. Gelijkerwijs de rank  geen v rucht kan dragen
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van zichzelve, zoo zij n iet in den w ijnstok blijft, al- 
zoo ook gij niet, zoo gij in mij n iet blijft.” — Joh. 
15 : 4.

Deze w aarschuw ing beteekent derhalve, dat het 
m ogelijk zou kunnen zijn, dat iemand, die de beproe
ving doorstaan heeft, in den Tempel ingegaan is en 
de zalving ontvangen  heeft, m aar daarop in gebreke 
bleef zijn opdracht uit te voeren, nochtans afviel en 
u itgew orpen werd. In dit verband lette  m en op de 
w oorden van de profetie van Joël: „Ja, ook over de  
dienstknechten en over de dienstm aagden zal Ik in 
die dagen mijnen G eest uitgieten." — Joë l 2 : 29. Pe
trus haalde deze w oorden aan en zeide, naar men 
zal opm erken: „Op mijne  d ienstknechten en op 
mijne  d ienstm aagden." — Hand. 2 : 18. De profetie 
zegt niet: „Op uw e dienstknechten en m aagden." De 
uitstorting van  den H eiligen G eest heeft k laarb lijke
lijk ten  doel, dat degenen die hem  ontvangen, 
knechten des H eeren m oeten zijn, hetgeen  b e tee
kent: zij m oeten Hem dienen. Dezulken m ogen noch 
oogendienaars, die gaarne door m enschen gezien 
w illen worden, noch „m enschenbehagers” zijn, doch 
„dienstknechten van  Christus, doende den wil Gods 
van h a rte .” — Ef. 6 : 6. „Als vrijen en niet de v rij
heid hebbende to t een deksel der boosheid, m aar als 
d ienstknechten Gods.” — 1 Petr. 2 : 16.

Zonder twijfel beteeken t he t w oord „dienst
knecht" dat, terw ijl eenigen dezen, anderen genen 
dienst toegew ezen krijgen, een ieder den H eere en 
geen m enschen m oet dienen. De vroegere  staat en 
positie in de w ereld, de goede opvoeding of de naam  
en faam hebben niets m eer te beteekenen, om dat 
alle gezalfden des H eeren de opdracht ontvangen 
hebben, tot eer van  God den A lm achtige en Zijn Ko
ninkrijk  dienst te doen.

M en beschouw e verder de nadrukkelijke w oorden
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van de door Petrus aangehaalde profetie: „Ik zal van 
mijn geest u itsto rten  in die dagen", dat w il zeggen: 
na 1918, de tijd w aarin de H eere tot Zijn Tempel is 
gekomen. Dit bewijst verder, dat de u itstorting van 
den Geest „op alle v le e sc h " ' beteekent, dat alle 
schepselen in het vleesch die Jehova God gewijd 
zijn, den H eiligen G eest ontvangen, daarna God's 
d ienaar m oeten zijn, ja, tot het einde getrouw  zulke 
dienaars m oeten blijven. Al deze geheiligden vo r
m en gem eenschappelijk den „u itverkoren  knech t” of 
„den voorzichtigen en verstandigen  knecht", w ien 
de H eer Zijn K oninkrijksbelangen op aarde toever
trouw t.

Wonderen

Tengevolge van  de u itstorting van  den Heiligen 
Geest w erden deze dienaars onderricht en  behoor
lijk toegerust, om m et hun  w erk als dienaars en ge
tuigen Jehova’s 'te  beginnen. Dit toont verder, dat 
dezulken, die door G od’s genade getrouw  hun op
dracht vervullen, een aandeel zullen ontvangen  van 
de w onderbaarlijke dingen, w elke op de volgende 
wijze geschilderd w orden: „En Ik zal w onderteeke- 
nen geven in den hem el en op de aarde, bloed en 
vuur en rookpilaren .” — Joël 2 : 30.

Voor velen  zijn de gezalfde getrouw en zelf een 
levend, zichtbaar w onder. Een groote m enigte v e r
wonderde zich over de apostelen  en anderen, die op 
Pinksteren den H eiligen Geest ontvingen. — Hand. 
2:13-16. Ten aanzien van  de aan God getrouw en 
staat er in Psalm  71 : 7: ,Ik ben velen als een w on
der geweest, doch Gij zijt mijne sterke toevlucht". 
[Voor velen  ben ik een treffend teken  geworden, 
om dat Gij een m achtige toevlucht voor mij zijt. 
(Kath. B.)]. „Zie, ik [Christus Jezus] en de kinderen, 
die de H eere mij gegeven heeft, zijn tot teekenen



312 G O D S D I E N S T

en to t w onderen [het bewijs en het teken  — K.B.] 
in  Israël, van  den H eere der heirscharen, die op den 
berg Sion w oont”. — Jes. 8 : 18. „Hoor nu toe, Jozua, 
gij H oogepriester, gij en uw e vrienden, die voor 
uw  aangezicht zitten, w ant zij zijn een  w ondertee- 
ken  [voorbeduiding; K.B., w aarteeken; M enge]; 
w ant zie, Ik zal mijnen knecht, de SPRUIT, doen 
kom en”. — Zach. 3 : 8. (Zie ook Ezechiël 12 : 6, 11; 
24 : 24-27) Je h o v a ’s getuigen van  heden, staande on
der den grooteren M ozes, hun  aanvoerder Christus 
Jezus, hebben het door M ozes en A aron  in Egypte 
geschapen beeld der w onderen vervuld. — Exod. 
4 : 21; 7 : 3-9; Deut. 4 : 34; 6 : 22. Jehova heeft zich 
in deze laa tste  dagen van  Zijn getuigen bediend, om 
vele van Zijn bew onderensw aardige profetische 
dram a's te vervullen . Jehova 's  „vreem de w erk" op 
aarde is thans voor velen  een w onder, en G od’s 
volk neem t h ieraan  een aandeel.

M et he t oog op de „w onderteekenen  in  den he
mel", w aarvan  de profetie gew aagt (Joël 2 :30), 
heeft Jehova de oogen van  het verstand  of het. on
derscheidingsverm ogen der getrouw e knechtsklas- 
se geopend, opdat zij de beide groote teekenen  of 
w onderen in den hem el zouden zien, die Johannes 
in het zinnebeeld aanschouw de. „En daar w erd een 
groot teeken  gezien in den hemel, nam elijk eene 
vrouw, bekleed m et de zon, en de m aan w as onder 
hare voeten, en op haar hoofd eene kroon van 
tw aalf sterren; en zij was zw anger en riep, barens
nood hebbende, en zijnde in pijn om te  baren. En 
daar w erd een  ander teeken  gezien in den hemel, 
en zie, daar w as een groote roode draak, hebbende 
zeven hoofden en tien  hoornen, en op zijne hoofden 
zeven koninklijke hoeden". — Openb. 12 : 1-3. Deze 
teekenen  of w onderen zijn de tw ee groote organi
saties, die tegenover elkander gesteld zijn. De klasse
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van den trouw en knecht begon deze „w onderteeke- 
nen in den hem el" het eerst in het jaa r 1921 n. Chr. 
te zien, toen DE W AC H TTO R EN  voor de eerste  
m aal iets over de organisatie  van  den D uivel publi
ceerde. Daarop publiceerde DE W AC H TTO R EN  in 
het jaa r 1925 een bew ijsvoering, volgens w elke 
God's volk erkende, dat de w onderen in he t jaa r  
1914 begonnen te geschieden.

M et het oog op de w onderen, die in 1914 een aan 
vang namen, en m et be trekking  tot he t „w onder . . .  
op de aarde" heeft Jehova de oogen des verstands 
van  Zijn volk geopend, dat het de aardsche organisa
tie des Duivels — sam engesteld uit de godsdienstige, 
com m erciëele en politieke elem enten — kan  onder
scheiden, waarbij Jehova  in het bijzonder heeft ge- 
w ezen op de afschuw elijkheid van  het godsdienstige 
elem ent. V erder toont Jehova Zijn getuigen, dat Hij 
hen  op aarde gebruikt, doordat Hij hen leid t om Zijn 
w erk te doen, dat vanaf 1922 heeft bestaan  in het 
deelnem en aan  het u itsto rten  van  de „zeven laatste  
plagen", w elke plagen den vijand u iterm ate hebben 
gekweld. De gebeurtenissen vorm en een duidelijke 
vervulling van  de profetie van  Joël betreffende het 
zien van  w onderteekenen  in den hem el en  op aarde.

De toestanden, die aan  het einde der w ereld  zou
den heerschen, verder beschrijvend, zeide Jezus; 
„En daar zullen teekenen  zijn in de zon en m aan en 
sterren, en op de aarde benauw dheid der volkeren, 
m et tw ijfelm oedigheid, als de zee en w atergolven  
groot geluid zullen geven, en den m enschen het hart 
zal bezw ijken van  vrees en verw achting der dingen, 
die het aardrijk  zullen overkom en”. [Er zullen te 
kenen  verschijnen in zon, m aan en s te rren  en op 
aarde zal er een  beklem m ing liggen over de volken 
in radeloosheid om het geweld van  een  hevige zee
storm, terw ijl de m enschen krankzinnig w orden van
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angst en vrees, voor w at kom en gaat over de wereld; 
K.B.] — Luk. 2 : 25, 26. De getrouw e knechten  Gods 
hebben deze w onderen niet slechts gezien, zij hebben 
ze ook aan anderen  vrijm oedig bekendgem aakt. De 
dingen, die de getrouw en als w onderen zouden zien, 
nader ontvouw end, zegt de profeet: „Bloed en vuur 
en rookpilaren". U itgestort bloed is een  symbool van 
den dood en van  datgene, dat met den dood in eeni- 
gerlei verbinding staat. Dat symbool w erd voorscha- 
duwd, toen M ozes w ater in he t land Egypte u its to rt
te en dit to t bloed werd, toen hij eveneens de w ate
ren  van den Nijl sloeg, w aarop deze in bloed v eran 
derden. — Exod. 4 : 9 ;  7 : 15-25.

De beteekenis van  dit teeken  w erd aan  Jeh o v a ’s 
getrouw e knechten  in het jaa r 1934 door de publi
caties in den W AC H TTO REN  geopenbaard. Het 
bloed w erd ook voorschaduw d door de gebeurtenis
sen, w elke volgden op het blazen van  de „tw eede 
bazuin" en de u itgieting van de fiolen des toorns van 
den A lm achtigen God. — Openb. 8 : 8 ,  9; 16 : 3, 4; 
(zie ook het boek „LIG” Afrik, uitgave). Op deze 
wijze w erd geopenbaard, dat de w ateren  van  den 
godsdienst en den handel doodaanbrengend zijn, in 
tegenstelling  tot de w ateren  des lichts en der w aar
heid, van  God den A lm achtige uitgaande, die le- 
vend-m akend zijn.

W at het „vuur" betreft, zoo bevindt zich de v e r
vulling van  dit deel van  de profetie van  Joël k laar
blijkelijk in de vurige boodschap van  Jehova  God, 
die Hij over de geheele aarde en in het bijzonder in 
het gebied van  de schijnheilige „Christenheid" heeft 
laten  verkondigen. Jehova 's  getuigen, de leden van 
de trouw e knechtsklasse, hebben deze vurige bood
schap onder he t volk mogen brengen; zij heeft de 
godsdienstaanhangers op ontzettende wijze ve r
zengd en verbrand: „Daarom zegt de Heere, de God
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der heirscharen, alzóó: Om dat gijlieden dit w oord 
spreekt, zie, Ik zal mijne w oorden in uw en mond tot 
vuur m aken, en dit volk  tot hout, en het zal ze v e r
te ren ”. — Jer. 5 : 14. ,,Is mijn w oord n iet alzóó als 
een vuur, spreekt de Heere, en als een ham er, die 
eene steenrots te m orzel slaat?” — Jer. 23 : 29. V er
der w orden Jeh o v a’s getuigen, voorgesteld  door 
den „in linnen gekleeden m an”, bevolen, Gods 
organisatie binnen te  gaan, de vurige bood
schap te nem en en haar over de stad of het land der 
„Christenheid" uit te strooien, hetgeen  voor den 
godsdienst een vern ietigende uitw erking heeft. — 
Ezech. 10 : 2, 7. D atgene, w at op het blazen van  de 
„eerste bazuin" volgde, was als een vuur, w aardoor 
de godsdienstaanhangers verzengd w erden. — 
Openb. 8 : 6 ,  7.

W at de „rookpilaren" — Joël 2 : 30 — betreft, zoo 
schijnen deze op den „rook van  hunne pijniging" 
der vijanden Jehova 's  (in de eerste  p laats de leiden
de godsdienstaanhangers en hun organisatie), te wij
zen, die on tstaa t doordat God’s vurige boodschap on
der hen  verkondigd wordt. H et sprinkhanenleger 
van Jehova heeft deze vurige boodschap onder de 
godsdienstaanhangers gebracht; dit vuur heeft bij 
de godsdienstige leiders veel „rook der pijniging” 
tew eeggebracht. — Openb. 9 : 17 ,  18; 14:11.  „Die 
zal óók drinken uit den wijn van  den toorn  Gods, die 
ongem engd ingeschonken is in den drinkbeker zijns 
toorns; en hij zal gepijnigd w orden m et vuur en sul
fer voor de heilige Engelen en voor het Lam. En de 
rook van  hunne pijniging gaat op in alle eeuw igheid 
en zij hebben geene rust dag en nacht, die het beest 
aanbidden en zijn beeld, en zoo iem and het m erk- 
teeken zijns naam s ontvangt". — Openb. 14 : 10, 11. 
De pijniging, w elke God's boodschap den gods
dienstaanhangers en in  het bijzonder de Roomsch-
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K atholieke H iërarchie bereidt, neem t in  deze „ laat
ste  dagen" dagelijks toe, zij u it zich in hun herhaal
delijk gehuil en hun verw enschingen. Deze m en
schen zijn zóó verslagen  en ontsteld, dat zij het ge
peupel ophitsen, Jehova 's  getuigen aan te vallen, 
w aardoor zij duidelijk hun woede tegen  God en Zijn 
Koninkrijk openbaren.

O pstijgende „rookpilaren" toonen  verder de be
kendm aking van den toorn Gods tegenover degenen 
aan, die Zijn getrouw e dienaars vervolgen: „Rook 
steeg op uit zijn neusgaten, verterend  vuur sloeg uit 
zijn mond: een brandende gloed sprong er u it op. Hij 
boog de hem el neer en daalde af, donkere w olken 
lagen onder zijn voeten". — Ps. 18 : 9, 10; K.B.

Steeds w eer m aakt God in deze „laatste  dagen" 
Zijn toorn aan  Zijn vervolgers bekend; doch de vol
ledige bekendm aking van Zijn w raak  zal pas in A r
m ageddon volgen. D aarna zal de rook  in eeuw ig
heid opstijgen, hetgeen  beteekent, dat de klasse, die 
door het vuur, dat den rook verw ekt, verteerd  wordt, 
voor eeuw ig zal ophouden te  bestaan.

N a de u itstorting  van den H eiligen Geest op alle 
vleesch v iel er een helderder licht op de gezalfden. 
De godsdienstaanhangers echter en de k lasse van 
den „kw aden knecht" ondervonden precies het te 
gendeel; zij bevonden zich nam elijk in het duister: 
„De zon zal veranderd  w orden in duisternis, en de 
m aan in bloed, eer dat die groote en vreeselijke dag 
des H eeren kom t". — Joël 2 : 31.

De zon is G od’s werk, hij vorm t des daags de bron 
des lichts voor zijn aardsche schepselen. Slechts 
God kan  dit groote licht in donkerheid veranderen. 
God m aakt Zijn toorn  aan Zijn vijanden bekend, 
doordat Hij duisternis over hen brengt. „Ik form eer 
het licht en schep de duisternis, ik m aak den vrede 
en schep het kwaad, ik de H eere doe alle deze din-
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gen.” — J es. 45 : 7. Bij „het kw aad" teeken t de St. V. 
aan: „dat is, de straffen en plagen".

De plaag van de driedaagsche duisternis, die God 
over Egypte bracht, voorschaduw t de duisternis , 
waarin zich heden ten dage de handlangers van Sa
tan bevinden. — Exod. 10 : 21-23. God drukt Zijn mis
noegen over den vijand in de volgende w oorden uit: 
„Hun weg zij duister en gansch slibberig en de Engel 
des H eeren vervolge hen." (Ps. 35 : 6). „M aar als m et 
een  stortv loed vaag t Hij zijn tegenstanders weg en 
duisternis jaag t zijn vijanden na"; K.B. — Nah. 1 : 8.

De Geest Gods geeft licht en God on ttrek t denge
nen  het licht, die huichelachtig bew eren  God’s die
naars te zijn, in  w erkelijkheid echter d ienaars van 
den Duivel zijn. A lle godsdienstaanhangers verzet
ten  zich tegen  Jehova  en Zijn voornem en, daarom  
bevinden zij zich in 't pikke donker. De H eere noemt 
in het bijzonder de k lasse van  den „kw aden knecht", 
die zich eens in het licht bevond, thans echter „in de 
u iterste  duisternis gew orpen" is. V oor de tegenstan
ders, die God's W oord verw orpen hebben, verduis
te rt God het licht en de w aarheid  van  het Konink
rijk, w elke door de zon voorschaduw d worden. Al 
de algem een bekende gebeurtenissen wijzen in deze 
laatste  dagen op de vervulling van  dit deel van  de 
profetie. Slechts zij, die den G eest des H eeren heb
ben, erkennen  en w aardeeren  het Koninkrijk, terw ijl 
alle anderen — in de eerste  p laats de godsdienst- 
ijveraars — zich tegen  dit Rijk verze tten  en daarom  
in volledige duisternis zijn.

De m aan is eveneens het w erk  van  God's hand, 
geschapen om Zijn schepselen des nachts het licht te 
schenken. Slechts de A lm achtige God zou de m aan 
in bloed kunnen veranderen  en dit doet Hij, om Zijn 
vijanden Zijn m ishagen bekend te  m aken. „De m aan 
onder [de] voeten" van  de „vrouw " Gods is een zin
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nebeeld van  de door Zijn w et geleide organisatie. 
Openb. 12 : 1. Zoo heeft Jehova de voorziening ge
troffen, dat Zijn organisatie op den rechten  weg ge
leid wordt. Zij, die den Geest des H eeren hebben, 
w orden door Zijn licht op paden der gerechtigheid 
geleid; het is hun een lust, Zijn wil te doen.

De vijand ech ter heeft zulk een licht niet, hij gaat 
veeleer in de duisternis voort zich tegen  God te 
verzetten. V oor den vijand is de Heilige Schrift een 
zin-loos en zeer duister boek. De hedendaagsche 
heerschers der aarde ontvangen uit den Bijbel hulp 
noch troost. A lle heerschers houden zich aan den 
een of anderen  godsdienst en beoefenen dien; God's 
W oord des lichts — dat Zijn w et is — kom t den 
vijanden als iets doods en afschuwelijks voor. Dit 
doode en afschuw w ekkende w ordt door ge
ronnen bloed voorgesteld, zoodoende heeft voor 
hen de m aan zich in bloed veranderd . H et zijn 
in he t bijzonder de beroeps-godsdienstaanhangers, 
m et inbegrip van  de politieke leiders der Roomsch- 
K atholieke H iërachie, die de w aarheid  haten, om
dat zij hun  van  bloedige w raak  en vern ietig ing  v e r
haalt. — Deut. 32 : 43; M atth. 23 : 34, 35. Voor zu lk  
een vijand zijn God's Koning en Zijn K oninkrijk be
paald w eerzinw ekkend . Dictatoren beschouw en m et 
afschuw God's wet; dit is dan ook de voornaam ste  
reden, waarom de Hiërarchie en andere beroeps- 
godsdienstaanhangers de dictators ondersteunen. Zij 
strijden tegen het licht van God's W oord, bieden  
Zijn Rijk bitteren tegenstand en doen degenen, die  
de aandacht der m enschen op de boodschap van het 
licht en de waarheid van het K oninkrijk vestigen, 
gew eld aan. G edurende den tijd van het „vreemde  
w erk" Gods, dat thans aan den gang is, beteekenen  
alle m et het K oninkrijk verbonden dingen voor de 
aardsche vertegenw oordigers van Satan dood en



ellende. H ier hebben wij nu een verder bevestigend 
bewijs, dat de dag van  A rm ageddon nabij is, om dat 
volgens de profetie de zon verdu istert en de m aan 
in bloed verandert, onm iddellijk vóórdat de groote 
en verschrikkelijke dag Jeh o v a ’s komt.

In het bijzonder na 1925 hebben Jehova 's  getui
gen de boodschap van  het Koninkrijk uitgedragen 
en haar onder he t bereik  der m enschen gebracht. 
Deze boodschap spreekt van  den dag der w rake on
zes Gods, zij zegt, dat deze dicht nabij is. Dit is het 
aandeel, dat Jehova 's  getuigen aan het „vreem de 
w erk” Gods hebben, zulk w erk kom t den gods
dienstaanhangers als iets zeer vreem dsoortigs voor. 
Dit getuigenisw erk m oet gedaan w orden, voordat 
Jehova den vijand Zijn groote m acht toont, hetgeen  
in A rm ageddon geschiedt. Doordat Jehova Zijn 
Naam en Zijn K oninkrijk op de geheele aarde laat 
verkondigen, w aarschuwt Hij den vijand en verleent 
Hij tegelijkertijd Zijn genade aan de godsdienstaan
hangers, die m isleid en bedrogen zijn en als gevan
genen in de godsdienstige organisaties w orden vast
gehouden, of onbew ust m eeloopers van de gods
dienstaanhangers gew eest zijn. Heden, in dezen 
dag, m aakt Jehova ons duidelijk, dat de godsdienst 
tot ondergang gedoem d is. Deze w aarschuw ings- 
boodschap voor den ondergang geeft al degenen, 
die zachtm oedig zijn, de gelegenheid, naar he t Ko
ninkrijk  te v luchten om bescherm ing te verkrijgen, 
voordat de toorn  Gods tegen  Satan 's o rganisatie  tot 
uiting komt.

Wie zal ontkomen?

Thans den N aam  en het Koninkrijk van  Jehova 
alsm ede het naderende uur van Zijn toorn  over alle 
boosheid te m ogen verkondigen, is een onbeschrij
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felijk voorrecht, dat dengenen verleend  wordt, op 
w ie Hij Zijn Geest gelegd heeft. De boodschap v e r
kondigt stoutm oedig de opperm acht van  Jehova, de
ze verkondiging geschiedt tem idden van  godsdiens- 
tigen tegenstand; zij stelt dengenen, die er n aa r 
lu isteren  en haar gehoorzamen, in staat, bescherm ing 
en redding te vinden. Dit laa tste  heeft God door de 
profetie in Joël 2 : 32 voorzegd: ,,En het zal geschie
den, al w ie den naam  des H eeren zal aanroepen, zal 
behouden worden; w ant op den berg Sion en te J e 
ruzalem  zal ontkom ing zijn, gelijk als de H eere ge
zegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de 
H eere zal roepen”. [Alwie den naam  van  Jahve  aan 
roept, die zal behouden blijven; w ant op den berg 
Sion en in Jeruzalem  zal dan een w ijkplaats [een 
ontkom en schare, (Menge)] zijn. Immers, zoo heeft 
Jahve  gesproken: „Alwie door Jahve w ordt geroe
pen, zal dan behouden zijn” ; K.B.]

H ieruit volgt noodzakelijkerw ijze, dat een ieder, 
die den Naam  des H eeren n iet aanroept, u iteraard  
niet gered zal worden. Dit a lternatief m aakt het voor 
Jeh o v a ’s getuigen to t een gebiedende plicht, hun  
opdracht u it te voeren, doordat zij heden Zijn Naam , 
Zijn K oninkrijk en Zijn w raak  verkondigen.

W anneer m oet men den Naam Jehova 's aanroepen, 
om gered te kunnen  worden? H et is te laat, w anneer  
de strijd van Arm ageddon reeds begonnen is, in w e l
ken  tijd allen m et hun natuurlijke oogen de dem on
stratie van de wraak Gods over de boosheid zu l
len kunnen  zien. W ie bescherm ing w enscht te v in 
den, m oet echter geloof hebben. Hij m oet in de eer
ste plaats gelooven, dat Jehova de A lm achtige God 
is en dat bescherm ing en redding van Hem kom en. 
— Hebr. 11 : 6; Ps. 3 : 8. Hij m oet gelooven, dat J e 
zus Christus de V erlosser en Bevrijder is, en hij m oet 
vervolgens in overeenstem m ing m et dit geloof h an 



delen, anders blijft de door de overerv ing  op hem 
rustende vloek to t zijn verderf op hem  liggen. — 
Joh. 3 : 36. Hij roepe den Naam Jehova 's aan, voor
dat de strijd van Arm ageddon begint. Dit m oet hij 
doen, doordat hij naar de waarheidsboodschap luis
tert, haar gelooft en handelt overeenkom stig  haren 
inhoud. De boodschap wordt gebracht door hen, die 
voor Jehova  getuigen en in het bijzonder door de
genen, op w elke  God Zijn Geest gelegd heeft,

Om deze reden  zendt Jehova Zijn gezalfde getui
gen uit, opdat zij Zijn Naam  en Zijn voornem en ver
kondigen: „Hoe zullen zij dan hem  aanroepen, in 
w elken zij n iet geloofd hebben? En hoe zullen zij in 
hem  gelooven, van  w elken zij n iet gehoord hebben? 
En hoe zullen zij hooren zonder die hun predikt? 
[zonder iemand, die voor de w aarheid  getuigt of 
haar verkondigt?] En hoe zullen zij prediken, indien 
zij niet gezonden worden? [zij w orden gezonden, 
doordat zij van Jehova  de zalving des G eestes en de 
opdracht ontvangen, heen te gaan en  het evangelie 
van het K oninkrijk aan  alle creatu ren  te prediken]. 
Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de voeten  der- 
genen, die vrede verkondigen, dergenen, die het 
goede verkondigen!'' [„Hoe te rech ter tijd kom en
de boodschappers van  goede tijding!" — K.B.]. __
Rom. 10 : 14, 15. O ver deze getrouw en staa t in de 
profetie geschreven: „Hoe lieflijk zijn op de bergen 
de voeten  desgenen [van Christus] die het goede 
boodschapt, die den vrede doet hooren; desgenen 

goede boodschap brengt van het goede, die heil 
doet hooren; desgenen die to t Sion zegt: Uw God is 

Koning". [Hoe lieflijk zijn op de bergen  de voeten  
van  den  gezan t, d ie  de  v reugde van  de vrede meldt, 
die de blijde boodschap brengt, en het heil verkon- 

ig , die tot Sion zegt: „Uw God is Koning!" —Kath. 
B.] — Jes. 52 : 7.

11
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H et valt ons gem akkelijk te erkennen, w aarom  de 
dictators verlangen, dat m en vlaggen groet en de 
m enschen „heil" toeroept, w aarom  de Roomsch-Ka- 
tholieke H iërarchie m et zulke eischen aan het volk  
instem t, w aarom  zij de w etgevende licham en aan 
spoort w etten  uit te vaardigen, die onheil aanbren 
gen en w aarom  de Room sch-Katholieke H iërarchie 
verlangt, dat he t volk slechts datgene hoort, w at de 
H iërarchie het voorhoudt.

De daden van  de d ictators en de Roomsch-Katho
lieke H iërarchie en hun  andere godsdienstige be
scherm ers bewijzen definitief, dat dezen de w erk 
tu igen van den Satan zijn. W aarom  stellen zij an 
ders w anhopige pogingen in het werk, om de m en
schen van Jehova God af te keeren  en hen te v e r
h inderen  iets van  Zijn N aam  en Zijn K oninkrijk te  
hooren? De dictators en godsdienstaanhangers heb
ben blijkbaar Christus Jezus, Jehova 's  gezalfden Ko
ning, den H eerscher in de Theocratie, verw orpen. 
Iedere poging w ordt in he t w erk gesteld, om het 
volk  verw ijderd te houden van  de eenige m ogelijk
heid bescherm ing en redding te  vinden. Dit blijkt 
duidelijk zoowel uit de Schrift als uit de feiten, die 
zich in de laa tste  ja ren  hebben voorgedaan. O ver 
den Koning staat geschreven: „Hij is de steen, die 
door u  als de bouw lieden w erd versm aad, m aar die 
tot hoeksteen werd. In niem and anders is het heil. 
Er is onder de hem el geen andere naam  gegeven aan 
de m ensen, w aarin  wij de redding m oeten v inden”. 
— Hand. 4 : 11 ,  12; K.B.

De dictators en godsdienstaanhangers zijn zooge
naam de bouw lieden van  aardsche regeeringen, die 
e r  op staan, in p laats van  en voor God’s Koninkrijk, 
te heerschen. Zij verw erpen  definitief den Koning 
van  Jehova  en Zijn Koninkrijk, daarom  zal Jehova s 
toorn tegen hen b innenkort to t u itdrukking komen.



W ie  bij de godsdienstaanhangers blijft hangen, zal 
in de groote catastrophe van Arm ageddon onverm ij
delijk  te gronde gaan. W ie  bescherm ing en redding  
w enscht te vinden, m oet de waarheid vóór Arm aged
don hoor en en den Heere gehoorzam en, doordat hij 
den godsdienst en de godsdienstaanhangers den rug  
toekeert en ijverig bescherm ing onder Jezus Chris
tus zoekt. De H eere Jezus Christus, Hij alleen, is de 
groote R echter en Scherprechter Jeh o v a’s: „Daar is 
een  eenig W etgever, die behouden kan  en verder
ven". [Eén is w etgever en rechter, Hij, die de m acht 
heeft om te behouden en te verderven. — Jac. 4 : 12. 
N.V.]. Laten allen, w ier hartew ensch het is de lei
ding van  de Room sch-Katholieke H iërarchie en de 
d ictatoren  te  volgen, dezen w ensch uitleven; laten  
allen, die zich voor hen w illen nederbuigen, m en
schen hulde brengen en v laggen groeten, hun eigen 
verlangens volop bevredigen! H et zij zoo! N ochtans 
m oeten dezulken ten  volle gew aarschuw d zijn en 
w eten: bevrijding valt slechts hem  ten  deel, die ge
loof aan God en Zijn Koning betuigen en die God 
en  Zijn Koning gehoorzam en, doordat zij vóór A r
m ageddon handelen, evenals Rachab gedaan heeft. 
— Jac. 2 :24-26.

De georganiseerde godsdienst nam  een aanvang 
m et Babylon; sedertd ien  zijn de godsdienstaanhan
gers en hun  organisaties in de Schrift steeds onder 
en  m et den naam  „Babylon" aangeduid. Evenals God 
Jerem ia zond om de zachtm oedigen, de m enschen 
van goeden wil onder de Israëlieten, te w aarschuw en 
opdat zij uit de organisatie des Duivels zouden kun
nen vluchten, zoo zendt Hij ook thans Zijn gezalf
den uit, vergezeld door hun m etgezellen, de Jona- 
dabs, opdat zij alle anderen w aarschuw en, die be
scherm ing en redding wenschen. Tot deze gewaar- 
schuw den zegt Jehova thans: „V lucht uit het m idden
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van  Babel! Redt uw leven, allen, dat gij door zijn 
ontaarding n iet mee omkomt! W ant nu is het de tijd 
van Ja h v e ’s w raak; betalen  zal Hij hun naar v e r
dienste. — Mijn volk, weg! Eruit! Dat ieder zijn le
ven  red t voor Ja h v e ’s brandende toom ! — Jer. 51 : 
6, 45; K.B.

Deze boodschap m oet thans aan de m enschen ge
b rach t w orden en een ieder, die de zalving des H ei
ligen G eestes ontvangen heeft, heeft God de v e ran t
w oording opgelegd, aan het overbrengen h iervan  
deel te nemen. In gebreke te blijven of te w eigeren 
deze gegeven opdracht te vervullen, zou voor de
genen die zoo handelen, ongetw ijfeld een noodlot
tige uitw erking hebben.

In de dagen van het voorbeeld  bevonden Je ru za
lem en Zion zich op tw ee aangrenzende bergen, zij 
voorschaduw den de universeele en de hoofdorgani
satie  Jeh o v a ’s, die uit Jezus Christus en de 144.000 
leden  van Zijn lichaam, die door den H eiligen G eest 
gezalfd zijn, sam engesteld is. Op den tegenbeeldi- 
gen berg staan thans Jezus Christus en Zijn lichaams- 
leden tegen den vijand sterk  verschanst. — 
Openb. 14 : 1-3. Dengenen, die de „groote schare” 
zullen vorm en, w orden n iet voorgesteld  als op den 
berg Zion staande. A lle m enschen van  goeden wil, 
die , zooals hun geboden is, naar de berge n vlieden 
en daar to t het einde van  A rm ageddon trouw  onder 
de bescherm ing van  Christus blijven, zullen gered 
w orden en de ,groote schare” vorm en. „M aar op den 
berg Sion zal ontkom ing zijn" zegt de profetie. Het 
w oord „ontkom ing" beteeken t h ier een  ontloopen, 
ontsnappen  aan, het kan zeer goed op het ontkom en 
zelf, alsm ede op degenen die ontkomen, toegepast 
w orden. — Jes. 4 : 3 ,  4. Jehova heeft door Christus 
Jezus, het Hoofd van  Zijn organisatie  Zion, m aatre
gelen voor de m enschen van  goeden w il getroffen.
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„M aar op den berg Sion zal een w ijkplaats zijn, he i
lig zal die wezen, en het huis Jakob zal bezit nem en 
van  zijn eigendom ". — O badja 17; K.B. De berg Z i
on is de Theocratie of het K oninkrijk, en daar zal 
ontkom ing zijn, omdat Jehova God voor Zijn orga
nisatie w il strijden, zooals geschreven staat: „W ant 
alzóó heeft de Heere tot mij gezegd: Zoals de leeuw, 
de jonge leeuw  (zich) gromm end (te w eer stelt) bij 
zijn prooi, als heel de herderstroep  zich tegen hem  
verenigt, en  zich niet laat schrikken door hun ge
schreeuw , n iet schuw w ordt door hun lawaai, zo 
daalt Jahve der legerscharen neer om te strijden op 
den berg Sion en zijn heuvel. Zoals vogels rondvlie
gen (boven hun nest), zo zal Jahve  der legerscharen 
Jerusalem  bescherm en. Hij zal he t dekken en b e 
schutten, het vrijw aren en bescherm en. — Jes. 31 : 4 ,  
5; K.B. Zoo toont de Heere, dat bescherm ing en red
ding slechts van  Hem en door middel van Zijn Ko
ninklijke organisatie  kunnen kom en; dit m aakt Hij 
in het belang van  de Jonadabs of de m enschen van 
goeden wil bekend.

O ntkom ing en redding zullen nergens anders te 
vinden zijn dan in de organisatie des Heeren: ,zooals 
de Heere gesproken heeft'. Deze éénige m ogelijk
heid heef t  God herhaaldelijk door Zijn profeten, de 
„heilige m annen van oudsher" verklaard. Dit heeft 
Hij ook door Christus Jezus en Zijn apostelen ge
zegd en thans gebruikt Hij het overblijfsel of de ge
zalfden, om de aandacht van  de m enschen van goe
den wil op deze boodschap te vestigen. V an de trou
we m annen van  oudsher af to t en m et het over
blijfsel, w aren  deze personen getuigen voor den 
Naam  en het voornem en Jehova's . H et overblijfsel 
d raagt de boodschap uit, die de H eere gesproken 
heeft, he t m oet voortgaan, haar aan het volk  te bren
gen, om dat dit he t doel van  zijn zalving is.
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De profetie in Joël 2 : 32 toont aan, dat het over
blijfsel een deel van de organisatie Jehova 's  vormt, 
dat h aar thans op aarde vertegenw oordigt, in de 
eerste  p laats Jeh o v a’s hoofdorganisatie Zion, w aar
van geschreven staat: ,,En dat, bij de overgebleve
nen [het overblijfsel (Eng. B.)], die de H eere zal roe
pen". V erder w ordt h ierdoor duidelijk gem aakt, dat 
de „andere schapen", die inderdaad  ontkom en en 
een toevlucht vinden, thans de boodschap van het 
K oninkrijk hooren en gelooven; daardoor zoeken 
zij den H eere. Zij behooren hun plaats onder de 
leden van  het overblijfsel in te  nem en en  m etgezel
len van  het overblijfsel in den dienst te worden. De 
overlevenden  van  het overblijfsel m oeten in de o r
ganisatie blijven, om bescherm ing en redding te v in 
den. Jehova  heeft de leden van  het overblijfsel uit 
alle natiën  bijeengeroepen, om getuigen voor Zijn 
Naam  te zijn, op hen heeft Hij Zijn G eest uitgestort. 
V óór 1919 w erden velen  van  hen  door de organi
satie van  den vijand in gevangenschap gehouden; 
doch de H eere bevrijdde hen  en zond hen uit als 
Zijn gem achtigde getuigen. Om hun onkreukbaar
heid te bew aren, m oeten deze getuigen in de v e r
vulling van  de opdracht, die de H eere hun gegeven 
heeft, getrouw  volharden. D aarna zullen zij in de 
verkondiging van  den Naam  en  het voornem en J e 
hova’s, den hoogsten H eerscher der Theocratie, 
grooten ijver aan den dag leggen. W ie getrouw  zijn 
plicht vervult, m oet noodzakelijkerw ijze den gods
dienst en de godsdienstaanhangers aan  de kaak  ste l
len, om deze reden w orden Jehova 's  getuigen door 
de godsdienstaanhangers ten  zeerste  vervolgd.

Ter bem oediging, vertroosting  en versterk ing  van 
de hoop dergenen, die de zalving van den Heiligen 
G eest on tvangen hebben en die daarom  in deze 
„ laatste  dagen" de rechtm atig aangestelde d iena
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ren van Jehova zijn, m oeten zij verder steeds het 
feit in gedachte houden, dat deze gezalfden God's 
„sprinkhanen" zijn, die Hij zijn „groot leger” noemt, 
(Joël 1 : 4; 2 : 11, 25) en dat zij op het slagveld w or
den uitgezonden, om daar a a n  Zijn werk, Zijn „vreem 
de w erk” deel te  nem en. Jehova heeft Zijn oordeel 
betreffende den ondergang en de eeuw ige vern ie ti
ging over den godsdienst en de beroepsgodsdienst- 
aanhangers reeds geveld. H ieruit volgt, dat de reli
gieuze m enschen — in ’t bijzonder de leiders —  Jeh o 
v a ’s getuigen to t h e t b ittere  einde zullen bestrijden. 
De profetie toont aan, dat velen  van  de leiders zich 
achter m uren verstoppen en hun „draadpoppen” er 
toe zullen bew egen, naar voren  te  treden  om tegen 
Jeh o v a’s getuigen te strijden. V an nu af aan to t het 
einde is er van  den vijand niets anders te  verw ach
ten  dan een toenem ende tegenstand. Jehova  zegt 
daarom  tot Zijn volk, dat dit he t geval zal zijn; doch 
Hij zegt tevens, dat de vijand in dezen strijd een vol
ledige nederlaag  en  algeheele vern ietig ing  zal v in 
den: „Zij zullen u w el bestrijden, m aar u  n iet over
weldigen; w ant Ik sta u  als hulp terzijde. Zo sprak 
Jahve. — J e r . 1 : 19; K.B.

In het jaa r  1918 w erden de getrouw en van des
tijds in den Tem pel verzam eld, en de Heilige Geest 
w erd over hen uitgestort. Degenen, die sedert
dien in het lichaam  van Christus zijn gebracht, zijn 
eveneens de uitstorting van  den H eilige Geest door 
Christus Jezus, he t Hoofd van  Zion, deelachtig  ge
worden. M ordechai en  Naomi voorschaduw den de 
eerst verkozen klasse, terwijl Esther en Ruth de la
tere voorstellen. A l dezen tezam en vorm en de k las
se van den „getrouw en en voorzichtigen dienst
knecht", w ien de H eere Jezus Zijn Koninkrijksbe- 
langen op aarde  toevertrouw d heeft. H un taak  is: 
deze K oninkrijksbelangen te  allen tijde getrouw  te
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behartigen. Door hun trouw  in de vervulling  van  
hun plicht bij de u itvoering van  hun opdracht, w er
den zij he t voorw erp van sm aadheid en vervolging 
van de zijde der godsdienstaanhangers. Moge in- 
tusschen alle gezalfden tezam en m et hun m etgezel
len goedsm oeds zijn, doordat zij het overige deel 
van de profetie van Joël bestudeeren en God’s doel
stelling erkennen, om bij den vijand opruim ing te 
houden en dengenen, die Hem liefhebben, volledige 
bescherm ing en redding te la ten  toekom en.



VERGELDING
HOOFDSTUK X

J EHOVA doet helder uitkom en, dat Hij altijd met 
den vijand afrekent. V oor een langen tijdsduur 

veroorlooft God den vijand om, zonder daarin  belet 
of verhinderd  te worden, zijn p lannen ten uitvoer 
te  brengen. M aar dan kiest Jehova Zijn eigen be
stem den tijd, om den vijand tot den laatsten  cent te
rug te betalen  voor al datgene, w at hij uitgehaald 
heeft. De tegenw oordige tijd is de dag Jehova's, de 
dag, w aarin  Zijn getrouw e getuigen de taak  opge
legd wordt, de „w raak van onzen God" te verkon
digen. Deze bekendm aking dient p laats te vinden 
vóór de uiteindelijke afrekening. De godsdienstige 
lieden hebben nu een groote tw istzaak m et Zion, 
God’s hoofdorganisatie, die op de aarde vertegen
w oordigd w ordt door de getrouw e getuigen Jeho
v a ’s. Daarom  zegt Jehova: „Het zal zijn een jaa r der 
vergeldingen om Sions tw istzaak . [Het i s . . een 
jaar van vergelding om de strijd tegen  Sion; K.B.]
— Jes. 34 : 8. God brengt Zijn getrouw e dienstknech
ten  allereerst op de hoogte van Zijn voornem en, om 
behoorlijke vergelding uit te oefenen tegenover den 
vijand, w aarna Hij vervolgens Zijn getuigen uitzendt, 
om den vijand te berichten, dat de rekening opge
m aakt is en God hem binnenkort zal vernietigen.
— Jer. 51 : 6 ,  56.

Heden ten dage vertoont zich de „Katholieke Ac
tie" in alle deelen van de „Christenheid" in buiten
gewoon boosaardige vorm en. De Roomsch-Katho-
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lieke-N azi com binatie voert, in haar b ittere  oppo
sitie tegen  de Theocratie, oorlog tegen Jeh o v a’s 
getuigen. Door bedreigingen en boycot van de za
kenlieden  zorgen de m annen der H iërarchie er voor, 
dat zij — ten  koste van anderen — vereerd  en in de 
couranten  geprezen worden. De H iërarchie trach t 
he t voor zichzelf en voor anderen  geloofwaardig te 
m aken, dat zij w erkelijk hoog in het zadel zit en de 
w ereld voor en in de plaats van God's Koning, C hris
tus Jezus, beheerschen zal. De clerus is trotsch, bluf
ferig, aanm atigend en w reed; terzelfder tijd open
baart hij zijn lafheid. A angezien hij n iet in  staat is, 
tegenover eerlijke m enschen blijvend te verbergen  
dat hij een godsdienstige afpersing bedrijft, zoo 
stuurt hij voor den aanval op Jeh o v a’s getuigen het 
arglistige elem ent van jonge N azi’s er op uit. De 
eigenlijke m isdadigers, die verantw oordelijk  zijn 
voor zulke gem eene aanvallen, zijn de hooggeplaat- 
sten  van  de H iërarchie. Zij zinnen op m iddelen tot 
het u itvoeren  van  booze daden en la ten  het aan 
anderen  over deze daden ten  u itvoer te leggen. Zij 
veronderstellen , dat zij ongestraft euveldaden aan 
de d ienaren van God en Zijn Koning kunnen begaan. 
Te bestem der tijd zal God de H eere echter ingrij
pen, Hij zal de zelf-verhoogde H iërarchie vernede
ren. De godsdienstige afpersers zullen hun  einde n iet 
in vrede vinden, doch in den oorlog en w el door de 
hand van  Christus, den Koning.

Koning David was een voorbeeld  van  den H eere 
Jezus Christus. V an David staa t geschreven, dat 
God’s W oord in zijn mond was en dat hij sprak, 
zooals God's Geest het hem ingaf — 2 Sam. 23 : 2. 
Het ,,adderen"-gebroedsel van  Saul voorschaduw t 
de godsdienstaanhangers; deze vijand had David, 
den gezalfde Gods, w reed bestreden. In zijn laa tste  
levensdagen gaf David aan  Salomo de opdracht, dat
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zij, die David vervolgd en  een cam pagne tegen 
hem  gevoerd hadden, hun rechtm atige bestraffing 
niet m ochten ontloopen. Deze w reede cam pagne 
stelde de tegenw oordige zoogenaam de „Katholieke 
Actie" tegen de gezalfden Jehova 's  voor, die thans op 
aarde zijn. David noem de eenigen van  de aanvoer
ders van deze tegen  hem gerichte goddelooze sa
m enzw ering en haalde hun bijzondere daden der 
boosheid aan. O nder degenen die verm eld w erden 
bevond zich ook Joab. V an hem zeide David: „Doe 
dan naar uw e wijsheid, dat gij zijn grauw e haar niet 
m et vrede in het graf laat dalen.” — 1 Kon. 2 : 6. 
Simei verv loek te  David en greep hem  aan, evenals 
de H iërarchie m et de door haar bedrogen w erktu i
gen, Jehova 's  getuigen verv loek t en aanvalt. Si
m ei beteekent „beroem d”. Zoo zijn ook de voor
aanstaanden  der H iërarchie heden beroem d. Zoowel 
Simei als de H iërarchie vorm en het zaad van  de 
Slang. Jeh o v a ’s profeet sprak van  Simei, den godde
loozen vervolger, de volgende woorden, die thans in 
veel sterkere  m ate de booze H iërarchie betreffen: 
„Gij moogt hem  n iet ongestraft laten: gij zijt een wijs 
man, en zult w el w eten  w at gij m et hem  m oet doen, 
om  zijn grijze haren  bebloed in het graf te  laten  
dalen." —  1 Kon. 3 : 9; K.B. Toen de H eere door be
m iddeling van  David Salomo aanduidde, w at hij al- 
zoo m oest doen, voorschaduw de dit, w at Hij b innen
kort ten aanzien van  de K atholieke H iërarchie en 
haar goddelooze bondgenooten zal uitrichten.

De H iërarchie-N azi-verbinding heeft Jehova 's  ge
tuigen m et groot leed overladen en vele w reede mis
daden aan hen begaan, zij gaat voort dezen w eg te 
bew andelen. Daarom  spreekt de H eere van  haar: 
„Zal God dan geen recht doen Zijnen uitverkorenen, 
die dag en nacht to t Hem roepen, hoew el Hij lank
m oedig is over hen [en zal Hij voor hen  op zich laten
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wachten?; K.B.] Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk  recht 
doen zal. Doch de Zoon des m enschen, als Hij komt, 
zal Hij geloof vinden op de aarde?" — Luc. 18:7, 8.

Doordat Jehova thans Zijn volk  de beteekenis van  
de profetie van  Joël onthult, ste lt Hij he t met Zijn 
voornem en betreffende den vijand in kennis. Ten 
opzichte van de rechtvaardige vergelding Gods aan 
de H iërarchie, de leiders van de godsdienstige orga
nisatie  en de godsdienstige vervolgers, die de dui- 
velsche organisatie, genaam d „Babylon" vorm en, 
zegt de G rootere David, Christus Jezus, verder: 
„W ant haar zonden gingen zich opstapelen tot aan  
de hem el en God ging haar ongerechtigheden ge
denken. B etaalt haar, zoals zijzelf betaalde. V er
dubbelt het dubbel naar haar daden. M engt in de 
beker, die zij gereed m aakte, het dubbele. Geeft haar 
zoveel kom m er en rouw, als zij glorie en w eelde 
kende. In haar hart immers zegt zij: „Als koningin 
zetel ik. Ik ben geen w eduw e en in geen geval zal ik 
droefheid kennen". — Openb. 18 : 5-7; K.B. Zoo luidt 
het geschreven oordeel Jeh o v a’s over dit goddeloo
ze, zoogenaam d godsdienstige gezelschap, dat Zijn 
Naam  onteerd  heeft. M ogen de trouw e navolgers 
van Christus Jezus thans weten, dat deze dingen in 
de Schrift opgeteekend zijn tot onderwijzing, hulp, 
troost en versterk ing  van de hoop dergenen, die 
nu, in een tijd, w aarin de vijand hen op heftige wijze 
vervolgt, de Theocratische Regeering verkondigen. 
— Rom. 1 5 :4 . Jeh o v a’s getuigen in Duitschland en 
andere landen hebben van  de zijde der N azi's en der 
H iërarchie-sam enzw eerders veel te lijden gehad en 
lijden nog zéér. M ogen echter deze trouw e navol
gers van  Christus in volkom en vertrouw en  op God 
nog een kleinen tijd volharden! God zal de rekening 
vereffenen en er voor zorgen, dat deze godsdienstige 
sam enzw eerders niet vreedzaam  in he t graf zullen
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dalen. W at verder in de profetie van  Joël volgt, ont
hult hetgeen  Jehova den godsdienstigen sam en
zw eerders zal aandoen, w elke tegen  Zijn getuigen 
en Zijn door Christus, den Koning, uitgeoefende re- 
geering strijden. Eerst onderricht God Zijn volk om
tren t al datgene, w at Hij van  plan is te doen, en v e r
volgens onthult Hij aan hen, hoe Hij dit volbrengen 
zal.

In de voorgaande bladzijden is he t bewijs uit de 
Schrift gepubliceerd, dat Jehova degenen, die door 
den Heere in den Tempel gebracht zijn, m et Zijn 
G eest gezalfd heeft. Dezen w erden vervolgens u it
gezonden, om Jeh o v a ’s N aam  en den dag Zijner 
w raak  te  verkondigen. V erder m oeten zij de hun ge
geven goddelijke opdracht getrouw  vervullen  en 
den H eere een volledig verslag  van hun verrich tin
gen uitbrengen. V anaf 1918 dateert de periode, die 
— volgens de w oorden van den profeet — als „dien 
dag” en „dien tijd” bekend is. Dit is de tijd, gedu
rende w elken de H eere de leden van  Zijn volk tot 
Zich vergadert, hen zalft, hun de opdracht geeft Zijn 
w erk  te doen en hen h iertoe uitzendt. G edurende 
dezen tijd verzam elt God tegelijkertijd  de vijanden, 
w aarschuw t hen, kondigt hun Zijn gericht aan en 
doet hun daarna hun gerechte straf toekom en. Hij 
zegt daarom  door Zijn profeet: „W ant ziet, in die 
dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda 
en  Jeruzalem  zal wenden. — Joël 3 : 1. In het bijzon
der sedert 1922 heeft de H eere degenen, die tot 
„Juda" en „Jeruzalem ” behooren, u it de gevangen
schap gebracht en  aan het w erk gezet.

In dit deel van  de profetie zegt Jehova  van  te 
voren, dat Hij in „die dagen", w aarin  Hij Zijn Geest 
op Zijn volk uitstort, het overblijfsel oproept, naar 
Zion te komen, om gezalfd te  w orden en gebiedt, 
aan  Zijn w erk een aandeel te nem en, zooals dit in
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Joël 2 : 29 verm eld  wordt. In dezen tijd, dat wil zeg
gen: nadat de H eere tot den Tempel ten  gerichte v e r
scheen, leidt Hij Zijn getrouw  volk  uit S a tan s  orga
n isatie  en bevrijdt het van de v rees voor Satan 's 
m enigte, opdat he t God en Zijn Koning vrijm oedig 
en onbevreesd moge dienen. Dit is de eerste  maal, 
dat de profetie van  Joël gewag m aakt van de ge
vangenschap van  het overblijfsel Gods — de ge
trouw en, w elke verdruk t w erden — dat na 1918 voor 
een bepaald doel u it de gevangenschap gebracht is. 
V an deze getrouw en verk laart God door Zijn pro
feet: Zo spreek t Jahve der legerscharen: „Ge
w eld hebben de kinderen van  Israël geleden en de 
k inderen van  Juda  m et hen. Allen, die ze gevangen 
w egvoerden, houden ze vast en w eigeren hun  de 
vrijheid te geven. M aar sterk  is hun  V erlosser: 
Jahve  der legerscharen  is zijn naam. K rachtig neem t 
Hij hun zaak ter hand, zodat er rust kom t over de 
aarde, m aar onrust over he t volk van  Babel". —  Jer. 
50 : 33, 34; K.B. Dit toont aan, dat de H eere Jezus 
Christus — de V eldm aarschalk van  Jehova, die 
Zijn krijgers beveelt — geheel voor den strijd toe
gerust, n aar voren  treedt, w anneer de vijand zijn 
rechtvaard ige straf ontvangen zal.

Jehova begint vervolgens den vijand in een posi
tie te m anoeuvreeren, w aarin  hij vern ietigd  zal w or
den. Degenen, die den vijand op aarde vorm en, w or
den voor dit doeleinde uit alle natiën  bijeenverga- 
derd. „Dan zal Ik alle heidenen vergaderen  en zal ze 
afvoeren in het dal Josafats en Ik zal m et hen al
daar richten vanw ege Mijn volk en M ijn erfdeel Is
raël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid  en 
Mijn land gedeeld." [Dan zal Ik alle volken verzam e
len en doe ze kom en in het dal w aar Jahve  oordeelt. 
(Noot: dit is de beteekenis van  den Hebr. naam  „Dal 
van  Josafat"). Dan zal Ik hen vonnissen om mijn
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volk, Israël, mijn eigendom, dat zij versn ipperden  
over de volken, terw ijl zij mijn land verdeelen; K.B.] 
— Joël 3 : 2.

A lle deelen en alle elem enten van  de zichtbare 
vertegenw oordigers van  Satan zijn verzam eld. Deze 
profetie w ordt verder ondersteund door het volgen
de getuigenis van een anderen profeet Jeh o v a ’s: 
„M aar nu hebt gij Mij te w achten, — zoo luidt de 
G odsspraak van  Jahve  — op den dag dat Ik optreed 
om te getuigen! [als aanklager; — Utr. B.] W ant 
mijn oordeel komt! Dan roep Ik alle vo lken  sa
men; breng Ik al de koninkrijken bijeen, om mijn 
gram schap over hen uit te storten, heel de gloed van 
mijn toorn. Ja, door mijn brandende naijver gaat 
heel de aarde op in vlam m en." — Zef. 3 : 8; K.B.

H et bijeenvergaderingsw erk des H eeren begint na 
de u itstorting van  den H eiligen G eest op God's ge
trouw en. De feiten toonen aan, dat dit sedert 1922 
geschied is. Hoe heeft het b ijeenvergaderen  plaats? 
Jehova  zendt Zijn getuigen — die h iertoe rechtm atig 
opdracht gekregen hebben — uit, opdat zij Zijn bood
schap der w raak  verkondigen  (hetgeen zij ook doen) 
en  opdat zij bekend m aken, dat de tijd voor de de
finitieve vereffening van  de rekening, w aardoor Zijn 
N aam  gerechtvaardigd zal worden, gekom en is. Ook 
laa t Hij Zijn getuigen verkondigen, dat Zijn gezalfde 
Koning en Zijn Koninkrijk aanw ezig zijn. Inplaats 
da t zij m et de organisatie  des Duivels een compro
mis sluiten, b rengen de getrouw e getuigen onder de 
bevelen van  Christus Jezus de boodschap, dat de 
H eere binnen korten  tijd den vijand in stukken zal 
slaan.

Het onverm ijdelijke gevolg van  de verkondiging 
van bovengenoem de boodschap Gods is het ontm as
keren  van de K atholieke H iërarchie en  haar gods
dienstige bondgenooten, doordat duidelijk geopen
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baard wordt, dat godsdienst bedrog en een valstrik  
is. Hij is het voornaam ste middel, w aardoor de v e r
tegenw oordigers van den Duivel afpersing bedrij
ven. Dit gezelschap on teert God's Naam  en leidt de 
m enschen op den weg des verderfs. A angezien de 
H iërarchie en haar w erk tu igen  door God's bood
schap der w aarheid  gestoken zijn, zetten  zij alle na
tiën en het heerscherselem ent h iervan  aan — alsm ede 
de ruw e en w oeste vlegels — zich bij een complot 
tegen Jehova 's  getuigen, dat de geheele w ereld om 
vat, aan te sluiten, dus tegen de heerschappij Gods 
te ageeren. In haar poging de getuigen te verp le t
teren, die voor Jehova 's  Koninkrijk getuigenis af
leggen, sluit de m achthebbende H iërarchie zich bij 
de d ictators der to ta litaire  regeeringen  aan. H et vol
ledige bewijs voor het bestaan van deze sam enzw e
ring tegen Jehova 's  Koning en Zijn Koninkrijk w ordt 
dagelijks m eer aan het licht gebracht. Een Jezuïe- 
tisch priester zeide bijvoorbeeld in een radiolezing 
onlangs: „Indien het A m erikaansche volk  doortas
tend zou optreden (op zijn ach terste  beenen ging 
staan!), zou het Jehova 's  getuigen in één  uur kunnen 
vern ietigen .” Deze Jezu ïe tenpriester is de vertegen
w oordiger van het Pausdom, hij handelt met de vol
ledige goedkeuring van  den paus en de andere m an
nen van  de H iërarchie, ofschoon de H iërarchie dit 
feit trach t te verheim elijken. In haar verlegenheid, 
de w aarheid  om trent haar betrekking to t dezen J e 
zu ïetenpriester te verbergen, neem t de H iërarchie 
haar toevlucht tot leugens, ju ist zooals de H eere J e 
hova het in Jesa ja  28 : 15 voorzegd heeft. Deze Je- 
zu ïeten-rad iopriester streeft er in zijn eerzucht naar, 
dictator van A m erika te  worden, als het Pausdom de 
m acht over de A m erikaansche natie  overneem t. Der
gelijke program m a's m aken ook bij andere natiën  der 
aarde snelle vorderingen. Op deze wijze nu  leveren
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de vijanden zichzelf rechtstreeks over in de hand 
van Christus Jezus, den Scherprechter van  Jehova,— 
door hun vijandelijke positie te betrekken, zoodat zij 
in A rm ageddon vernietigd kunnen worden.

De vijandelijke strijdkrachten m oeten op het slag
veld gebracht worden, daarom  zegt Jehova: „Ik . . . .  
zal ze afvoeren in het dal Josafats." De vijand moet 
daar gebracht worden, opdat hij zal zien en tot de 
overtu ig ing  gebracht wordt, dat Jehova de A ller
hoogste en de Eenige is, W iens m acht triom feeren 
m oet over de to ta litaire  heerschers en alle andere 
deelen van de organisatie  van Satan, die zich alle 
verze tten  tegen de Theocratie. De strijdkrachten van 
den vijand w orden niet in het zoogenaam de „dal Jo 
safats" gebracht, dat op de landkaarten  van den mo
dernen  tijd voorkom t. De Bijbelsche uitdrukking „dal 
Josafats"  heeft geenerlei betrekking op dit le tte r
lijke, aardrijkskundige dal. Deze uiteenzetting  van 
Joë l is de éénige plaats in den Bijbel, w aarin  de uit
drukking  „dal Josafats" voorkom t. Zij is ongetw ij
feld sym bolisch en heeft betrekking op hetzelfde 
feit, dat door he t dal voorschaduw d werd, nam elijk 
de gebeurtenis w aar Moab, Ammon en de horden 
van  het gebergte Seïr tegen elkander streden en 
volslagen vern ietigd  werden, zoodanig, dat niem and 
ontkw am . — 2 Kron. 20. D aarna noem de koning Jo- 
safat deze plaats „dal van Beracha” , om dat zijn volk 
d aar — w egens de rechtvaardiging van den godde- 
lijken Naam, die Hij door de volledige vernietiging 
van  den vijand bew erkstelligd had — den Naam  des 
H eeren  verheerlijk te. — 2 Kron. 20 : 26. De naam  
„dal Josafats" be teeken t „Jehova heeft gericht" of 
„Jehova verschafte recht (heeft gerechtvaardigd)". 
Dit toont aan, dat de plaats van den strijd heenw ijst 
naar den tijd van de volledige rechtvaardiging van  
Zijn Naam  door Zijn gezalfden Rechtvaardiger,
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Christus Jezus, den grooten Rechter en Koning.
V erder luidt de profetie: „En Ik zal m et hen a l

daar rich ten  [in het gericht gaan (Menge), vonnis
sen; K.B.] vanw ege mijn vo lk”. H et h ier genoemde 
„richten" beteekent niet, dat dit richten voltrokken 
zal w orden door middel van  petitionem enten, pro
testen, w aarschuw ingen of andere door Jeh o v a’s ge
tu igen gedurende den tijd van Zijn „vreem de w erk” 
toegepaste  m iddelen. H et be teeken t veel m éér dan 
dit. A ls he t h ier genoem de rich ten  plaatsvindt, zal 
het „vreem de w erk” van  Jehova geëindigd zijn. H et 
H ebreeuw sche woord, dat h ier m et „rich ten” v e r
taald  is, luidt shaphat, en dit w oord is een onderdeel 
van  den naam  van het dal van  Josafat (Hebr. Jeho- 
shaphat d.i. Jehova richt). De w oordkundige betee- 
kenis bewijst, dat het dal een zinnebeeld is, dat geen 
betrekking  heeft op het dal in  Palestina, w aar de 
Joden  hun dooden begroeven, doch sym bolisch 
heenw ijst n aar den tijd en de plaats, w aarin  Jehova 
Zijn „vreem de daad" voltrekt, die de algeheele ve r
delging van den vijand ten gevolge heeft.

God richt n iet voor de „Christenheid", Zijn richten 
geschiedt ten  gunste van  Zijn volk, dat Zijn N aam  
draagt, dat wil zeggen, voor de trouw e knechten des 
A llerhoogsten. In A rm ageddon zal Jehova m et alle 
na tiën  en volken  handelen; Hij zal hun laten  w eten  
en volledig doen erkennen, dat de trouw e getuigen, 
die Hij gezalfd heeft, in w aarheid  Zijn eigen volk 
zijn, dat Hem  onvoorw aardelijk  dient. Hij zal den 
natiën  toonen dat Jehova 's  getuigen — die door de 
godsdienstaanhangers en hun bondgenooten gehaat 
worden, aan w ie verw eten  wordt, dat zij n iet vader
landsgezind zijn en die van  de vijanden vele boos
aardige bijnam en ontvangen —  in w erkelijkheid  
God’s gezalfden zijn, die Zijn heiligen Naam  dragen  
en Hem  thans op aarde vertegenw oordigen. M en let-
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te  op andere bevestigende profetieën betreffende dit 
punt: „W ant zie, Ik zal mijne hand over hen bew e
gen en zij zullen hunnen knechten een roof wezen: 
[Zie, Ik zal ze m et mijn hand bedreigen; een buit 
w orden ze van  hun eigen slaven. —  K.B.] alzoo zult 
gijlieden weten, dat de H eere der heirscharen mij 
gezonden heeft.” — Zach. 2 : 9. „M aar als dat komt, 
(zie, he t zal komen), [W anneer he t w erkelijkheid 
w ordt, —  en w aarachtig , w erkelijkheid w ordt het!; 
K.B.] dan zullen zij weten, dat e r een Profeet in 't 
m idden van  hen  gew eest is." — Ezech. 33 : 33.

H et volk, w aarvoor Jehova richt, is volgens de 
profetie „mijn erfdeel". H et zijn de 144.000 leden van 
h e t lichaam  van  Christus, degenen, die Jehova uit 
d e  m enschen der aarde erft. Dat wil zeggen: Jehova 
neem t hen er uit, weg van  de aarde. Dezen zijn Zijn 
eerstelingsvruchten  en behooren Hem  rechtm atig 
toe; m et Christus Jezus neem t Hij hen voor Zijn 
d ienst in den hem el. H ierover staat geschreven: „En 
Ik  zag en  zie, he t Lam stond op den berg Sion en 
m et Hem  honderd  v ier en veertig  duizend, hebbende 
den  N aam  zijns V aders geschreven aan hunne voor
hoofden. En ik hoorde eene stem  uit den hemel, als 
eene  stem  veler w ateren  en als eene stem  van  een 
grooten donderslag. En ik hoorde eene stem  van 
citerspelers, spelende op hunne citers; en  zij zongen 
als een nieuw  gezang voor den troon en voor de 
v ier d ieren  en de ouderlingen en niem and kon dat 
gezang leeren  dan de honderd v ier en veertig  dui
zend, die van  de aarde gekocht w aren. Deze zijn het 
die m et vrouw en n iet bevlekt zijn, w ant zij zijn m aag
den; deze zijn het, die he t Lam volgen, w aar Het 
ook  henengaat; deze zijn gekocht uit de m enschen 
to t eerstelingen  voor God en het Lam." —  Openb. 
14 : 1-4. A angezien deze getrouw en de „eerstelings
vruch ten" van  God en Zijn „erfdeel" zijn, mag nie-
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m and hen ongestraft aan tasten  of voor zelfzuchtige 
belangen benutten . Schepselen of een klasse van  
schepselen, die Jehova 's  gezalfd volk trach ten  te 
vernietigen, zullen langs dezen weg zich hun eigen 
vern ietig ing  op den hals halen. Deze groote w aa r
heden m oeten de natiën  leeren  kennen, als Jehova 
in A rm ageddon voor Zijn volk richt. Dat is de tijd, 
w aarin  Hij Zijn Naam  en Zijn volk, dat Zijn N aam  
draagt, zal rechtvaardigen.

God kondigt Zijn voornem en aan, volgens hetw elk  
Hij in A rm ageddon Zijn volk, dat door den vijand 
vervolgd  is en nog steeds vervolgd  wordt, geden
ken zal. Dit toonen Zijn w oorden aan, als Hij Joël 
laat zeggen: ,,Dat zij [de vijanden] onder de heide
nen hebben verstrooid  en Mijn land gedeeld.” G edu
rende den W ereldoorlog verstoorden  de godsdien
stige v ijanden en hun bondgenooten het w ereldom 
vattende w erk van het volk van Jehova, w elk volk  
als een genootschap sam enw erkte. De vijand w ilde 
destijds niet gelooven, dat deze trouw e C hristenen 
Jehova 's  knechten en vertegenw oordigers op aarde 
w aren. De vijand gelooft dit thans evenm in, w ant hij 
trach t doorloopend Jehova 's  getuigen en het w erk, 
w aaraan  zij zich wijden, te vernietigen. Een treffend 
voorbeeld  van  de pogingen van den vijand kwam  op 
den 25sten Juni 1939 aan het licht. H et congres in 
den M adison Square Garden, New-York, was het 
m iddelpunt, van w aar het program m a van  Jehova 's  
getuigen uitging, dat overal in de Engelsch spreken
de gebieden der aarde door andere vergaderingen  
m ede w erd aangehoord. In New-York, Londen en 
andere p laatsen  stelde de vijand w anhopige pogin
gen in het w erk, om dit congres van God's volk te 
verstoren, doch door God's genade lukte hem dit 
niet. O vereenkom stig de goddelijke belofte zullen zij



V E R G E L D I N G 341

„tegen u strijden, m aar tegen u n iet verm ogen, want 
Ik ben m et u, spreekt de Heere, om u uit te helpen". 
— Jer. 1 : 19. God hield dus Zijn hand u itgestrek t 
over Zijn knechten  en over he t w erk, dat zij v e r
richtten.

De H eere heeft thans door C hristus Jezus Zijn 
volk in Zijn geestelijken Tem pel vergaderd. O n
geacht hetgeen  de to ta litaire  staten , bestaande uit 
godsdienstaanhangers en dictators, den verschillen
den leden van  de tem pelschare — licham elijk en hun 
bezittingen — m ogen aandoen, de vijand kan de ge
zalfden noch uit den Tempel verw ijderen noch hun 
geestelijke eenheid  in Christus Jezus, hun  Hoofd, 
verbreken. De „Trouwe en W aarach tige’’ Knecht 
des A llerhoogsten zal degenen, die m et Hem  zijn, 
verdedigen. De infame daden van  den vijand tegen
over Jeh o v a ’s getuigen nem en voortdurend toe. 
Zulke boosaardige daden van gew eld w orden door 
de geestelijkheid of de leiders onder de godsdienst
aanhangers aangesticht en het is te verw achten, dat 
deze vijandelijke en gew elddadige handelingen tot 
A rm ageddon in hevigheid zullen toenem en. De 
Schrift toont aan, dat onm iddellijk vóór het begin 
van A rm ageddon de legerschaar des Duivels — aan
gevoerd door Gog, den veldm aarschalk  van  Satan — 
tegen al degenen zal optrekken, die aan de zijde van  
Jehova staan, om deze getrouw en des H eeren te v e r
nietigen. Deze bende w etteloozen zal ech ter m et 
hare aanslagen geen succes boeken, integendeel, 
Christus behaalt de overw inning over hen. —  Ezech. 
hoofdstuk 38 en 39.

Weerstand

Dient het volk  van Jehova God zich nu tegen de 
pogingen van de w erktuigen van  Satan — om den
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voortgang van  het w erk  der K oninkrijksverkondi- 
ging te verh inderen  — te verze tten  onder gebruik
m aking van  physieke kracht? A ls deze vraag  beves
tigend beantw oord wordt, hoe kan zulk een handel
wijze dan m et de volgende Schriftteksten in over
eenstem m ing gebracht worden: „w ant de w apenen 
onzes krijgs zijn niet vleeschelijk, m aar krachtig  
door God to t nederw erping der sterk ten ." — 2 Cor. 
1 0 :4 . In de poging, om het volk to t he t aannem en 
en opvolgen van  hun godsdienstige leerstellingen te 
bew egen, hebben godsdienstfanatici —  in de ee r
ste p laats de Room sch-Katholieke H iërarchie — de 
eeuw en door dw ang en gew eld toegepast en gaan 
voort dit te doen. Allen, die geen godsdienstaanhan- 
gers w orden en  de Room sch-Katholieke H iërarchie 
n iet ondersteunen  willen, w orden kortw eg voor k e t
ters u itgem aakt. De Room sch-Katholieke H iërarchie 
verk laart van  hen: „Het dooden van  ke tte rs  door Ka
tholieken  is een rechtm atige daad, als zij sterk  ge
noeg h iervoor zijn.” G edurende de Inquisitie paste 
de H iërarchie vleeschelijke w apenen toe, om het 
volk te  dwingen, zich aan het Pausdom  te onder
w erpen en den godsdienst der H iërarchie uit te oefe
nen. V ele m enschen ondergingen w reede straffen, 
zij verlo ren  hun  bezittingen en hun  leven, om dat zij 
w eigerden, aan  de eischen van  de H iërarchie, Ka
tholiek te w orden, te  voldoen.

In tegenstelling  tot zulk een boosaardig optreden 
toont de apostel Paulus onder inspiratie  van  den H ei
ligen G eest aan, hoe de eigenlijke houding van  de 
knechten Gods dient te zijn. Jehova 's  getuigen tre k 
ken thans uit, om de w aarheid  over God's Koninkrijk 
te prediken, ech ter n iet om iem and te dwingen, deze 
w aarheid  aan te  nemen. Zij zetten  de boodschap van  
het K oninkrijk voor de m enschen uiteen, dezen be
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houden de vrijheid, haar aan  te  nem en of af te wij
zen. Den getuigen Jehova 's  w ordt nadrukkelijk  be
volen, bij hun w erk  geen vleeschelijke w apenen te 
gebruiken — gelijk de K atholieken zoo dikwijls ge
daan hebben — om anderen te dw ingen hun leerste l
lingen aan te nem en. De w apenen van het volk Gods 
bestaan  u it he t „zw aard des geestes, hetw elk  is 
God’s W oord", dat m achtig is in het slechten van 
vestingen. De w oorden van  den apostel houden der
halve u itslu itend  verband m et de middelen, w aar
door zij hun w erk  van de prediking van  het evange
lie ten  u itvoer brengen. Jehova 's  getuigen zijn vre- 
desboden, die God's voornem en bekendm aken, zij 
hebben geen vleeschelijke w apenen van  noode, om 
de m enschen te noodzaken naar de w oorden Gods te 
luisteren.

Een verder w oord uit de Schrift, dat in dit v e r
band dikwijls averechts toegepast wordt, heeft J e 
zus uitgesproken: „M aar ik zeg u, dat gij den booze 
[het kw aad; Luther] n iet w ederstaat; m aar zoo w ie 
u op de rechterw ang slaat, keer hem  ook de andere 
toe." —  M atth. 5 : 39. Een „kw aad" is naar zijn ju iste 
definitie datgene, w at een rechtvaard ige straf over 
den m isdadiger brengt. God verk laart: „Ik schep het 
kw aad". — Jes. 45 : 7. Alles, w at God schept is recht 
en  volm aakt, daarom  is he t begrip „kw aad", in J e 
saja  gebezigd, ver van het begrip „boosheid" v e r
wijderd. „Rechtvaardig zijn Zijn wegen. Hij is een 
God van  trouw  en zonder bedrog, rechtvaard ig  en 
oprecht is Hij.” — Deut. 32 : 4; K.B. H et w etsverbond 
m et Israël legde den overtreders van  dit verbond 
een rechtvaard ige straf op en deze straf was een 
„kw aad”, dat den Israëlieten  evenw el terecht opge
legd werd. Jezus w endde zich to t de Israëlieten; Zijn 
volgens M attheüs 5 : 29-42 gebezigde w oorden heb
ben natuurlijk  n iet de letterlijke beteekenis, dat m en
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zijn natuurlijk  oog dient uit te rukken  of zijn hand 
moet af houw en. Zijn w oorden w aren  zinnebeeldig 
gebruikt, hij bediende zich van bepaalde spreekw ij
zen, om den Israëlieten  te  toonen, hoe hun juiste 
houding tegenover hun tegenpartij, dat wil zeggen 
het w etsverbond, gew eest was en  zijn moest. Als 
een verder bewijs voor dit feit zeide Jezus: „W ees 
haastelijk  w elgezind jegens uw e w ederpartij, te r
wijl gij nog m et hem op den w eg zijt; opdat de w e
derpartij n iet m isschien u den rech ter overlevere  en 
de rechter u den dienaar overlevere  en gij in de ge
vangenis gew orpen wordt." — M atth. 5 : 25.

W anneer iem and van de zijde zijner tegenpartij, 
het w etsverbond, leed ondervond, dan was dit w el
isw aar een „kw aad", m aar dat n iettem in op recht
vaardige wijze van  God kwam, w aartegen  men zich 
dus n iet m ocht verzetten . Integendeel, als een ve r
dere  bevestig ing hiervoor zeide de H eere Jezus, dat 
indien de m isdadiger op de rechterw ang geslagen 
werd, hij zelfs ook de andere m oest toekeeren  en 
liever een rechtvaard igen  slag in ontvangst moest 
nemen, dan zich te verzetten; op deze wijze zou hij 
zijn onderw orpenheid aan  den wil Gods bewijzen. 
A lle u itspraken  uit de Schrift zijn m et elkander in 
overeenstem m ing en de eene spreek t de andere niet 
tegen. De w oorden van bovenstaanden tekst kun
nen n iet letterlijk  op m annen zooals Jozua betrek
king hebben, die het leger van  Israël tegen den 
vijand aanvoerde, noch op vele  andere soortgelijke 
gevallen, die in den Bijbel verm eld w orden. Toen J e 
zus deze w oorden aangaande het slaan op de wang 
uitsprak, w endde hij zich uitdrukkelijk  tot de Joden, 
die onder het w etsverbond stonden. Dit w etsver
bond w as hun tegenpartij, die hen onder de tucht 
hield en strafte, als zij de bepalingen van  het ver
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bond zouden overtreden. H et n iet-w eerstaan  van 
den booze, zooals deze w oorden door den H eere J e 
zus w erden gebezigd in Zijn rede tot de Israëlieten, 
kon daarom  niet beteekenen, dat God's volk er zich 
gewillig in dient te schikken, als he t door de hand 
van anderen, die God’s knechten aangrijpen, terw ijl 
zij het evangelie  van het Koninkrijk prediken, ge
slagen wordt. Jezus had n iet het oog op zulke per
sonen, als hij de Israëlieten  in dier voege toesprak. 
Zijn w oorden m oeten veelm eer de volgende betee- 
kenis hebben: Indien er over degenen, die zich in 
het verbond bevinden, door de tegenpartij (het w ets
verbond) „kw aad" w ordt gebracht, dan m ogen zij 
zich n iet daartegen  verzetten, doch m oeten dit als 
een rechtvaard ige straf van  den H eere aannem en. 
Om verder hun goeden wil te toonen, m oeten zij in 
gehoorzaam heid aan hun w ettige tegenpartij to t de 
u iterste  grens van  het voor hun m ogelijke gaan. Als 
ondersteuning hiervoor lette  m en op het verband: 
„En zoo iem and m et u rechten  wil en uw en rok ne
men, laat hem ook den m antel; en zoo wie u zal 
dw ingen ééne mijl te gaan, ga met hem tw ee mijlen." 
— M atth. 5 : 40, 41. W ie een knecht des H eeren bij 
de vervulling  van  zijn plicht aangrijpt, handelt in 
boosheid.

Toen Jezus gevangen genom en werd, sloeg Petrus 
een van  de beulen van den hoogepriester het oor af; 
Jezus beval Petrus, zijn zw aard in de scheede te 
steken: „En zie, een van degenen, die m et Jezus 
w aren, de hand uitstekende, trok  zijn zw aard uit en 
slaande den dienstknecht des hoogepriesters, hieuw  
zijn oor af. Toen zeide Jezus to t hem: keer uw 
zw aard w eder in zijne plaats; w an t allen, die he t 
zw aard nemen, zullen door het zw aard vergaan. Of 
m eent gij, dat ik  M ijnen V ader nu  niet kan bidden
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en Hij zal mij m eer dan tw aalf legioenen Engelen 
bijzetten? — M atth. 26 : 51-53.

M en lette  op de reden hiervoor. H et w as destijds 
nog niet de ju iste  tijd, om zich met een licham elijken 
strijd in te laten, om dat de tijd gekom en was, w aarin  
Jezus gevangen genom en m oest w orden. V oor Pi
latus staande, sprak Jezus: „Mijn Koninkrijk is n iet 
van deze w ereld: indien Mijn Koninkrijk van deze 
w ereld  ware, zoo zouden M ijne dienaars gestreden 
hebben, opdat Ik den Joden niet w are overgele
verd. " — Joh. 18 : 36. De uitdrukking „deze w ereld", 
zooals zij h ier door Christus Jezus gebruikt wordt, 
m oet deze booze w ereld  beteekenen, w ier god de 
Duivel is. Jezus m ocht hem in zijn booze w erken 
n iet onderbreken, to tdat voor Jehova God de be
stem de tijd, om Hem  in het jaa r  1914 als H eerscher 
uit te  zenden, gekom en zou zijn. Uit deze w oorden 
van Jezus kan  de duidelijke gevolgtrekking gem aakt 
w orden, dat in de toekom st de eigenlijke tijd tot 
strijden zou aanbreken, doch dat Jezus to t dezen be
paalden, door Jehova vastgestelden tijd m oest w ach
ten, om dan den strijd to t de eindbeslissing uit te 
vechten. — Ps. 110:2 , 6; Openb. 19:11-20. Alles 
heeft zijn tijd. „Daar is een tijd van  oorlog en een 
tijd van v rede .” — Pred. 3 : 1-8. B ovenstaande 
Schriftteksten beteekenen  niet, dat een C hristen on
gestraft tw ist m ag zoeken en zich m et een w illekeu
rige strijd m oet in la ten , noch beteekenen deze dat 
Christenen den handlangers van  den Satan goed
schiks m oeten toestaan, dat zij hun pogingen om 
G o d s  boodschap van  het Koninkrijk te  prediken, 
zonder m eer verijdelen.
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Verdediging

Billijkt de Schrift derhalve de zelfverdediging van 
een Christen tegen  een  aanval, die in strijd is m et 
de w et en keu rt zij de toepassing van  physieke 
kracht, om zulk een aanval af te w eren  goed? Een 
ieder heeft he t recht to t zelfverdediging om een aan 
val af te w eren, en hij m ag hierbij die k rach t toe 
passen, die hem  tot bescherm ing van  zijn persoon 
of eigendom  noodzakelijk toeschijnt. H etzelfde recht 
van  zelfverdediging of noodw eer mag door hem  ook 
tot bescherm ing van zijn naaste  b loedverw anten of 
intiem e vrienden, zijn broeders, toegepast w orden. 
Zoo luidt de bepaling van  de w et der na tiën  of s ta 
ten; doch deze w et berust n ie t op tradities, noch 
zuiver op gevolgtrekkingen van  m enschen, w ant zij 
w ordt door G od’s W oord volledig ondersteund.

M ozes zag, hoe een Egyptenaar zijn H ebreeuw - 
schen broeder sloeg. Om zijn broeder tegen  den 
aanval te bescherm en, doodde M ozes den Egypte
naar. — Exod. 2 :1 1 , 12. M ozes v luchtte  daarop uit 
Egypte, om niet door de Egyptenaren gedood te w or
den. Voor zijn daad w erd M ozes door Jehova God 
noch op de een  of andere wijze gestraft, noch ge
laakt. Later gebruikte God Mozes op bijzondere wij
ze voor het verrich ten  van  diensten, w aarin  hoofd
zakelijk Christus Jezus, de M essias en Zijn w erk  
voorschaduw d w erden. God verhief M ozes verder 
tot Zijn profeet en gebruikte hem, om de eerste  vijf 
boeken van den Bijbel te schrijven. Sedertdien heeft 
iedere natie  zich op het recht der zelfverdediging 
beroepen, waarbij he t recht van  noodw eer ook tot 
de bescherm ing van  naaste  b loedverw anten  w erd 
uitgebreid.

H et recht to t zelfverdediging w ordt verder naar 
voren gebracht door een verhaal in den Bijbel, w aar-
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uit blijkt, dat he t voor Jeh o v a’s d ienstknechten ge
raden en rechtvaard ig  is, vooru it m aatregelen 
voor zelfverdediging te treffen. Nehem ia, de be
proefde knecht Jehova's, voerde een schare zijner 
broeders aan, die Jehova uit de gevangenschap 
gebracht en uitgezonden had, om de m uren van Je 
ruzalem  opnieuw  op te bouwen. Toen deze trouw e 
m annen in gehoorzaam heid aan G od’s gebod met 
den opbouw van den m uur een aanvang  m aakten, 
begonnen Sanballat (die de godsdienstige leiders 
der C hristenheid voorschaduw t, die he t Rijk van 
God tegenstaan) en zijn aanhangers herhaaldelijk  
bedreigingen tegen Nehem ia en zijn broederen te 
uiten, die onder de aandacht van  N ehem ia w erden 
gebracht. D aarop bad Nehem ia to t God als volgt: 
,,Hoor, o onze God, dat wij zeer verach t zijn, en doe 
hunne versm aadheid  w ederkeeren  op hun hoofd, en 
geef hen over tot eenen roof in een land der gevan
genschap; en dek hunne ongerechtigheid n iet toe, 
en hunne zonde w orde niet uitgedelgd van voor uw 
aangezicht; w ant zij hebben U getergd, staande te 
genover de bouw lieden". — Neh. 4 : 4, 5.

De vijanden hadden met elkander sam engespan
nen, om tegen N ehem ia en zijn broeders te strijden, 
zooals geschreven staat: „En het geschiedde, als 
Sanballat en Tobia en de A rabieren en de Ammo
nieten  en de A sdodieten hoorden, dat de verbetering  
aan  de m uren van  Jeruzalem  toenam , dat de scheu
ren  begonnen gestopt te w orden, zoo ontstaken  zij 
zeer, en zij m aakten allen te zamen een verbond, en 
zij zouden kom en om tegen Jeruzalem  te  strijden, en 
eene verbijstering daarin te m aken". — Neh. 4 :7, 8.

O nderw ees N ehem ia zijn broeders dus, zich be
reidw illig op de eene wang te laten  slaan en vervo l
gens de andere w ang toe te keeren, opdat ook deze 
geslagen zou worden? Zeide N ehem ia zijn broeders,



De vallei d e r doorgangers. Ezech. 39 :11-16.
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dat zij den arbeid m oesten staken  en zich voor de 
aanvallen  van  den vijand in de schuilhoeken m oes
ten  verbergen? Zeer zeker deed hij dit niet, w ant hij 
trof m aatregelen voor hun zelfverdediging. Wij le
zen zijn an tw oord in de Schrift: „Daarom zette  ik in 
de benedenste p laatsen  achter den m uur en op de 
hoogten, en ik  zette het volk naar de geslachten, m et 
hunne zw aarden, hunne spiesen en hunne bogen. En 
ik zag toe en m aakte mij op, en zeide tot de edelen 
en  tot de overheden  en to t het overige des volks: 
V reest n ie t voor hun  aangezicht, denkt aan  dien 
grooten en  vreeselijken H eere en strijd voor uw e  
broederen, uw e zonen en uw e dochteren, uw e vrou
w en en uw e huizen". — Neh. 4 : 13, 14.

N ehem ia m aakt verder bekend, w at de bouw lie
den deden, opdat de Joden konden w erken, zonder 
hun arbeid  vanw ege de overvallen  van  den vijand 
te m oeten staken: „Die aan den m uur bouwden, en  
die den last droegen, en die oplaadden, w aren  een 
ieder m et zijne ééne hand doende aan  het w erk, en 
de andere hield het geweer; [hun w apen; K.B.] en 
de bouwers, die hadden een iegelijk zijn zw aard aan 
zijne lendenen gegord, en bouwden; m aar die m et de 
bazuin blies, was bij m ij”. — Neh. 4 :17, 18.

Ongetw ijfeld hadden de Joden  deze zw aarden 
daar n iet slechts als een bedreiging bij zich, doch 
om ze, indien het noodig mocht blijken, voor hun  be
scherm ing te gebruiken en om den vijand te v e r
h inderen het w erk te verw oesten, dat God hun op
gedragen had. Kan iem and nog logischerw ijze be
w eren, dat de vijanden van het Koninkrijk Gods, 
G od’s dienstknechten rechtm atig zouden kunnen 
dwingen, thans hun door God geboden arbeid te sta
ken, om m oeilijkheden uit den weg te gaan? H eeft 
Jezus n iet veelm eer bevolen, dat zij hun w erk moe
ten  doorvoeren, ongeacht de bedreigingen en zonder
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vrees voor degenen, die hun natuurlijk  lichaam  v er
m ogen te dooden? — M atth. 10 : 28. De w aakzaam 
heid van  N ehem ia en zijn broeders, die zelfs onder 
het slapen hun k leederen  aanhielden om steeds 
voor een overval k laar te  staan, is een treffend voor
beeld voor dezulken, w ien de H eere de behartiging 
van de K oninkrijksbelangen in den tegenw oordigen 
tijd heeft toevertrouw d.

W ederom  billijkt God de H eere de toepassing van  
k rach t tegen een inbreker, die ergens inbreekt, w aar 
hij n iet hoort: „Indien een dief gevonden w ordt in 
he t doorgraven, en hij w ordt geslagen, dat hij sterft, 
he t zal hem  [dat w il zeggen degeen, die den dief 
slaat] geen bloedschuld zijn". — Exod. 22 : 2. In ge
val dat een persoon tegen iem and anders een wet- 
telooze daad tracht te  begaan, mag handelend tegen 
hem opgetreden worden; de aangevallene mag te 
genover zulk een m isdadiger die k rach t toepassen, 
d ie hem  to t bescherm ing van  zijn eigendom, zijn 
persoon of zijn b loedverw anten tegen  den aanval 
van den m isdadiger, noodig voorkom t. Jezus ge
bru ik te  een zweep, om degenen, die tegen  de orde 
waren, uit den tem pel te verw ijderen; Hij noodigde 
hen n iet uit, Hem  op de w ang te slaan. —  Joh. 2 :1 5 .

C hristus Jezus, de tegenbeeldige Mozes, is thans 
tegenw oordig. Zijn Koninkrijk is gekomen. M et het 
bevel, „dit evangelie  des Koninkrijks" te verkondi
gen, zendt Hij Zijn vertegenw oordigers uit. N iem and 
heeft het recht, zich tegen de u itvoering  van dit be
vel te verzetten . Zelfs de w et van het land bepaalt, 
da t een rustverstoorder of „inbreker", die op on
w ettige wijze trach t „in te breken" in een vergade
ring, w aar m enschen zich voor het aanhooren van 
G od's W oord vergaderd  hebben, zich aan  een v e r
grijp schuldig m aakt en dienovereenkom stig tegen 
hem  opgetreden m ag w orden. Op vreedzam e, w et
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tige wijze vergaderden  zich op den 25sten Juni 1939 
in den M adison Square Garden, New-York, ongeveer 
20.000 m enschen, om de boodschap uit God's W oord 
over Zijn Koninkrijk te hooren verkondigen. Per
sonen, die vijanden van  het Koninkrijk Gods zijn, 
hadden herhaaldelijk  gedreigd, dat zij deze verga
dering uiteen zouden jagen. Deze bedreigingen w a
ren  het volk des H eeren m edegedeeld. Zelfs de poli
tieagenten  w aren van deze bedreigingen onderricht. 
N adat op den dag der vergadering  het program m a 
begonnen was, betraden  honderden van  zulke w et- 
teloozen den M adison Square Garden en trach tten  
m et geweld de vergadering u iteen  te jagen. Dege
nen, die de opdracht ontvangen  hadden, de orde in 
de zaal te bew aren, bevalen de rustverstoorders op 
te houden of het gebouw te verlaten . Inplaats dat zij 
aan dit verlangen  voldeden, grepen de rustverstoo r
ders de ordebew aarders op gew elddadige wijze aan. 
In de uitoefening van de hun  door God en de w et 
toegekende rechten  boden verscheidene ordebe
w aarders w eerstand en pasten  een verstandige m a
te physieke kracht toe, om deze onw ettige aanval
len af te slaan. Hierbij handelden zij nauw keurig  
volgens recht en plicht, hun handelw ijze heeft on
getw ijfeld de goedkeuring des Heeren. De ordebe
w aarders gebruikten  geen vleeschelijke w apenen  
om het evangelie  te prediken, doch gebruikten w él 
hun lichaam skracht, om den vijand er toe te bew e
gen van zijn pogingen, om het p red iken  van  he t 
evangelie  te verhinderen, af te zien.

Vermaning

Bij noodw eer m oet de grootste voorzichtigheid in  
acht genom en worden, niem and dient hierbij over
ijld of zonder steekhoudende reden te  handelen.
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C hristenen m oeten de w et gehoorzam en. Zij mogen 
geen physieke k rach t voor het afslaan van  een aan
val toepassen, tenzij dit noodig blijkt te zijn voor 
de verdediging van eigen lijf en goed, zoomede ter 
bescherm ing van  hun broeders, hun eigendom  en 
hun werk. Een C hristen dient alles te  doen w at in 
zijn m acht ligt, om een gew elddadigen strijd te  v e r
mijden; hij mag dezen nim m er uitlokken. W ordt ech
ter een C hristen bij de w ettige vervulling  van  zijn 
plicht door den vijand aangevallen, trach t de vij
and het eigendom  van  den C hristen te vernietigen 
en handtastelijk  te worden, dan m ag de Christen die 
k racht gebruiken, w elke hem  op het betreffende 
oogenblik voor het afslaan van  zulk een aanval 
noodzakelijk toeschijnt. Als Jeh o v a ’s getuigen bij 
het rondtrekken  in den dienst des H eeren, bij het 
verspreiden van  geschriften, die betrekking  hebben 
op Zijn W oord, of bij de vervulling van  een soort
gelijken passenden dienst, door he t gepeupel aange
vallen  w orden — en  het dezen getuigen noodig toe
schijnt zulk een aanval af te  slaan of af te w eren 
— dan hebben zij he t recht, zooveel gew eld te 
gebruiken, als voor de bescherm ing of verdediging 
van hun persoon of eigendom  noodig is. Zij dienen 
tot hun zelfverdediging tegen  m isdadigers pas als 
laatste  toevlucht physieke kracht te gebruiken. N ie
mand is ech ter gedwongen, om zich, om dat hij een 
Christen is, gewillig, zonder w eerstand  te bieden, 
door een schurk of andere m enschen te laten  aan
grijpen, die hem  hierdoor verh inderen  willen, zijn 
werk van het prediken van het evangelie  op w etti
ge wijze uit te voeren. Dit Evangelie des Konink
rijks moet en zal verkondigd worden. God heeft de 
Zijnen ervan  in kennis gesteld, dat de vijand tegen 
hen zal strijden ; Hij heeft hun ook duidelijk bekend
gemaakt, dat de vijand niet zal triom feeren. Daarom

12



354 G O D S D I E N S T

m oeten zij in de vervulling van  hun plicht onbe
vreesd  voorw aarts gaan en van  hun w ettige rech
ten  een passend gebruik m aken.

Als een dienaar der w et in  de uitoefening van  zijn 
am btsplicht een C hristen arresteert, d ient de gear
resteerde zich niet tegen  den beam bte te verzetten , 
doch hem  rustig te volgen en den ju isten  tijd voor 
een verhoor af te w achten. A lsdan dient hij zijn v e r
dediging voor het w ettig ingestelde gerechtshof naar 
voren  te brengen. Dit is de passende, ordelijke han 
delwijze. Al moge de beam bte geen recht hebben 
den C hristen te arresteeren  of zijn w erk te  s to ren ; 
de beam bte handelt nochtans voor en nam ens den 
staa t en er bestaat een bevoegde plaats w aar de 
vraag, w ie recht of onrecht heeft, beslist kan  w or
den.

Als C hristenen bijeenvergaderd  zijn, om een be
spreking van  het W oord Gods aan te  hooren, 
heeft niem and het recht, te  trach ten  deze vergade
ring u iteen  te jagen. Als de een of andere persoon 
of een groep personen een dergelijke poging onder
neem t, dan heeft men h e t recht hun w eerstand  te 
b ieden en hen dienovereenkom stig te  behandelen, 
derhalve bij zulk een w eerstand  die licham elijke 
k rach t tegenover de rustverstoorders te gebruiken, 
die den vredig b ijeenvergaderden noodig toeschijnt. 
Op de vergadering in den M adison Square Garden 
verscheen  ook een bende w etteloozen m et de u it
gesproken bedoeling, de vergadering  te verstoren. 
Zonder eenige reden te r  verontschuldiging begon
nen zij tum ult te veroorzaken. Een van de aanvoer
ders gaf den o rdebew aarder een ontzettenden slag 
op het hoofd, en aan dezen aanval w erd w eerstand  
geboden. Daarop ijlde de vrouw  van  den oproerm a
ker naderbij en greep den ordebew aarder bij zijn 
schaam deelen. God w ist vooruit, dat de Duivel bij
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voorkom ende gelegenheden zulk een lage tak tiek  
zou toepassen en trof in Zijn w et d ienovereenkom 
stige voorzieningen. Deze w et Gods luidt: „W anneer 
m annen de één m et den ander tw isten, en  de vrouw  
des éénen  toetreed t om haren  m an u it de hand des
genen, die hem  slaat te  redden, en hare  hand u it
s trek t en zijne scham elheid aangrijpt, zoo zult gij 
hare hand afhouwen, uw  oog zal n iet verschoonen”. 
— Deut. 25 : 11, 12.

Ofschoon h iervan  aangifte gedaan werd, w erd de 
vrouw  toch n iet gearresteerd. A lle w etten  Gods zijn 
rech tvaard ig  en  juist, terw ijl de w etten  der natiën  
en de doorvoering h iervan  dikwijls in ju istheid  en 
gerechtigheid ernstig  tekort schieten. Wij m oeten 
het aan  den H eere overlaten, zulke m isdadigers de 
straf te geven, die hun toekom t. Jehova 's getuigen  
en hun m etgezellen  w orden hierbij aangem aand, 
voorzichtig en nauw keurig  binnen de perken der 
w et te blijven en nim m er strijd te zoeken. Zij m oeten  
m et een ieder op waardige en tactvolle w ijze om 
gaan. A ls zij ech ter door vertegenw oordigers van  
Satan, die G od’s Koninkrijk bestrijden, w ederrech
telijk w orden aangevallen, dan is he t hun goede 
recht en de plicht van degenen, die God volkom en 
vertrouw en  en Hem dienen, zulk een m et de w et 
strijdige aanval af te slaan.

G odsdienstaanhangers, in het bijzonder de 
Room sch-Katholieke H iërarchie, streven  er niet naar 
zich nauw gezet aan de w et Gods te houden, noch 
aan de w et van  het land, tenzij deze hun doeleinden 
dient. De H iërarchie gaat naar h aar eigen regelen 
te w erk, zonder rekening te houden m et de rechten 
van anderen. V elen van haar m annen, w elke aan 
de spits staan, bepleiten w reede straffen voor al de
genen, die zij „ke tters” noemen. Ja, zij gaan zelfs 
zoover, dat zij het dooden van  dezulken goedkeu
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ren, die n ie t m et hun K atholieke leerste llingen  over
eenstem m en. H et volgende belicht afdoende het 
Room sch-Katholieke se n tim e n t:

„RECHTMATIGE DOOD VOOR KETTERS"

Een priester uit N ew -B runsw ick (N. J.) m eent 
dat op deze w ijze de K atholieken de versprei
ding van „dwalingen" kunnen  stopzetten.

„Ik twijfel e r n iet aan, dat de K atholieke bevol
king, indien zij slechts sterk  genoeg w are, in staat 
zoude zijn, om de verspreiding van  kettersche  dw a
lingen onder he t volk, zoo noodig door m iddel van  
den dood, tegen  te gaan; en dat zeg ik op rechtm a
tige gronden".

Aldus de bew ering van  den W eleerw aarden  Mr. 
Harney, een V ader der Paulisten van  de Sint P ieter's 
kerk  der Room sch-Katholieken in New-Brunswick, 
N. J. op V rijdagavond gelanceerd. De Paulisten-V a- 
ders hadden in de laatste  drie w eken m issiesam en- 
kom sten georganiseerd in die kerk. De laa tste  w eek 
w erden deze sam enkom sten gehouden ten  behoeve 
van niet-K atholieken.

Een kenm erk van de diensten der laa tste  w eek 
was een  „vragenbus". Deze v raag  w erd o.a. voorge
lezen door V ader H arney op V rijdagavond: „Be
schouw t de K atholieke Kerk de P ro testan ten  als k e t
ters, en gelooft zij niet — en lee rt zij evenzoo — 
dat ke tte rs  gestraft behooren te  w orden, zelfs m et 
den dood indien zulks noodig m ocht blijken?"

H et antw oord van V ader H arney  was:
„In zekeren zin zeg ik hierop ja. De Kerk be

schouw t de P ro testan ten  als ketters. Een form eele 
ke tte r is iem and, die weet, dat hij de w aarheid  van  
God en de K atholieke Kerk verdraait. G een mensch,
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behoort toegelaten  te w orden, door zelf te zondigen, 
anderen m ede to t zonde te verleiden.

Ik twijfel e r n ie t aan, dat de K atholieke bevolking, 
indien zij slechts ste rk  genoeg ware, in staat zoude 
zijn, om de verspreiding van kettersche dw alingen 
onder het volk, zoo noodig door m iddel van  den 
dood, tegen te  gaan, en dat zeg ik op rechtm atige 
gronden.

Evenals de m enschelijke sam enleving zichzelf te
gen een m oordenaar bescherm t en tegen  den man, 
die een verrader van  zijn land  is, zoo heeft de Kerk 
ook van  God het rech t zichzelf te  bescherm en. De 
Katholieke K erk heeft er nim m er over gedroom d om 
iem and te straffen, die een m aterieele ke tte r is — 
iem and die van  dingen gelooft dat ze w aar zijn, te r
wijl ze n iet w aar zijn — evenm in als een vader er 
aan  denkt, om zijn kind te bestraffen, die onopzette
lijk kw aad doet. De geschiedenis van  de Kath. kerk  
is een geschiedenis gew eest van  verdraagzaam heid. 
De Kath. kerk  is veel m eer verdraagzaam  gew eest 
dan de Protestantsche.".

In een in terv iew  van  g isterenavond bevestigde 
V ader H arney  ons, dat de boven geciteerde opm er
kingen ju ist zijn. Zij w aren n iet a lleen  in overeen
stem ming m et zijn persoonlijke overtuiging, doch 
ook in overeenstem m ing m et het gevoelen der Ka
tholieke kerk.
New-York Herald, 7 M ei 1901.

God heeft alles van  tevoren  gew eten en ju ist dit 
door zijn profeet la ten  voorspellen. M en lette  er 
thans op, dat God in deze „ laatste  dagen" Zijn volk 
den w aren stand van  zaken bekend m aakt, he t op 
de w andaden der godsdienstaanhangers wijst en 
het van tevoren  deze kw ade bejegeningen van  Zijn 
trouw e knechten  aantoont. Zulke vervolgers ont
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vangen w eldra de rechtvaard ige vergelding door 
God's hand. — Joël 3 : 7. O ver deze m isdadige be
handeling staa t geschreven: „En hebben het lot over 
mijn volk  geworpen, en een jongsken gegeven om 
eene hoer, en een m eisje verkocht om wijn, dat zij 
m ochten d rinken”. — Joël 3 :3.

M en lette  op de onw eerlegbare feiten, die de v e r
vulling van  deze profetie aantoonen: „En hebben 
het lot over mijn volk gew orpen". G edurende den 
W ereldoorlog spanden de godsdienstaanhangers 
m et e lkander samen, om Jeh o v a ’s getuigen te  ve r
nietigen. Bij dit complot hielp hen een „vooraan
staande", pauselijke „St. G regorius-ridder", die eeni- 
gen van  deze Christenen, zonder hun het voordeel 
van een  borgtocht toe te staan, in de gevangenis 
hield, terw ijl hij zelf, dragende den titel van  een hoo- 
gen rechterlijken  am btenaar (der U.S.A.), de natie  
verried  en  zijn rechterlijke beslissingen voor snood 
geld verkocht. O ver dit w etteloos gesjacher met zijn 
hoog rechtersam bt alsm ede over zijn veroordeeling 
w egens deze m isdaad bew aart ech ter de K atholieke 
pers heden he t diepste stilzwijgen. G edurende den 
W ereldoorlog geraakten  trouw e Christenen, die 
trach tten  de m enschen om trent God's genadige voor
ziening voor hun  redding te onderrichten, in de ge
vangenschap van godsdienstige sam enzw eerders, 
doordat dezen precies handelden als de vroegere 
godsdienstaanhangers, de Edomieten, m et he t zinne
beeldige volk  Gods gehandeld hebben — O badja 11.

Zij verlaagden  de w are C hristenen tot een inzet 
of loterijprijs, zooals bij gokkers gebruikelijk is. 
Toen C hristus Jezus aan de paal geslagen werd, be
handelden  de godsdienstaanhangers hem  smadelijk, 
doordat zij over Zijn k leederen  het lot w ierpen. —  
M atth. 27 : 35. Tot op den huidigen dag passen de 
godsdienstaanhangers gew eld toe, verzinnen listen
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en intriges tegen de getrouw e navolgers van Jezus 
Christus en hitsen  onw etenden tot handtastelijkhe
den tegen God's knechten op. In dit verband vestig t 
God de aandacht op Zijn voornem en, om zulke m is
dadigers d ienovereenkom stig te  straffen, evenals Hij 
andere boosdoeners in het verleden  vergolden heeft: 
„Toch is zij [No—Amon, in Egypte] gevankelijk  ge
gaan in de gevangenis, ook zijn hare  k inderen op het 
hoofd aller s tra ten  verp letterd  gew orden, en over 
hare  geëerden hebben zij he t lot gew orpen en alle 
hare  grooten zijn in boeien gebonden gew orden.” — 
Nah. 3 : 10.

Heden beslist geen toeval of lot m eer, in welk 
bezit of w elke m acht God's trouw  volk  zal vallen. 
God houdt Zijn hand  boven de Zijnen, en Hij zal hen 
op den vastgeste lden  tijd wreken.

Terwijl de profeet Gods verdere  booze handelin
gen van de godsdienstaanhangers aanvoert, w elke 
m isdaden de Room sch-Katholieke H iërarchie langen 
tijd achtereen  bedreven heeft, zegt hij: „En hebben 
. . . .  een jongsken  [van  Juda, dat wil zeggen, dege
nen, die Jehova  God dienen en Hem  verheerlijken] 
gegeven om eene hoer." Zulk een schandalige ruil 
is voor God een groote beleediging. Om ongeoor
loofde en schunnige betrekkingen m et S atan’s w e
reld er op na te kunnen houden (welke algem een 
„hoererij" genaam d worden), heeft de clerus de jon
ge trouw e d ienaren  Gods aan  zijn w ereldlijke bond- 
genooten overgeleverd, opdat de politici en rechters 
m et zulke trouw e C hristenen zouden kunnen han
delen, alsof zij he t schuim  der aarde w aren. Zoo is 
de geestelijkheid — die toch plechtig  beloofd heeft, 
God en Christus te dienen — bereid  geweest, de w a
re knechten van God en Christus uit te leveren, op
dat de godsdienstaanhangers in de gunst van  de po
litieke heerschers in het land zouden geraken. De
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Schrift openbaart duidelijk God’s oordeel over de
zulken: „O verspelers en overspeleressen, w eet gij 
niet, dat de vriendschap der w ereld vijandschap 
Gods is? Zoo wie dan een vriend  der w ereld  wil zijn, 
die w ordt een vijand Gods gesteld .” — Jac. 4 : 4.

H et goddelooze optreden van  de godsdienstijve- 
raars tegen G od’s trouw  verbondsvolk  verder be
schrijvend, verhaalt de profeet: ,,En een m eisje [van  
Juda, dat wil zeggen, dezulken, die Jehova dienen 
en Hem  verheerlijken] verkocht om wijn, dat zij 
m ochten drinken .” Inplaats van  de w are knechten  
des H eeren m oedig en trouw  te  verdedigen, hebben 
de godsdienstaanhangers hen liever versjacherd, om 
den wijn van Satan, den heerscher dezer wereld, te  
drinken, opdat zij zich m et de zichtbare heerschers 
der w ereld  in overm oed en uitbundigheid te buiten 
konden gaan. Om deze reden houden zich de gods
dienstige leiders, in de eerste  p laats de H iërarchie, 
m et de verdorven  politiek van  het land  bezig, schep
pen een politiek apparaat, dat zij b ru taalw eg in be
w eging brengen, bedrijven op drieste wijze hun 
w erk onder he t voorw endsel, God te dienen en be
driegen zoodoende het volk, doordat zij hun organi
satie daarenboven nog „godsdienstig" noem en. Om 
zich in dergelijke w ereldsche u itgelatenheid  te kun 
nen verheugen, geven de godsdienstige leiders al 
hun voorrechten, om God te dienen en Zijn w elgeval
len te  ontvangen, prijs. N iet slechts gedurende den 
w ereldoorlog hebben zij de zaak  en het Koninkrijk 
des H eeren verraden. Zij gaan hierm ede voort, 
doordat zij de vervolging van Jehova 's  getuigen in 
Duitschland en  andere to ta litaire  sta ten  goedkeuren 
en hierbij zelfs m edehelpen. Zij bestrijden de vrij
heid van  vereeniging en vergadering, de pers-, 
spreek- en geloofsvrijheid en sporen hun  fanatieke 
en onw etende handlangers to t gew elddaden aan
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tegen degenen, die zich vreedzaam  voor een ware 
vereering  van God en Christus vergaderen.

Tyrus en Sidon

Jehova w endt zich verder tot Zijn tegenstanders 
en spreekt: „En ook, w at hebt gij m et Mij te doen, gij 
Tyrus en Sidon en  alle grenzen van  Palestina? [Alle 
landstreken  van  Filistéa (der Filistijnen); Utr. V.]? 
Zoudt gij Mij eene vergelding w eder geven? M aar 
zoo gij Mij w ilt vergelden, lichtelijk, haastig lijk  zal Ik 
uw e vergelding op uw  hoofd w ederbrengen." — Joël 
3 : 4 .  De w oorden „w at hebt gij m et Mij te doen?" 
beteekenen: W elke daden hebt gij m et Mij in orde 
te  brengen, dat gij u gerechtvaardigd acht, diegenen 
te vervolgen, die Mij vertegenw oordigen en Mij toe- 
behooren? H et Bijbelsche verhaal toont niets aan, dat 
ook m aar in de verste  verte  als een verontschuldi
ging en nog veel m inder als een rechtvaardiging 
voor het kw aadaardige optreden zou kunnen dienen 
van het oude Tyrus tegen God's zinnebeeldig volk. 
Het voorm alige Tyrus m ocht in he t land Palestina 
blijven, ofschoon God — overeenkom stig Zijn be
lofte aan  A braham  — het land  aan  de Israëlieten  
gegeven had. — Richt. 3 :1 -3 .

Tyrus w as een voorbeeld  van  de Roomsch-Katho
lieke H iërarchie-organisatie en de H eere heeft het 
m oderne Tyrus langen tijd zijn politieke afpersing 
laten  bedrijven, zonder in te grijpen. Jehova 's  trouw e 
knechten hebben zich nim m er aan  een daad van  ge
w eld of de een of andere onw ettige handeling tegen
over de H iërarchie schuldig gem aakt. Zij hebben 
zelfs nim m er de vrijheid van  deze organisatie, om 
haar godsdienst u it te oefenen, in twijfel getrokken. 
Zij hebben nim m er tegen haar vrijheid van  spreken 
geprotesteerd. Jehova 's  getuigen hebben slechts
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God's w et en Zijn geboden gehouden, als zij den 
m enschen het onderscheid getoond hebben tusschen 
godsdienst en godsdienstige vereering  èn  de w are 
aanbidding van  God den A lm achtige, die het eigen
lijke „Christendom ” genoem d w ordt. Dit hebben J e 
hova 's getuigen in gehoorzaam heid aan het gebod 
des H eeren gedaan en zij doen dat nog steeds.

W at het in bovengenoem den tekst genoemde Si- 
don betreft, voorschaduw t deze stad  de heidensche 
godsdiensten, w elke veel ouder zijn dan het Paus
dom, m aar w aarvan  het Pausdom  afkom stig is. In 
verband hierm ede hebben Jehova 's  getuigen slechts 
de w aarheid  over alle godsdiensten bekend gem aakt 
en geen van  deze godsdiensten kan  eenige veron t
schuldiging of rechtvaardiging voor de slechte be
handeling van Jeh o v a’s getuigen aanvoeren, aange
zien zij de bekendm aking in gehoorzaam heid aan 
God’s w et doen. De heidensche godsdiensten, die in 
Japan  en  elders w erken, geleid door de Roomsch- 
K atholieke H iërarchie en m et h aar sam enw erkend, 
zijn in het h ier gebezigde w oord „Sidon" inbegre
pen. Tot alle godsdienstaanhangers en in het bijzon
der to t hun leiders, zegt God: „Zoudt gij mij eene 
vergelding w eder geven?" Dat wil zeggen: Tracht gij 
Mij te vergelden, om dat Ik uw  verdorvenheid  aan 
de kaak  stel en  er op wijs, dat gij Satan, M ijn tegen
stander, gediend hebt en nog dient? Zijt gij van  plan, 
Mij m et tegenstrevende daden tegem oet te  treden, 
alsof gij straffeloos kunt u itgaan en zoo uw  verach
ting voor Mij zoudt kunnen toonen? Denkt gij, tegen 
straffen gevrijw aard  (immuun) te  zijn, alsof gij van 
Mij onafhankelijk  en Mijn m eerdere zijt? — Zooals 
in Joël 3 : 2, 3 beschreven wordt, hebben godsdienst
aanhangers, die voorgaven God te dienen, Jehova's  
getuigen m et verachting  behandeld. Zij zijn daarom  
aan de beurt, om door de hand des H eeren de hun
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toekom ende vergelding te ontvangen; w ant Hij 
spreekt to t hen: „Voor zooveel gij dit één van deze 
mijne m inste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat 
Mij gedaan." — M atth. 25 : 40. V erder zegt de Hee- 
re: „Zal God dan geen recht doen zijnen u itverkore
nen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoew el Hij 
lankm oedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haas
tiglijk rech t doen zal." — Luc. 18 : 7, 8.

De hoofdorganisatie Jehova 's  w ordt door goud 
voorschaduw d en zoo spreekt dan God tot Zijn te 
genstanders: „O m dat gij mijn zilver en mijn goud 
hebt w eggenom en en hebt mijne beste kleinodiën 
in uwe tem pels [der duivelaanbidding] gebracht." 
— Joël 3 : 5. Zoo ontvoeren  de godsdienstaanhan- 
gers en hun m edeplichtigen gew elddadig en w eder
rechtelijk  de knechten  Jehova 's  en w erpen hen zon
der vorm  van  proces in de gevangenis. Godsdienst- 
aanhangers hebben zich in het verleden  dikwijls op 
zondige wijze dingen toegeëigend, die God toebe- 
hooren en dit voorschaduw de hetgeen  de gods- 
dienstfanatici van  den tegenw oordigen tijd hun, 
die Jehova en Zijn Rijk heden dienen, aange
daan hebben en nog aandoen. Een van  de euvelda
den in het voorbeeld  w ordt in 1 Sam uel 5 : 1 , 2  ve r
meld, w aar he t verhaal aantoont, dat de Filistijnen 
de a rk  des verbonds nam en „en in het huis Dagons” 
brachten. W ederom  w ordt opgem erkt, dat de Baby- 
loniërs hun godsdienst van  den Duivel ontvingen, 
evenals Nimrod; de Babyloniërs nam en de gouden 
en zilveren vaten  van  het huis van  Jehova w eg en 
legden ze in den Tem pel te Babel. — 2 Kron. 36 : 6, 
7; Dan. 5 :1 -4 . Geschriften van  Jeh o v a ’s getuigen met 
de daarin  v erva tte  Bijbelsche w aarheidsboodschap- 
pen zijn gelijk goud en zilver door de godsdienst- 
aanhangers in beslag genom en en vernietigd. De 
godsdienstvereerders hebben in hun godsdienstige
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bladen het volk des H eeren gebrandm erkt; velen 
hebben op gem eene wijze Bijbelteksten verdraaid  en 
toegepast en getracht Jeh o v a’s getuigen als n iet v a 
derlandslievend, anti-Christelijk en oproerig voor te 
stellen. De godsdienstaanhangers hebben zich van 
alles, he tgeen  den H eere toebehoort en dat aan Zijn 
d ienst gewijd diende te  zijn, m eester gem aakt om ze 
voor hun godsdienstige tem pels te  bezigen, daar
m ede den schijn verw ekkende, dat Jeh o v a ’s getui
gen een God gehoorzaam den, die zwak, krachteloos 
en niet bij m achte was, om hen te bescherm en, die 
Hem getrouw  dienen.

V oortgaande de euveldaden van  de religionisten 
op te noem en, zegt God door Zijn profeet: ,,En gij 
hebt de k inderen van Juda  en de k inderen van  J e 
ruzalem  verkoch t aan de k inderen der G rieken [de 
Joniërs; K.B.] opdat gij ze verre  van  hunne 
landpale m ocht brengen." — Joël 3 : 6 .  De nam en 
,,Juda" en „Jeruzalem " hebben betrekking  op de
genen, die Jehova God dienen en Hem  verheerlijken. 
De godsdienstaanhangers hebben Jehova 's  getuigen 
aan de D uivelaanbidders, de v ijanden Gods v e r
kocht, w elke tegen  Zijn volk  strijden. De door de 
H iërarchie geleide godsdienstaanhangers gaan m et 
Jeh o v a ’s getuigen als m et een handelsartikel of 
w instgevend voorw erp om. Zij hebben zich ook „zelf 
verkocht, om te  doen, dat kw aad is in de oogen des 
H eeren” , en „om Hem tot toorn  te  verw ekken .” — 2 
Kon. 17 : 17.

W aarom  hebben de godsdienstaanhangers nu zoo 
gehandeld? De profetie antw oordt: „O pdat gij ze ver 
van hun  grens verw ijdert." H ierm ede beoogt de 
vijand, de getrouw en - indien m ogelijk - van  God te 
scheiden, w aartoe de Duivel bew eerde in staa t te 
zijn. De godsdienstaanhangers trachten  Jehova 's  ge
tuigen aan hun vijanden uit te leveren  en hen van



hun vrijheid, God te  dienen, te  berooven. Jehova zij 
geloofd, dat de tijd nabij gekom en is, w aarin  Hij den 
vijand zijn m isdaden op rechtvaard ige wijze vergel
den zal; w ant de dag van Zijn w raak  is gekomen. 
M en lette  nu  op, w at God - overeenkom stig Zijn 
W oord - to t rechtvaardiging van  Zijn eigen grooten 
Naam  doen zal, en de wijze, w aarop Hij dit doen zal.
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„BEREIDT U TEN STRIJDE"
HOOFDSTUK XI

J EHOVA zal m et den vijand „afrekenen". Hierom- 
tren t kan  niet de geringste twijfel bestaan. Zijn 

B etaalm eester is Christus Jezus, die de rechtm atige 
vergelding zal toepassen. Eeuw enlang is de vijand 
op verm etele, arrogante  wijze te w erk  gegaan, door
dat hij Jeh o v a’s Naam  gesm aad en  God's volk  w reed 
gestraft heeft. De dag der afbetaling is gekomen, 
de voet van  den vijand zal w ankelen  en uitglijden. 
Er zal geen uitstel gegeven w orden, w at den vijand 
te  w achten staat, zal ijlings komen. H et is de dag 
der beklem m ing van hen, die G od’s N aam  sm a
den. De godsdienstige leiders hebben den grootsten 
sm aad op G od’s N aam  gebracht. Zij hebben een af- 
persingssysteem  georganiseerd en  doorgevoerd. Om 
het argelooze volk te bedriegen, hebben zij hun 
schijnheilige organisatie  „de Christelijke gods
dienst genoem d en de m enschen op bedriegelijke 
wijze in den w aan gebracht, dat godsdienst en 
„Christendom " één en hetzelfde zijn.

Eeuw enlang hebben de m annen der m achthebben
de Room sch-Katholieke H iërarchie bew eerd, dat zij 
vertrouw en, op het vergoten bloed van Christus J e 
zus als losprijs voor de m enschheid. In w erkelijk
heid hebben zij ech ter hun  eigen w eg gevolgd, w el- 
ke geheel en al in strijd is m et den G eest van  C hris
tus. Den Naam  van  Christus, den Zoon Gods, heb
ben zij voor politieke en com m ercieële doeleinden 
m isbruikt, m et voeten  getreden en Zijn offerande
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lijk bloed onrein geacht. V erder hebben zij de 
knechten van  God, die den m enschen getrouw  de 
w aarheid  verkondigden, system atisch vervolgd. 
Hun goddeloosheid heeft het hoogtepunt bereik t en 
Jehova 's  tijd is gekomen, om m et hen d ienovereen
kom stig af te rekenen. De apostel Paulus, die uit 
den valstrik  van den godsdienst bevrijd en daarna 
to t een apostel van  Jezus Christus gem aakt werd, 
heeft onder leiding van  den G eest Gods over de vij
anden  en hun einde geschreven. Hij haa lt de door 
M ozes gesproken w oorden Jehova 's  u it het boek 
Deuteronom ium  32 : 35 aan en past ze op de laatste  
dagen toe: „Als iem and de w et van  M ozes heeft te 
n ie t gedaan [overtreden], die sterft zonder barm 
hartigheid  onder tw ee of drie ge tu igen; hoeveel te 
zw aarder straf, m eent gij, zal hij w aardig  geacht 
w orden [verd ien t hij], die den Zoon Gods vertreden  
heeft [met voeten  getreden; N.V.], en het bloed des 
testam ents onrein geacht heeft, w aardoor hij gehei
ligd was, en den G eest der genade sm aadheid heeft 
aangedaan? W ant wij kennen Hem, die gezegd heeft: 
M ijne is de w raak, Ik zal he t vergelden, spreekt de 
H eere. En wederom : De H eere zal Zijn volk  oordee- 
len". — Hebr. 10:28-30. Degenen, die w aarlijk  op 
Jehova en  C hristus vertrouw en, Zijn W oord geloo- 
ven  en het m et vreugde opvolgen, zien thans, dat 
de strijd, w aarin  Jehova  zal ingrijpen, gekom en is, 
en  in deze kennis verheugen  zij zich zeer.

In de voorgaande bladzijden w erd de profetie van 
Joël beschouw d, w aarin  Jehova het goddelooze op
treden  van  de dw eepers tegen  God's getrouw e 
knechten  voorzegd werd. V ervolgens spreekt 
Jehova van  Zijn trouw e knechten, die door de gods
d ienstaanhangers erbarm elijk behandeld  zijn, en 
zegt, w at Hij voor hen doen zal: „Zie, Ik zal ze op
w ekken u it de plaats, w aarheen  gij ze hebt verkocht,
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en Ik zal uw e vergelding w ederbrengen op uw 
hoofd". [Zie, Ik haal ze terug van  de plaats, w aar
heen  gij ze hebt verkocht; en w at gij hun hebt aan
gedaan, dat laat Ik op uw  eigen hoofd neerkom en; 
K.B.] — Joël 3 : 7. Door deze w oorden ontvangt het 
volk Jehova 's  de verzekering, dat God het uit de 
knechtschap der verdrukking  en vervolging bevrij
den zal. In het jaa r 1919 begon Jehova Zijn 
trouw e knechten  uit de gevangenschap te voeren. 
Hij liet hen hun voorrechten en  ook de opdracht, die 
God Zijn getrouw  verbondsvolk  geeft, onderschei
den en w aardeeren. Sedertdien heeft God Zijn trou 
w e knechten  Zijn eigen groote organisatie  verder 
geopenbaard  en hun getoond, hoe zij door de w ette- 
looze organisatie  van  Satan bestreden  wordt. Thans 
laa t God duidelijk aan 't licht brengen, dat de gods
dienstige leiders de hoofdw erktuigen van  den Dui
vel zijn, door dezen A fvallige gebruikt, om G od’s 
N aam  te  sm aden en Zijn volk  te  pijnigen. Dit heeft 
de H eere te  kennen gegeven, sedert Hij Zijn over
blijfsel in den Tempel heeft gebracht.

M en lette  thans op: God heeft nu Zijn volk v e r
w ekt „uit de plaats, w aarheen  gij [de godsdienst
aanhangers] ze hebt verkocht". Thans laat Hij den 
vijanden door Zijn knechten  de volgende w oorden 
bekendm aken: „Ik zal uwe vergelding w ederbren
gen op uw  hoofd". H et „overblijfsel” en zijn „m et
gezellen" hebben thans het voorrecht en de plicht, 
God s besluit aan te kondigen, volgens hetw elk  Hij 
stappen  tegen  den vijand onderneem t, zooals dit in 
de Schrift verk laard  wordt: „Indien iem and in de 
gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; in
dien iem and m et he t zw aard zal dooden, die m oet 
zelf m et he t zw aard gedood w orden. H ier is de lijd
zaam heid [volharding; K.B.] en  het geloof der hei
ligen’’. — Openb. 13 : 10. „V ergeldt h aar gelijk als
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zij ulieden vergolden heeft, en verdubbel, naar hare 
w erken; in den drinkbeker, w aarin  zij geschonken 
heeft, schenkt haar dubbel”. — Openb. 18 : 6.

O m dat A rm ageddon nabij is, zal de tijd der „af
reken ing” komen. God zendt de w are navolgers 
van Christus Jezus door het land, opdat zij Zijn ver- 
oordeelend vonnis verkondigen, voordat he t ten  u it
voer gebracht wordt. Deze proclam atie kondigt den 
vijand op passende wijze zijn on-ontkoom baar gericht 
aan. Zij ste lt den m enschen van goeden w il in staat 
uit de vijandelijke organisatie te vluchten, voordat 
God's gericht aan den booze vo ltrokken  wordt.

V erdere w oorden van  w aarschuw ing en veroor- 
deeling to t de godsdienstaanhangers richtend, zegt 
Jehova: „En Ik zal uw e zonen en uw e dochteren ver- 
koopen in de hand der k inderen  van  Juda, die ze 
verkoopen zullen aan die van  Scheba, aan een ver 
gelegen volk; w ant de H eere heeft he t gesproken”. 
— Joël 3 :8 . De „zonen” en „dochteren” der gods
d ienstaanhangers zijn door hun zoogenaam de „V a
ders” in den valstrik  van  den Duivel geleid en al 
dezulken, die daar blijven, vorm en het zaad der 
Slang. De godsdienstige leiders beschouw en zulke 
„zonen en „dochteren" voor de uitvoering van hun 
goddelooze p lannen  als onontbeerlijk. De „V aders" 
of leiders verla ten  zich op bedoelde gehoorzam e 
zonen en dochters voor het begaan van  w ettelooze 
daden. H et zijn vooral hun dochters, die rondgaan 
en bij he t lichtgeloovige volk geld inzam elen om 
hun organisatie  te financieren, hetgeen  zij voor hun 
eigen onderhoud en to t instandhouding van  hun or
ganisatie noodzakelijk achten. A ls een belham el 
voert bijvoorbeeld de p riester de m isleide en fana
tieke zonen en dochters als blinde volgelingen naar 
de plaats, w aar een vreedzam e vergadering  p laa ts
vindt, h itst daar deze „zonen” en „dochteren” op en
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zet hen  to t he t aangaan  van  allerlei gew elddaden 
aan, w aarin  de leiders genoegdoening en eigen roem 
vinden.

Jehova spreekt nu to t deze verdrukkers, die Zijn 
heiligen Naam  onteeren: „Ik zal uw e zonen en uw e 
dochteren verkoopen in de hand der kinderen van 
Juda". Jehova doet dit, doordat Hij aan „den Leeuw 
u it den stam van Juda", Zijn Koning, alle natiën  der 
aarde  overlevert, die Hij thans op de kam pplaats 
verzam elt. Tot Christus, den Scherprechter en Ko
ning, zegt Jehova: „Eisch van  Mij, en Ik zal de hei
denen geven tot uw  erfdeel, en de einden der aarde 
tot uw e bezitting. Gij zult ze verp le tteren  m et eenen 
ijzeren Schepter, gij zult ze in stukken slaan als een 
po ttenbakkersvat”. —  Ps. 2 : 8, 9.

Jehova  w aarschuw t daarop de heerschers voor 
Zijn voornem en hen te  verdelgen. Deze w aarschu
w ing laat Hij hun van  tevoren  in de volgende be
w oordingen toekom en: „Nu dan, gij koningen, han 
delt verstandiglijk, laat u  tuchtigen, gij rechters der 
aarde. Dient den H eere m et vreeze, en verheug t u  
m et beving. Kust den Zoon, opdat Hij n iet toorne 
en  gij op den weg vergaat, w anneer Zijn toorn m aar 
een w einig zoude ontbranden. W elgelukzalig zijn 
allen, die op Hem vertrouw en". [Nu dan, koningen, 
w eest verstandig! Laat u  gezeggen, w ereldbestuur
ders! Dient Jahve m et eerbied, en leeft in bevend 
ontzag! Huldigt Hem, anders zal Hij toornen, en zult 
gij op den w eg (tijdens het leven) vergaan. Als w el
dra zijn toorn ontbrandt, zalig dan allen, die op Hém  
vertrouw en; K.B.] — Ps. 2 : 10-12. M et de u iterste  in
gebeeldheid doet he t hoofd van de H iërarchie zich 
als degene voor, die door anderen gekust dient te 
w orden. Door de bew ering, dat hij de Eene is, die 
door anderen, die God den A lm achtige daartoe  
aangew ezen heeft, gediend en  gehoorzaam d m oet
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w orden, begaat hij de zonde der hoovaardij. Dat is 
n iet slechts een beleediging, den H eere aangedaan, 
he t is tevens een hoogm oedzonde, die n iet verge
ven  kan  worden.

V ervolgens gaat de paus nog w at verder dan de 
H eere zelf en noodigt de m isleide vazallen uit, zijn 
teenen  te kussen. Jezus Christus, de groote V erlos
ser, is door het kooprecht de w ettige Erfgenaam  en 
bezitter van het m enschelijk geslacht geworden, 
aangezien Hij Zijn levensbloed hiervoor betaald  
heeft. A lle na tiën  der aarde zijn in Zijn bezit en Zijn 
macht, opdat Hij m et hen volgens God's wil kan  
handelen. H et is de in  G od’s W oord nadrukkelijk  
neergelegde wil van Jehova, dat al degenen door 
C hristus Jezus verlost en bevrijd worden, die hun 
p laats aan de zijde van  Christus Jezus innem en, 
C hristus vreugdevol als hun  H eere, V erlosser en Ko
ning aannem en en Hem getrouw  dienen. M et de op
standige verdrukkers van  het getrouw e volk van  J e 
hova is het ech ter geheel anders gesteld. Degenen, 
die zulke hoogm oedzonden als bovengenoem d, be
gaan, en door hun  handelw ijze het bloed van  C hris
tus banaal en ordinair achten — doordat zij h ier
m ede handel drijven, zoomede allen, die hun  voor
beeld betreffende de oppositie tegen de T heocratie 
opvolgen, zal de H eere volgens Zijn W oord u itdel
gen. — Ps. 145 : 20.

De door den profeet Joël genoem de „kinderen van  
Juda" zijn al degenen, die Jehova verheerlijken; in 
de eerste  p laats de Leeuw uit den stam  van Juda, 
C hristus Jezus, m et inbegrip van  al Zijn trouw e na
volgers. Deze dienen den A llerhoogste voortdurend  
en  verheerlijken  Hem onophoudelijk. Deze getrou
w en gehoorzam en God; zij w eigeren m enschen te 
gehoorzam en, en zorgen ervoor, den valstrik  van  
den godsdienst te mijden. De getrouw e navolgers
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van Christus Jezus gaan m et de boodschap Jehova's  
tot de m enschen. Doordat zij hun  deze boodschap 
brengen, „verkoopen" zij zoogezegd het m oderne 
Tyrus, Sidon en het Philistijnendom  [de grenzen van 
Palestina], dat w il zeggen: de Room sch-Katholieke 
H iërarchie tezam en m et haar bondgenooten van an
dere godsdiensten. Deze boodschap der w aarheid  
bew erkt, dat de godsdienstaanhangers aan  m en
schen „verkocht" worden, w elke hen verdrukken, 
uitbu iten  en tot slaaf zullen m aken. Jehova 's  ge
tuigen en hun m etgezellen „verkoopen" hen, door
dat zij de aandacht der m enschen op de w aarheid 
van het W oord Gods vestigen. Dit ontvouw t: 
ten  eerste, dat de godsdienst he t voortbrengsel en 
het w erk tu ig  van  den Duivel is, ten  tw eede dat J e 
hova aan  het begin  van  A rm ageddon den godsdienst 
en de u itvoerders h iervan  aan hun  vroegere  bond
genooten, het radicale heerscherselem ent, ter v e r
nietiging zal overleveren.

W at is dan de verkoopprijs, dien de trouw e knech
ten  Jehova 's  ontvangen? W at w innen zij hierbij? Zij 
ontvangen al den zegen, die de ontm askering van  
den godsdienst m et zich brengt, w elke to t de ont- 
eering van  den Naam  van  Jehova God gebruikt is. 
De getrouw en, die zoo Jehova  dienen, hebben een 
aandeel aan de rechtvaardiging van  Zijn N aam  en 
dit is een  hoog loon voor hen. Tyrus w erd als een 
voorbeeld  van  zulke w ettelooze godsdienstaanhan
gers gebruikt. V an Tyrus en zijn tegenbeeld  — de 
godsdienstige leiders, de H iërarchie en haar bereid
willige bondgenooten — staat geschreven: „En haar 
koophandel en haar hoerenloon zal den H eere hei
lig zijn, he t zal n iet ten schat vergaderd  noch opge
sloten w orden; m aar h aar koophandel zal wezen 
voor degenen, die voor den H eere wonen, opdat zij 
eten  tot verzadiging en dat zij duurzaam  deksel heb
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ben. — Jes. 23 : 18. Het loon, dat Jehova 's  getrou
w en door dezen handel w innen, is de vreugde, Je 
hova 's wil te doen en aan de rechtvaard ig ing  van 
Zijn Naam  aandeel te hebben.

O ver de zonen en  dochters van  de godsdienstige 
leiders zegt Jehova  verder: „Die ze verkoopen zul
len aan die van  Scheba”. V olgens een andere v e rta 
ling van  dezen tekst zal m en hen „aan de m annen 
van Scheba” (Eng. Herz. B.) verkoopen (1 Kron. 1 : 
9, 22, 32), dat wil zeggen, aan de nakom elingen van 
Kusch, den zoon van  Cham (Gen. 10 : 6, 7) en  even- 
zoo aan de nakom elingen van  Sem. — Gen. 10 : 21, 
28; 25 :3. Zonder twijfel w orden zij aan een bonte 
m enigte m isleiden verkw anseld. In vroegere  tijden 
w aren  de m enschen in dit voorbeeld  w oestelingen, 
die strooptochten op touw  zetten. — Job. 1 : 15. Zij 
kw am en uit het land  Scheba en dreven  handel met 
verschillende soorten  van w aren. — 1 Kon. 10:1 , 
2, 10. V olgens de profetie van  Joë l m oeten zij zich 
m et den slavenhandel beziggehouden hebben. Zij 
vorm den een w reed, harteloos, en boos volk  en 
voorschaduw den daarom  op treffende wijze het bo
venm atig zelfzuchtige deel der m enschheid, dat met 
de vooraanstaande godsdienstaanhangers commer- 
ciëele of zakelijke betrekkingen  onderhoudt — 
evenals Scheba m et Tyrus — en zich la ter tegen  de 
godsdienstaanhangers richt, om u it hun  ongeluk 
w inst te kloppen. Dit w ordt duidelijk door het lot 
van degenen bevestigd, die tegen koning Josafat op
m archeerden. — 2 Kron. 20 : 22, 23. De dictators 
staan  thans de Room sch-Katholieke H iërarchie gul
weg toe, met hen sam en te w erken. G em eenschap
pelijk houden zij zich bezig m et he t u itrooven  der 
Joden, die in com m ercieël opzicht succes hebben ge
had en ook op andere  wijze have en goed verw or
ven hebben. Als de radicale en verblinde elem enten
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m et het uitbuiten  en berooven der Joden  k laar zijn 
gekom en schijnt het, dat zij hun aandacht vervol
gens aan de vooraanstaande godsdienstaanhangers 
zullen wijden. M en bew eert, dat de V aticaanstad 
m eer goud en andere rijkdom m en opgestapeld heeft 
dan eenige andere natie  of organisatie. M en kan 
redelijk verw achten, dat de verschillende m isleide 
radicale m achtsgroepen, nadat zij de Joden  opge
ruim d hebben, zich op het V aticaan en de H iërarchie 
zu llen  storten.

H et land Scheba lag „ver” van  Jeruzalem  verw ij
derd; vele mijlen ten  zuiden daarvan, aan het einde 
der aarde. — M atth. 12 : 42. De profetie verk laart: 
„Die ze verkoopen zullen . . .  aan  een  ver gelegen 
vo lk”. De godsdienstige leiders zullen dus van het 
gebied van hun heerschappij, w aar zij hun zakelijke, 
godsdienstige activ iteit bedreven  hebben, verw ij
derd en zóó ver w eggevoerd w orden, dat zij nim 
m er terugkeeren  kunnen. Hun organisatie  zal afge
broken en vernietigd w orden, om dat volgens de 
Schrift de heerschers, nam elijk de radicale m achts
groep, hen m et vuur verbranden  zullen; ja, de H ee
re  zal het zélf in hun harten  geven, aldus te hande
len. — Openb. 17 : 16-18. Om te bew ijzen dat he t
geen geschied is, zeker is, zegt de profetie van Joël 
verder: „W ant de H eere heeft he t gesproken". H et 
is daarom  zeker, dat dit alles geschieden zal, w ant 
God heeft verk laard : „Ik heb geform eerd, Ik zal het 
ook  doen". — Jes. 46 : 11.

Proclamatie

Te bestem der tijd verschijnt Jeh o v a ’s Zendbode, 
Christus Jezus, in den Tempel van  Jehova. Hij be
proeft de gewijden en verzam elt vervolgens de 
goedgekeurden in den Tempel. Daarop m oeten deze
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goedgekeurden Jehova  „spijsoffer toebrengen  in ge
rechtigheid”, om w elke reden zij uitgezonden w or
den, om Zijn W oord en Zijn eer te  verkondigen, 
doordat zij Jehova  en Christus Jezus dienen. — Mal. 
3 : 3; Hebr. 13 : 15. God ondersteunt en begunstigt 
deze getrouw en, doordat Hij hun  de beteekenis van 
Zijn profetieën onthult; zij w orden m et he t vo lgen
de bevel door den H eere uitgezonden: „Roept dit 
uit onder de heidenen, heiligt eenen  krijg; w ekt de 
helden op, laat naderen, laa t op trekken  alle krijgs
lieden”. — Joël 3 : 9.

In hoeverre  of in w elken om vang zal de in dit be
vel genoem de proclam atie u itgevoerd  worden? In 
denzelfden omvang, als Jezus ten  aanzien van het 
evangelie  des Koninkrijks gebood, dat he t op de ge- 
heele aarde to t een getuigenis verkondigd w ordt 
(Matth. 24 : 14) aan allen, die bu iten  het „heilige volk 
Gods, de K oninkrijksklasse, staan. — 1 Petr. 2 : 9 ,  10. 
Deze boodschap van Jehova vestigt de aandacht van 
de m enschen van  goeden wil op God, dientengevol
ge w ordt de „groote schare" om trent haar voorrech
ten  onderricht, zij kom t uit alle natiën  te voorschijn, 
om Jehova en Zijn Koning te  dienen. In Joël 3 : 2 
zegt God: „Dan zal Ik alle heidenen  vergaderen  en 
zal ze afvoeren in het dal Josafa ts” . In gehoorzaam 
heid aan  G od’s gebod verkondigen Zijn getuigen de
ze boodschap, zoodoende hebben zij een aandeel 
aan  het w erk  Gods betreffende he t b ijeenvergade
ren  der natiën.

V erder is den getuigen Jeh o v a ’s geboden, de 
w oorden „heiligt eenen krijg!” [„Rust u toe tot den 
krijg” (Herz. Zür. B.)] uit te  roepen. Deze boodschap 
beteeken t niet, dat e r voor een anderen  w ereldoor
log onder de natiën  voorbereidingen getroffen moe
ten  worden, doch dat de tegenstanders van  de Theo
cratie zich voor een  w ereldom vattende sam enzw e
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ring zullen verbinden en aaneensluiten , om zich te 
verzetten  tegen  Jehova 's  Koning en  Zijn Koninkrijk. 
Jehova 's  getuigen kondigen de Theocratie aan. H et 
is een oproep aan  den vijand, om zich voor den 
strijd tegen  Jehova toe te  rusten. De H iërarchie en 
de m et h aa r verbonden godsdienstaanhangers w or
den opgeroepen, om de m aatregelen, w elke zij ge
durende een reeks van jaren  getroffen hebben, in 
de eerste  plaats de stappen, die zij heden  tegen  J e 
hova's getrouw e knechten ondernem en, te rech tvaar
digen. De S tatenvertaling en andere verta lingen  ge
bruiken voor dit deel van  den tekst de volgende 
w oorden: „H eiligt eenen krijg!” Dit is hetgeen  de 
H iërarchie en haar bondgenooten thans doen. De 
godsdienstaanhangers verk laren , dat dit een „hei
lige oorlog" is, „een oorlog voor de Christelijke na
tie". De bew eging w ordt he t „Christelijk front" ge
noem d en  zij voert krijg tegen  dezulken, die Jeho
va God, Zijn Koning en Zijn K oninkrijk ondersteu
nen. Slechts de godsdienstige kringen  konden zulk 
een oorlog „heiligen". M et de verklaring, dat het 
om een heiligen  oorlog gaat, neem t de Roomsch- 
K atholieke H iërarchie de leiding over. Deze gods
dienstige organisatie laat de Jezu ïe ten  optreden, om 
tegen Jehova 's  getuigen een groot gehuil aan  te hef
fen. Een van  dezen zeide onlangs door de radio on
geveer he t volgende: „Als het A m erikaansche volk 
krachtdadig  zou optreden, zou het Jehova 's  getui
gen binnen korten  tijd kunnen  vern ie tigen” . Dezelf
de Jezu ïetenpriester, die den titel van „V ader” 
draagt, en zichzelf als een m an m et groote eerzucht 
doet kennen, w ordt door den paus en andere hooge 
am btenaren der H iërarchie volledig ondersteund. 
Hij is gewend, arm e onnoozele halzen te  misleiden, 
strijd te  verw ekken, en ervoor te  zorgen, dat de 
vreedzam e vergaderingen dergenen, die he t m et de
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Room sch-Katholieke H iërarchie n iet eens zijn, u it
een gejaagd worden.

De verkondiging van de goddelijke boodschap der 
w aarheid  w ordt door de Jezu ïe ten  en andere gods
dienstaanhangers als een uitv lucht gebruikt, om in 
het bijzonder tegen  Jehova 's  getuigen krijg te voe
ren. Hierbij aarzelen  zij n iet te  liegen w at zij m aar 
kunnen om hun boosaardige aanslagen  ten  uitvoer 
te brengen. De H iërarchie en andere godsdienstaan
hangers treden  duidelijk aan den dag als degenen 
w aarvan  in de profetie sprake is, dat zij een „krijg 
heiligen". Dit w erd voorschaduw d door de u itda
ging, w elke Jehova  tot Tyrus, Edom, de bew oners 
van het gebergte Seïr, de Philistijnen en Babyloni- 
ërs richtte  om te strijden, door hun  te gebieden, op 
te kom en en den strijd aan te binden.

In hun  w erk  van  de verkondiging van  den dag 
der w rake onzes G od’s handelen Jehova 's  getuigen, 
die C hristenen zijn, in strik te gehoorzaam heid aan 
Jehova 's  geboden. Zij hebben de opdracht hiertoe 
ontvangen en  m oeten haar vervullen. — Jes. 61 : 2. 
Zij m oeten openlijk en binnen het gehoor van  allen, 
zooals hun  bevolen wordt, verkondigen: „w ekt de 
helden [de m achtige m annen; Eng. V ert.] op.” W ie 
zijn de in de profetie  genoemde „helden" of „m achti
ge m annen"? Zoowel de Schrift als de gebeurtenissen 
toonen aan, dat hierm ede w orden bedoeld de m en
schen van  de „A utoritaire H iërarchie", die zichzelf 
verhoogen en door de gew etenlooze politici en fana
tieke radicalen  verhoogd w orden. M en bew ijst hun 
groote eer, zij w orden als navolgensw aardige toon
beelden voorgesteld. Daarom  richt de profetie zich 
tot zulke m achtigen en beveelt hun  ongeveer als 
volgt:

Richt u  op en vangt den krijg aan, gij m annen der 
H iërarchie! Gij hebt u eeuw enlang zelf verhoogd en
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H andelt nu overeenkom stig uw  grootspraak. W erp t 
de strijdvraag op tegen  de getuigen van  den Almach- 
tigen God. Gij hebt uw  „Katholieke A ctie" tot een 
politiek systeem  uitgebouwd, om hierm ede de w e
reld te veroveren  en te  beheerschen, den Naam  van 
God den A lm achtige te on teeren  en Zijn Konink
rijk te bestrijden. V oorw aarts nu, zet alle officieele 
personen dezer w ereld  onder druk, dat wil zeggen: 
de politieke, rechterlijke, w etgevende en u itvoe
rende licham en; voorts de politie en alle anderen, 
die naar u luisteren, die u  verhoogen en  zich bij u 
in de verdrukking  van  en het verzet tegen  de Theo
cratische Regeering aansluiten. Doet dit en trek t dan 
tegen de getuigen van den A lm achtigen God te ve l
de. Brengt uw en gew eldigen voorvechter op de been, 
den m odernen Goliath, den corporatieven, dictato- 
rialen  of to ta lita iren  staat. Cem enteert al uw  tiran 
nieke heerschers door „pacten" aan elkander! O r
ganiseert uw  geheim e politie en gebruikt haar, om 
andere m enschen te spionneeren en allen  te  bestraf
fen, die in he t bezit van  God's W oord of de een of 
andere verk laring  h iervan  zijn! Laat door uw  „ ja
broers" in de w etgevende licham en w etten  u itvaar
digen, die de m enschen dwingen de v laggen te  laten  
w apperen, ze te groeten en m enschen „heil" toe te 
roepen. Stelt bovendien nog andere soorten  van  
bepalingen in, w elke dengenen straf opleggen, die 
gebruik trachten  te m aken van geloofsvrijheid en de 
vrijheid van het woord.

Geeft uw godsdienstige huurlingen hooge posi
ties in de tegenw oordige w ereldm achten en spoort 
hen aan — in de eerste  p laats de rechterlijke am bte
naren  —, hun gerechtelijke u itspraken  voor geld te 
verkoopen en  op onrechtvaardige wijze tegelijker
tijd degenen te straffen, die het w agen de w aarheid
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van  God's W oord bekend te  m aken. V erheft uw  
leugengeschreeuw  tegen  Jehova 's  getuigen! M aakt 
hen voor „Com m unisten" of „rooden” u it en brand
m erkt op deze wijze een  ieder, die uw  godsdienstige 
afpersing niet ondersteunt. H itst de w ereldlijke pers 
en de eigenaren  van  radiozendstations op en over
reedt hen, gem eene zaak  m et u te  m aken, door het 
volk valsche berich ten  en  bekendm akingen te doen 
toekom en, in de hoop, uw  boosaardige positie te v e r
sterken. Langen tijd hebt gij het volk  tegen  God en 
Zijn Koninkrijk opgezet, waarbij gij ten  onrechte de 
aanspraak  gem aakt hebt he t recht te bezitten, in de 
plaats van en voor Christus de w ereld  te beheer- 
schen. Kom aan nu groote heeren, verzam elt u en ziet 
w at gij kunt doen! Gij hebt verlangd naar den dag, 
w aarop gij uw  m acht kondet toonen, gij hebt naar 
een voorw endsel om te strijden gezocht. Nu zult gij 
hem hebben!

V erder zegt de H eere tot Zijn tegenstander: „Laat 
naderen, laat op trekken  alle krijgslieden.” De gods
dienstige leiders, in de eerste  plaats de Roomsch- 
K atholieke H iërarchie, zijn van  plan  alle anderen  te 
verschrikken, te overdonderen, bang te m aken en te 
dwingen hun voorschriften  te gehoorzam en en zich 
ervoor te buigen. Daarom  zegt de H eere tot hem: 
„Komt en toont u  openlijk als tegenstanders van J e 
hova 's getuigen, die Zijn w aarheid verkondigen! 
Doet uw  u iterste  best om hen tegen  te houden, als 
dit uw  wil is. Boycot de eigenaars en bedrijfsleiders 
van radiozendstations en dw ingt hen, voor de radio 
alles te w eigeren, w at uw e godsdienstige gevoelens 
zou kunnen kw etsen  en  uw  afpersing zou kunnen 
belichten. G ebruikt de couranten om leugens over 
Jehova 's  knechten  te verspreiden en bedient u van  
de m enschen, die onder het bereik  van  uw  m acht 
staan, om alle andere tijdschriften te  dw ingen uw
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godsdienstig-politiek plan, in strijd m et God’s wil te 
heerschen, te  ondersteunen. Indien rechters u it uw 
organisatie zich aan  een ernstig  vergrijp  tegen uw  
w etten  van  het land schuldig m aken, doordat zij bij
voorbeeld de rechtspraak  of rechterlijke beslissin
gen voor geld veil hebben, bew eegt dan de u itge
vers van de door uw  geld gefinancierde couranten 
e r toe, over zulke w etsovertreders he t zwijgen te 
bew aren. Laten uw  m achtigen doorgaan m et w egen 
en m iddelen te  verzinnen om de verkondiging van 
de boodschap van  het Koninkrijk Gods te verh inde
ren. Doet in  dit opzicht het ergste! W an t het is uw  
laa tste  voorstelling!"

V ele jaren  lang hebben de godsdienstige leiders 
door m iddel van  hun  propaganda-veldtochten be
weerd, dat zij de w ereld  tot hun godsdienst konden 
bekeeren. Dit is hun m ethode geweest, om op v reed 
zame wijze hun  doel te  bereiken  en aldus de heer
schappij over de w ereld  te veroveren. N u echter zijn 
de godsdienstaanhangers w anhopig. Zij zijn be
reid om elk  middel, onverschillig  welk, toe te passen 
— en zij doen dit ook —, om hun onrechtvaard ige 
doeleinden te  bereiken. Daarom  zegt Jehova door 
Zijn profeet to t de m achtigen, die zich tegen  de 
Theocratie verzetten : „Slaat uw e spaden tot zw aar
den en uw e sikkelen to t spiesen; de zw akke zegge: 
Ik ben een held." — Joël 3 : 10.

De tijd is thans gekomen, w aarin  deze w ettelooze, 
eerzuchtige godsdienstaanhangers m eenen, de m acht 
en  heerschappij over de w ereld  naar zich toe te kun
nen graaien. O pdat zij volle vrijheid verkrijgen  om 
hun kaart u it te spelen, roept God hun toe: „Gaat 
m aar voort. V erandert uw m ethoden uit den v redes
tijd om proselieten  te  maken, in strijdw apenen. H et 
is u  niet gelukt, alle natiën  te bekeeren  en hen in uw 
godsdienstig-politiek leger bijeen te brengen; ge
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bruikt daarom  thans alle geweldm iddelen, om het 
volk in uw  m acht te  krijgen! Uw „K atholieke actie" 
schijnt u  goede diensten  te bewijzen; gaat m aar 
voorw aarts en kondigt openlijk uw  verbond m et 
Fascisten en N ationaal Socialisten aan, om to t v e r
krijging der m acht over de regeeringen  der aarde 
gew eld toe te  passen." De H eere drijft den spot m et 
hen, doordat Hij hen uitdaagt, to t he t u iterste  te 
gaan.

Zich verder to t deze boosaardige m enigte rich
tend, zegt Jehova ongeveer het volgende tot hen: 
„Uw snoeim essen, die gij ervoor gebruikt, om uw  
godsdienst-w ijnstokken te besnoeien, hebben niet 
alle m enschen ertoe bewogen, zich bij u  aan te  slu i
ten  en zich aan  uw  organisatie  te  onderw erpen, zoo- 
als gij gehoopt hadt. T racht nu dan de m enschen te  
onderdrukken. Smeed daarom  uw  snoeim essen to t 
speren om, dat wil zeggen: to t w erk tu igen  van  ge
weld, en past bij uw  pogingen, om de m enschen ge
lijk te schakelen en te  beheerschen, gew eld toe! 
W ordt openlijke strijders en w eest op deze wijze 
beter toegerust, om tegen  Jeh o v a’s getuigen en J e 
hova's boodschap en  zoodoende tegen  De Theocratie 
te strijden!"

V ergeleken m et he t leger van God den A lm achti
ge is iedere natie  en iedere organisatie  zwak en 
onbeduidend. — Jes. 40 : 15. Om ech ter de eerzucht 
van  de godsdienstaanhangers te prikkelen, hen te 
bespotten en hun ijdelheid te voeden, zendt Jehova 
hun door Zijn trouw e knechten de volgende bood
schap: „De zw akke zegge: Ik ben een  held." En zoo
doende m eenen de ijdele m isleiden, dat zij helden 
zijn en tegen al degenen kunnen strijden, die aan  J e 
ho v a’s zijde hun plaats innemen. V ergeleken m et het 
kleine aantal zichtbare getuigen Jeh o v a ’s op aarde, 
die bovendien volkom en w eerloos toeschijnen, ko
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men in het bijzonder de godsdienstige leiders (teza
men m et hun  fanatieke bedrogenen) zichzelf als bui
tengew oon sterk  voor. Beroeps-politici w erken  m et 
zulke godsdienstaanhangers samen, om dat zij v eron
derstellen, dat dit de beste w eg is, om zich hun poli
tieke ondersteuning te verzekeren. Politici zeggen 
openlijk: „H etgeen wij noodig hebben, is m eer gods
d ien s t ', zonder er eenig flauw begrip van  te hebben, 
w at „godsdienst” eigenlijk is. De godsdienstaanhan
gers van  hun zijde zeggen daarentegen: „De politici 
staan  aan onze zijde en wij hebben daarom  een 
pracht-kans, om de m enschen, die zich „Jehova’s ge
tuigen" noemen, te verm orzelen." Deze zoogenaam 
de „helden” verbeelden  zich zeer s te rk  tegenover 
God te zijn. De Duivel en zijn booze engelen geven 
hun  deze hoogm oedige gedachte in.

In alle to ta lita ire  sta ten  zijn de vereenigde pogin
gen van  den vijand gericht tegen Jehova 's  getuigen. 
O nder de radicale en  politieke m achtsgroepen der 
zoogenaam de „dem ocratieën" heerscht m eer en  
m eer de opvatting, dat zijzelf sterk  zijn en dat zij 
allen die het m et hen niet eens zijn — in de eerste  
plaats Jehova 's  getuigen — dienen te vernietigen. 
Dezen zijn allen  begrepen onder de „volken, die God 
vergeten" hebben, om dat zij buiten beschouw ing 
laten, dat God de A lm achtige is, dat Zijn getuigen 
op God’s bevel handelen  en Jehova diegenen verde
digen zal, die Hem liefhebben en Hem dienen. Zon
der volkom en geloof in Jehova en  Zijn K oninkrijk 
zou het thans voor geen enkel m ensch m ogelijk zijn, 
den arglistigen aanval van de vereenigde vijanden 
te  w eerstaan. M aar Jehova is de God der vertroos
ting. Om de hoop van Zijn volk te sterken, legt Hij 
het volgende gebed in den mond van Zijn getrouw e 
knechten: „Richt u op, Jahve! Dat n ie t de m ensch 
triom feere! Daag de volken ten oordeel voor uw
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aanschijn! Doe ze beven  van ontzag, Jahve! Dat de 
volken weten, dat zij m aar m enschen zijn” ! — Ps. 
9 : 20, 21; K.B.

Velen, die verk laren  den H eere gewijd te  zijn, zijn 
zw akker in he t geloof dan anderen. Door hun klein 
geloof zijn zij soms bevreesd. Tot hun hulp en ve r
troosting antw oordt Jehova op het h ierboven  ge
noem de gebed van  Zijn getrouw en, Hij laat door 
middel van Zijn profeet tot degenen, die m eer ge
loof noodig hebben, zeggen: „Ikzelf ben uw  Troos
ter! W aarom  bang zijn voor den sterfelijken mens, 
voor het m ensenkind, dat vergankelijk  is als gras”? 
—  Jes. 51 : 12; K.B. Slechts degenen, die J e 
hova onvoorw aardelijk  vertrouw en en Hem ijverig 
dienen, kunnen thans zeggen: „Ik ben krachtig  in 
den H eere en in de sterk te  Zijner m acht." — Ef. 6 : 
10. Zij vreezen n iet en zullen op dezen dag vrijm oe
digheid hebben om God’s w aarheidsboodschap, zoo- 
als bevolen is, te  verkondigen. —  1 Joh. 4 : 17, 18.

Het grootste gedeelte van  het getuigenis w ordt 
thans binnen de grenzen van Groot-Brittannië en 
A m erika doorgevoerd. In het gebied buiten  deze 
landen, w aar he t aan tal getuigen klein is, heeft de 
vijand het w erk  des A llerhoogsten d riester en bru
ta le r bestreden. De boosaardige tegenstand  van  de 
zijde van  den vijand neem t ech ter in A m erika en 
Groot-Brittannië zeer toe en dit toont op zichzelf 
reeds aan, dat A rm ageddon nabij is. Het is thans ge
heel en al duidelijk, dat de dem onen zich van de  
geesten dergenen m eester gem aakt hebben, die  
tegen God en Zijn Koning zijn. Satan w eet, dat zijn 
tijd kort is, daarom gebruikt hij al zijn macht, om  
hen in zijn greep te krijgen, die Jehova God niet 
kennen. De ordeverstoring, die onlangs in M adison 
Square G arden te  N ew  York, plaatsvond, heeft dui
delijk getoond, dat de m isleide tegenstanders of ra 



dicalen geheel onder invloed van  Satan en zijn de
monen, de booze engelen staan. De dem onen b ren
gen de radicale elem enten in ieder deel der aarde 
hoe langer hoe m eer onder hun macht, en zoo laat 
de booze, de Duivel, m et verhaaste  toerusting zijn 
strijdkrachten voor den definitieven strijd van be
slissing oprukken. Daarom  zegt Jehova to t alle na
tiën: „Rot te hoop en kom t aan, alle gij volken van 
rondom, en vergadert u. (O, H eere, doe uw e helden 
derw aarts nederdalen!)” [Rukt ijlings aan, alle vo l
ken rondom; kom t in m assa’s samen. — Jahve  laat 
daarheen  uw helden afdalen! K.B.] — Joël 3 : 11 .

Bijeenverzameling
H et eerste  deel van  dit vers is to t de natiën  ge

richt, die alle tegen  God zijn, m et uitzondering van 
het „heilige v o lk” Gods. H et laa tste  deel van dit 
vers is een gebed van de k lasse van den „trouw en 
knecht" Jeh o v a ’s, het „heilige volk". Tot de vijan
delijke troepen, die onder het onm iddellijk bevel 
van Gog — den eersten  com m andant van  de strijd
krachten  Satans — staan, spreekt thans Jehova: „Rot 
te  hoop en  kom t aan, alle gij volken van  rondom!" 
De tijd voor de bijeenzam eling en to t den aanvang 
van den strijd is kort, daarom  m oet er m et spoed 
gehandeld worden. Satan weet, dat zijn tijd kort is, 
en hij haast zich, ju ist datgene te doen, w at God be
veelt te  doen. — Openb. 12 : 12. De haast, w aarm e
de to t den strijd w ordt toegerust, beschrijft de p ro
feet m et de volgende w oorden: „De w agen [oorlogs
w agens] razen door de w ijken [de w egen van  de 
vijandelijke organisatie], zij loopen ginds en w eder 
op de straten; hunne gedaanten zijn als der fakkelen, 
zij loopen door e lkander heen als de bliksem en". 
[O ver de w egen razen de w agens, ze storm en over 
de v lak ten ; zij lijken wel brandende fakkels; als
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bliksem -strepen schieten zij uit. (K.B.)] — Nah. 2 :4.
De „Kaholieke actie" zet e r thans v aa rt ach ter in 

ieder deel der aarde. De politieke dictators, w aar
m ede de H iërarchie verbonden is, ondernem en ij
lings stappen, om in sterk te  toe te nem en en hun 
m acht zoo ve r u it te breiden, dat zij de spreek-, 
pers;  vergaderings- en geloofsvrijheid geheel kun
nen onderdrukken. De m enschen van  de radicale, 
m isleide partij zijn zóó razend, dat zij n iet eens vol
gens de eigen w etten  der dictators handelen, doch 
in hun pogingen, om de vergaderings- en spreek- 
vrijheid te  onderdrukken, zelfs zonder eenigen 
schijn van w ettelijke bevoegdheid handelen. A lle 
dingen, die zich thans daadw erkelijk  afspelen, too- 
nen duidelijk aan, dat „de groote dag des H eeren 
nabij is, hij is nabij en zeer haastende; de stem  van 
den dag des H eeren". En w at zal volgen? „De held 
[de vijand] zal a ldaar bitterlijk schreeuw en". — Zef. 
i : 14.

Dit is de dag der rechtvaardiging Je h o v a ’s. Je 
hova is n iet slechts gereed voor den strijd, doch Hij 
heet hen welkom  en noodigt de vijanden uit zich in 
slagorde te scharen, doordat Hij tot hen zegt: „Rot 
te hoop en kom t aan, alle gij volken van rondom!" 
„M aakt u voor den strijd gereed; gij hebt u beroem d 
op alles w at gij doen zoudt; doet het nu!” — Jeh o 
va's tijd voor de rechtvaardiging van  Zijn N aam  is 
aangebroken, zoodoende daagt Hij den vijand voor 
den opm arsch uit. Dit doet Hij, door Zijn getuigen, 
het overblijfsel en diens m etgezellen, onder de m en
schen te laten  gaan en hen onbevreesd Zijn opge- 
teekende oordeelen te laten  verkondigen. Zij die 
w aarachtig  op Jehova vertrouw en, verheugen  zich 
dit gebod te gehoorzam en, zij verkondigen vrijmoe- 

dig de Theocratie. Als gevolg hiervan  w orden de 
godsdienstaanhangers geplaagd, evenals de men-

13
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schen in Egypte door de sprinkhanen geplaagd w er
den, en dit on tsteekt het boosaardige elem ent in 
woede, de „Katholieke actie" w ordt intensiever. J e 
hova zegt ongeveer het volgende to t den vijand: 
„O m ringt he t rondom. O m ringt mijn getrouw e ge
tu igen die thans op aarde zijn, en doet he t ergste 
w at ge m aar bedenken kunt, om hen door uw  ge
raffineerde, w reede w etten  in het nauw  te drijven! 
Schaft iedere vrijheid af, die uw  nationale w etten  
het volk  eens plechtig w aarborgden!"

In het jaa r 1914 begon een „strijd in den hem el", 
de H eere Jezus en Zijn engelen streden tegen Satan 
en zijn strijdkrachten, Satan en zijn goddelooze m e
nigte w erden op de om geving der aarde geworpen. 
— Openb. 12 : 7-9. Het slagveld voor den beslissen
den strijd is thans de aarde, en naar het schijnt, zijn 
de volgende w oorden van  de profetie van  Joël een 
gebed van  de getrouw en to t Jehova: „O, Heere, doe 
uw e helden derw aarts nederdalen!” —Joël 3 :11. Ter 
ondersteuning van deze w oorden staat in een ander 
deel van  de goddelijke profetie geschreven: „Zelf 
heb Ik mijn gewijden al order gegeven, Ik riep mijn 
helden op to t mijn krijg van  w raak, en geestdriftig 
ju ichen zij die toe. Hoor! Dat is het gedreun op de 
bergen  als van  een reusachtig  volk. Hoor! 't Is het 
krijgsrum oer van  koninkrijken, van  sam en opruk
kende volken. Jahve der heirscharen  houdt w apen
schouw  der oorlogsscharen. — Jes. 13 : 3, 4; K.B.

H et einde van  Satan en  zijn horde van  boosaar- 
digen is gekomen, dit sluit zoowel in het zichtbare 
alsm ede het onzichtbare deel van zijn organisatie, 
in het bijzonder de Room sch-Katholieke H iërarchie, 
die zich thans tevergeefs inspant om aan de spits 
van  iedere natie  te staan. Daarom  gebiedt Jehova 
Zijn getuigen, hun voortdurend  en herhaaldelijk  zijn 
volgende verklaring bekend te  m aken: „De heide
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nen zullen zich opm aken, en  optrekken  naar he t dal 
Josafats; m aar a ldaar zal Ik zitten om te richten alle 
heidenen van  rondom ”. — Joël 3 : 12.

Jehova 's  getuigen m oeten derhalve in gehoor
zaam heid aan  God's bevel de volgende boodschap 
verkondigen, hetgeen  zij dan ook doen: „W ant het 
zal zijn de dag der w rake des H eeren, een jaa r der 
vergelding om Sions tw istzaak”. —  Jes. 34 : 8. De 
getrouw e knechten  Gods zullen nu hun  opdracht in
dachtig zijn en h aar ten u itvoer brengen, doordat 
zij den dag der w rake onzes Gods uitroepen. — Jes. 
61 : 2. Eeuw enlang heeft Jehova den vijand onge
stoord zijn gang laten  gaan; thans echter zal Hij de 
rekening  m et den vijand voor altijd vereffenen. 
Daarom m anoeuvreert Jehova de vijanden in be
paalde posities en jaag t hen op. Zijn getrouw e getui
gen laat Hij aan dit w erk deelnem en, doordat zij den 
dag Zijner w raak  aan  alle boosdoeners verkondigen.

De Strijdplaats
Tot alle natiën, die zich met den Duivel verbon

den hebben, zegt Jehova thans: „Trekt af in het dal 
Josafa ts”, w aarm ede sym bolisch de p laats van het 
gericht en  den strijd aangetoond wordt. Jehova 
stuurt den vijand direct naar deze plaats toe of ma
noeuvreert hem  in deze positie. Hij bepaalt niet 
alleen zélf de kam pplaats, doch trek t tevens de vij
andelijke schare, alsm ede alle m enschen, die den lei
der ervan  ondersteunen, daarheen en  dwingt hen, te 
toonen, aan  w elke zijde zij feitelijk staan. Hij noo- 
digt hen uit, zich als tegenstanders der Theocratie 
te openbaren. De scheiding vordert thans snel, en de 
m enschen der natiën  groepeeren zich in tw ee scherp 
onderscheiden k lassen , w aarvan  de eene „de bok
k en ” genoem d wordt, terw ijl de andere  — uit hen 
bestaande, die goed gezind zijn jegens God — als
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„de andere schapen” des H eeren bekend is. Het is 
heden een spannende tijd, en het law aai van  de 
m archeerende krijgsm achten, die zich toerusten  
voor den strijd van  Arm ageddon, doet het hart van 
ieder, die gerechtigheid liefheeft en  ongerechtig
heid haat, van  vreugde trillen. Langen tijd heeft 
G od’s volk h ierop gewacht. H et juicht, om dat deze 
tijd thans aangebroken  is, w ant he t weet, dat de 
Rechtvaardige, M achtige God en Zijn Koning de al- 
geheele overw inning zullen behalen.

Jehova laa t hun n iet de gelegenheid om ooit te 
kunnen bew eren, dat zij van  Zijn voornem en betref
fende hen  n iet voldoende onderw ezen zijn. In alle 
deelen der aarde ro t de legerschare van  Satan tegen 
den H eere samen. Deze goddelooze horde bevindt 
zich onder het onm iddellijke bevel van  Gog, den on
der Satan staanden  eersten  bevelhebber. Tot deze 
booze m enigte richt de H eere de volgende woorden: 
„Zóó zegt de H eere H eere: Zie, Ik wil aan u, [Ik kom 
m et u afrekenen  (K.B.)] o Gog, gij hoofdvorst van 
M esech en Tubal; en Ik zal u om wenden, en haken 
in uw e kaken  leggen, en Ik zal u  uitvoeren, m its
gaders uw  gansche heir, paarden en ru iteren, die 
altem aal volkom en wél gekleed zijn, eene groote 
m enigte m et rondas en schild, die altem aal zw aar
den h an tee ren ”. — Ezech. 38 : 3, 4.

In het jaa r 1919 voerde Jehova de leden van  Zijn 
trouw  volk uit de m acht van  den vijand, die hen in 
banden gehouden had, terug. Zijn belofte aan  hen is, 
dat zij daarna onder Zijn bescherm ing en Zijn voor
zorgen zeker zullen wonen. — Ezech. 38 : 8. A ange
zien Jehova den zijnen Zijn w oord gegeven heeft, 
hen thans te  bescherm en, w eet Zijn overblijfsel, dat 
de vijand tegen  hen „niets verm ogen" zal. — Jer. 
1 : 19.

De w oorden van  Jezus aan Zijn trouw e knechten
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toonen aan, dat Satan, de vijand, de natiën  voor den 
krijg van den grooten dag van  God den Alm achtige, 
bijeenzam elt. — Openb. 16 : 13-16. De getrouw en op 
aarde zien thans deze profetie van de O penbaring in 
vervulling gaan. Jehova  laat hen in het „dal Jo sa
fats" of op de p laats van het eindgericht verzam elen, 
en spreekt: „M aar a ldaar zal Ik zitten  om te richten 
alle heidenen van rondom ". Geen enkel deel van  de 
organisatie van  Satan zal van deze verzam eling ten 
gerichte en ter strafvoltrekking uitgeslo ten  zijn. Als 
de m achtige Rechter en O pperbevelhebber der ge- 
heele legerschare der gerechtigheid zit Jehova op 
den rechterstoel, om de voltrekking van Zijn oor
deel te com m andeeren en te leiden, w elke vo ltrek 
king Christus Jezus, de U itvoerder van  Zijn wil en 
Zijn Rechtvaardiger, op zich neem t. Dit zal geen ge- 
rechtsverhandeling zijn, zooals door aardsche rech t
banken gehouden worden. Er zullen geen aanklach
ten noch argum enten aangehoord w orden, w ant het 
zal de tijd van  de strafvoltrekking, der tenu itvoerleg
ging van het vonnis zijn. God heeft Christus Jezus 
„m acht gegeven . . . gericht te houden". — Joh. 5 : 
27. De H eere Jezus Christus zal daar tegenover de 
strijdm achten van  Satan staan, en Jehova  fungeert 
om zoo te zeggen als Scheidsrechter, om den strijd 
te beslissen en den uitslag bekend te m aken. D aar
na zal iedere mond, die in oppositie tegen God den 
Alm achtige spreekt, voor eeuw ig gesnoerd worden. 
Deze volle zekerheid  verleen t dengenen, die thans 
aan de zijde van  de Theocratische R egeering staan, 
groote vreugde, zij bezielt hun harten  m et onuitspre- 
kelijken moed en blijdschap.

H et blijkt, dat op dit punt van  de profetie Jehova 
Zijn geliefden Zoon .toespreekt, die steeds getrouw  
en gehoorzaam  den wil Zijn V aders u itvoert. Se
dert vele eeuw en heeft Christus Jezus op dit uur ge
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wacht, op het uur, w aarop Hij den N aam  Zijns V a
ders zou m ogen rechtvaardigen, hetgeen  Zijn v reug
de volm aakt zal m aken. Het is een tijd, w aarin  groo- 
te jubel Zijn hart vervult, als Hij hoort, hoe Jehova 
tot Hem en tot Zijn hem elsche heirschare, die onder 
het bevel van  Christus, den grooten V eldm aarschalk 
staat, zegt: „Slaat den sikkel aan, w ant de oogst 
[van  den w ijnstok Satans] is rijp gew orden; komt 
aan, daalt henen  af, w ant de pers is vol en de pers- 
kuipen loopen over; w ant hunlieder boosheid is 
groot". — Joël 3 : 13. N u is de tijd gekomen, dat 
het mes in S a ta n s  w ijnberg „gezonden" m oet w or
den. „En een andere Engel kw am  uit den Tempel, 
die in den hem el is, hebbende ook zélf eene scherpe 
sikkel. En een andere Engel kw am  uit van het al
taar, die m acht had over het vuur, en  hij riep m et 
een groot geroep to t dengene, die de scherpe sikkel 
had, zeggende: zend uw e scherpe sikkel [sla er uw 
scherpe sikkel in (K.B.)] en snijd af de d ru iventak
ken van den w ijngaard der aarde, w ant zijne druiven 
zijn rijp”. — Openb. 14 : 17, 18.

H et „zenden" of „slaan”, van  de sikkel heeft ten 
doel, Satan 's w ijnstok van zijn diep in de aarde rei
kende w ortels los te m aken. De w ijnstok m oet in 
God s w ijnpers gew orpen en daar getreden en fijn
gestam pt w orden. M et het slaan of w erpen of aan 
le g g e n  van de sikkel staat tevens het verzam elen 
der natiën  op de p laats van  den eindstrijd in v e r
band. A an dit deel van het w erk hebben Jeh o v a’s 
getuigen een zeker aandeel, doordat zij he t voorne
men van Jehova  aankondigen. V olgens een andere 
vertaling  luidt dit deel van den tekst: „Legt het drui
venm es aan! W ant rijp is de oogst” . (Parallelbibel 
en M enge). Dit beteeken t ongetwijfeld, dat Satan 's 
organisatie, en in de eerste  p laats de „C hristenheid”, 
die he t hoofdbestanddeel van  de aardsche organi
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satie van den vijand vormt, thans rijp is en gereed 
voor de vernietiging.

Wijnpers
Jehova zegt verder door Zijn profeet to t Christus, 

Zijn Koning en Scherprechter: „Komt aan, daalt he
nen af, w ant de pers is vol en de perskuipen loopen 
over”. In gewone taal uitgedrukt, beteeken t deze 
schildering het volgende: De aarde is vol boosheid 
en geweld, de tijd is gekomen, h ieronder volledige 
opruim ing te houden. Als de strijd van  A rm aged
don begint, zal de w ijnpers of zullen de perskuipen 
vol zijn; w ant de scheiding der m enschen zal dan 
voleindigd zijn; de „bokken” zullen aan  de linker, 
en de m enschen van  goeden wil, de „andere scha
pen”, aan de rech ter zijde van Christus Jezus, den 
Rechter, staan. A lles zal voor de botsing der m ach
ten gereed zijn. De „wijnpers" zal van vervaarlijke 
afm etingen zijn, m et een capaciteit zóó groot, dat 
zij alle natiën  die tegen Jehova God zijn, kan be
vatten. — Openb. 14 : 19, 20. De v ruch ten  van  de 
organisatie van  den vijand zijn thans rijp.

Deze vruchten der boosheid zijn voor de inzam e
ling gereed. Zij w orden rijp of bereiken het toppunt 
der rijpheid in de voortdurend toenem ende boosaar
dige belasteringen en  beschim pingen der knechten 
Jehova s en in de aanvallen  op hen. De H iërarchie 
heeft deze aanvallen  geleid en h iervan  bew eerd, dat 
het een „heilige oorlog” is. Zij heeft zoodoende de
zen oorlog „geheiligd" en haar vast besluit bekend
gemaakt, om de w aarheid  te onderdrukken, opdat 
zij haar hoogvliegende eerzucht zoo veel mogelijk 
kan bevredigen. H ierover zegt Jehova door Zijn pro
feet: „W ant hunlieder boosheid is groot". — Joël 3 :
13. Dit heeft noodzakelijkerw ijze betrekking  op de 
„ laa tste  dagen” of de „zw are tijden". — 2 Tim. 3 : 1 .
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Het is de tijd, w aarin  de godsdienstige m enschen 
den hoogsten graad van huichelarij bereik t hebben, 
hetgeen allen  verstandige m enschen duidelijk aan
toont, dat zulke godsdienstaanhangers, die bew eren 
God te dienen, daarbij huichelaars zijn; „hebbende 
eene gedaante van  godzaligheid, m aar die de kracht 
derzelve verloochend hebben”. — 2 Tim. 3 : 5. H et 
is de eindvervulling van de profetie, die de H eere 
Jezus aanhaalde en die op dezelfde k lasse van  gods
dienstaanhangers betrekking had, toen Hij sprak: 
„Gij geveinsden, w él heeft Jesa ja  van  u geprofe
teerd, zeggende: Dit volk genaakt mij met hunnen 
mond en eert mij m et de lippen, m aar hun  h a rt houdt 
zich verre  van mij; doch tevergeefs eeren  zij mij, 
leerende leeringen, die geboden van  m enschen zijn". 
[Zij verkondigen nam elijk als leerste llingen  gebo
den van  m ensen; K.B.] — M atth. 15 : 7-9.

H et is heden  de tijd, w aarin  de godsdienst vo lle
dig u itgegroeid [ontplooid] en zaad geschoten heeft. 
In het bijzonder in Joël 3 : 2-6 wijst Jehova op de 
w ettelooze daden, w elke de godsdienstaanhangers 
tegen de getrouw e knechten des A lm achtigen Gods 
begaan hebben. De godsdienstvereerders hebben 
door hun  wreede, goddelooze daden Jehova en 
Christus Jezus uitgedaagd, dat Hij n iet in staa t was 
hen te beletten, hun handelingen achter hun  v e r
schansing van  leugens voort te zetten: „Gij zegt: „Wij 
hebben een afspraak gem aakt m et den dood, een 
overeenkom st getroffen m et he t dodenrijk. W an
neer die alles-w egvagende gesel voorbijkom t, zal hij 
ons n iet raken, w ant wij nam en de leugen tot toe
vlucht, en verscholen ons achter bedrog". — Jes. 
28 : 15; K.B. Deze schijnheilige godsdienstaanhan
gers hebben w anhopig getracht, de tem pelschare 
des H eeren te  vernietigen, en trach ten  dit nog ver
der te doen, daarom  verk laart Jehova, dat Hij de
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huichelaars vern ietigen  zal. — 1 Cor. 3 : 17.
Ongetwijfeld heeft Jehova, de A lm achtige God, 

Zijn heilig besluit, den Bijbel, op zulk een wijze en 
in zulk een volgorde laten  opteekenen, dat hij 
slechts door degenen begrepen en gew aardeerd  zou 
worden, die Hem liefhebben en daarom  het verlan 
gen koesteren  om op den rechten w eg geleid te w or
den. — Ps. 25 : 9. A lle deelen van  Zijn W oord zijn 
m et elkander in overeenstem m ing. Dit m ag m en v e r
w achten, en wij w eten  thans, dat dit ook zoo is. Eeni- 
ge deelen van  Zijn profetie w erden  eeuw en geleden 
door Zijn trouw e knechten, de profeten, opgetee
kend. V ele jaren  la te r w erden andere deelen van 
Zijn profetie door Christus Jezus, den grooten Pro
feet, overgebracht en  door Zijn trouw en knecht Jo 
hannes vastgelegd. — Openb. 1 : 1 , 2 .  Door Zijn pro
feet Joël verkondigt Jehova aan Christus Jezus, Zijn 
roem rijken Rechtvaardiger, Zijn bevel om voor
w aarts, den strijd van  A rm ageddon tegem oet te mar- 
cheeren.

H et is thans de tijd voor den „Krijg", en deze zal 
de laatste  oorlog zijn! Alle heirscharen  des hem els 
zullen hem m et gespannen belangstelling  volgen. 
De getrouw en op aarde zullen hem  w aarnem en, zij 
zijn van tevoren  volkom en zeker van  den uitslag. 
H et m iddernachtelijk uur heeft geslagen, de M ach
tige Krijgsheld aan het hoofd van  Zijn onoverw inne
lijk leger gaat tot den aanval over. De zondvloed 
vorm de het hoogtepunt van  de eerste  w ereld  van 
boosheid en gewelddadigheid, hij voorschaduw de 
het hoogtepunt van  de „tegenw oordige w ereld" van 
boosheid en gewelddadigheid. W ie Jehova  en  Zijn 
Koninkrijk liefheeft, moge thans den voorw aart- 
schen opm arsch der hem elsche heirscharen  gade
slaan en m et vurig verlangen  den in de profetieën 
voorspelden uitslag afw achten.



HET EINDE VAN 
DEN GODSDIENST

HOOFDSTUK XII

D E regeerende m achten van  alle volken zien nu dui
delijk in, dat een ontzettende catastrophe dreigt 

aan  te breken; zij beseffen, dat he t m et hun positie 
ten  einde loopt, tenzij een weg gevonden kan w or
den, om het onheil af te wenden. Ofschoon m et doo
delijke v rees bevangen, geven ze nochtans hoog op 
van 's m enschen verm ogen om een crisis [in 't 
G rieksch ,,oordeel” beteekenende] te norm alisee- 
ren. Daarom  roepen zij als in koor: „W e m oeten 
m éér godsdienst hebben, w ant anders zal ons volk 
v ergaan”. A lle volken hebben God vergeten, even
m in slaan zij acht op Zijn W oord. A lle natiën  heb
ben zich tegen de THEOCRATISCHE HEERSCHAP
PIJ gesteld. Zij vertrouw en imm ers alleen op den 
m ensch en op zijn godsdienst. „Den een of anderen 
godsdienst m oeten wij hebben", bew eren zij, „het 
doet er n ie t toe welke, m aar godsdienst is onont
beerlijk". De profetiën van  den A lm achtigen God, 
w ier vervulling  voor elk  onbevooroordeeld persoon 
thans uit de zichtbare feiten aanschouw elijk is, wij
zen genoegzaam  uit, dat he t einde van den gods
dienst op handen is. M et diens ophouden gaat tege
lijkertijd de volledige ineenstorting van  Satan’s ge- 
heele organisatie  gepaard.

In het jaa r 1914 besteeg Christus Jezus — de Ko
ning — den troon. Onm iddellijk daarna vond een
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„krijg in den hem el" plaats, die tot gevolg had, dat 
de Duivel „op de aarde neergew orpen  werd; tege
lijk met hem w erden  zijn engelen [dem onen] neer- 
gew orpen". — Openb. 12 : 1-9; K.B. De Duivel is er 
indachtig aan, dat de tijd tot den eindslag hem 
slechts kort toegem eten is, dat hij desw ege m et be
kwam en spoed heeft te handelen. „Hij weet, dat hem 
slechts een korte tijd ten dienste staat". — Openb. 
12 : 12; K.B. A lle volken der aarde zijn uit hoofde 
van  hun vrees in de valstrik  van Satan geleid. — 
Spr. 29 : 25. D aardoor bevinden alle natiën  zich in 
de m acht en onder den invloed der dem onen. — 1 
Joh. 5 : 19. Gelijk de onzichtbare demonen, zijn de 
w ereldsche leiders volkom en blind geslagen ten aan
zien van God’s voornem en. Zij leven in de dikste 
duisternis. — Jes. 60 ; 2. M aar ziende, dat zijn tijd 
kort is, begon de Duivel ongeveer in 1918 alle natiën  
te groepeeren, „te vergaderen  [bijeen te brengen; 
K.B.] tot den krijg van  dien grooten dag des Almach- 
tigen Gods". — Openb. 16 : 14. V oor dit doeleinde 
heeft hij zoowel den godsdienst als de politiek  en de 
w ereldhandel in zijn dienst genomen. „W ant het 
zijn geesten der duivelen [dem onen-geesten; U.V.] 
en  zij doen [w onder]-teekenen, w elke u itgaan  [los
storm en; K.B.] to t de koningen der aarde, en der ge- 
heele w ereld." „En zij hebben ze vergaderd  [hij ver
gaderde ze; naar de grondtekst] in de plaats, welke 
in 't H ebreew sch genaam d wordt: Arm ageddon." 
— Openb. 16 : 14, 16.

Godsdienst, dat is de factor, w aarop de heerschen- 
de m achten heden  bouwen, om he t volk nog zoo’n 
beetje bij e lkaar te houden. M aar deze aardsche 
„leiders" en het verblinde volk zijn er zich aller
m inst van  bewust, dat zij op trekken  naar A rm aged
don. Daar de bijeenvergadering van  de natiën  voor 
A rm ageddon flinke vorderingen  m aakt, hebben de
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ram pen over de volken zich n aar evenredigheid 
grootelijks verm eerderd, zoodat in dit jaa r 1940 vol
ken en rassen  en staten  zich in de grootste versla
genheid bevinden, dagelijks al de ellende om zich 
heen aanschouw ende. En wie is nu hoofdzakelijk 
verantw oordelijk  te stellen voor deze treurige om
standigheden? W el, de grondlegger van godsdienst: 
Satan, zoomede zij, die den godsdienst in theorie en 
practijk beoefenen en daarom  de zichtbare agenten 
van Satan, zijn w erktuigen op aarde zijn. O ver hen 
allen staat het volgende opgeteekend: „W ee denge
nen, die de aarde [de heerschende elem enten] en de 
zee [het volk, dat de zelfzuchtige heerschende 
m achten schraagt en ondersteunt] bewonen! w ant 
de duivel is tot u  afgekom en en heeft grooten toorn 
[is afgedaald in hevige woede; K.B.], w etende dat 
hij een  k leinen tijd heeft." — Openb. 12 : 12.

De toenem ende ellende w aarnem ende, zeggen de 
godsdienstige, politieke en com m erciëele kopstuk
ken to t het volk: „Wij m oeten m eer godsdienst heb
ben, anders gaan wij e r aan". Dat is nu ju ist de 
m eest geschikte m anier om de groote m assa van het 
volk, dat geen besef heeft, w aarheen  het zich w en
den m oet en dat bovendien m et v rees is vervuld  ten  
opzichte van  datgene w at de toekom st brengen zal, 
in den val van  Satan te voeren. M aar de tijd is aan
gebroken, waarbij God allen, die van  goeden wil 
zijn, verlicht, opdat zij n iet in dien val terecht 
komen.

De inhoud van  de uitdaging, door Satan tot Jeho
va God gericht, was immers deze, dat hij de m acht 
bezat alle m enschen zoover te brengen, dat zij God 
in Diens aangezicht zouden vervloeken. Hij w ordt 
gew aar, n iet in staat te zijn deze grootspraak w aar 
te m aken ; het gevolg is, dat hij nu m aar tracht 
de geheele m enschheid te  vernietigen. Zijn mid
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del, om dit doel te  bereiken, is: alle volken te 
verstrikken  in godsdienst of demonisme, zoodoende 
m eent hij tóch nog zijn verdorven  plan m et succes 
te kunnen bekronen. De dag der eindbeslissing is 
evenw el op handen.

Slagorde

Langen tijd geleden zeide God, dat Hij de aanw e
zigheid en het bestaan  van den Duivel zou toelaten, 
opdat hij ruim schoots in de gelegenheid gesteld zou 
worden, zijn boosaardige u itdaging te bewijzen; het
geen ech ter niet wegnam , dat God te Zijner tijd Zijn 
eigen m acht tegenover Satan en zijn handlangers in 
w erking zou brengen. — Ex. 9 : 16. Thans is de tijd 
daar, dat God de gansche schepping, m et inbegrip  
van de dem onen, zal aantoonen, dat Hij de Aller- 
Hoogste, de V erhevene, de Eénige God is, w iens  
Naam Jehova  is. De vijand m oet daartoe op de 
plaats, bestem d voor de laatste  ontm oeting, bijeen
gebracht w orden.

Jehova der Heerscharen  — dat is Zijn Naam. Hij is 
de A lm achtige God, ,,de Koning der eeuw igheid", de 
God van den strijd, Die steeds de overw inning  be
haalt. Zijn Naam  is eeuw enlang gehoond; Hij zal 
voor eeuw ig gerechtvaardigd w orden. V ele eeuw en 
geleden ging Jehova naar Egypte, om ,,zich een volk 
te verlossen en om zich eenen Naam  te zetten", 
[voor zich een volk  te kom en loskopen, om zijn 
naam  te vestigen; K.B.] — 2 Sam. 7 : 23. Destijds 
bevrijdde Hij Zijn volk en vern ietigde de legerscha
ren  van den vijand. Egypte was een voorbeeld  van 
S a tan s  geheele organisatie. Thans trek t Jehova, de 
A lm achtige God van  den strijd, naar A rm ageddon op, 
om degenen te  bevrijden, die Hem liefhebben en om 
Zijn Naam voor eeuw ig te rechtvaardigen. ,,Arma
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geddon" is de „verzam elplaats van  Zijn troepen", 
w elke de vijand tracht te vernietigen. God heeft alle 
natiën  op het strijdtooneel of de p laats van  den groo- 
ten slag bijeengebracht. Ook alle strijders des he
mels zijn daar aanwezig. Jehova ze lf troont als de 
Opperste Bevelhebber en defin itieve Scheidsrechter. 
Het is de dag van de rechtvaardiging van Zijn Naam. 
Dit schouw spel brengt ieder, die tot God's getrouw e 
schepselen behoort, in geestdrift, ja, vervu lt hem 
m et onbeschrijfelijke vreugde! Een ieder verw acht 
met groote spanning het u itbreken  van  den eind
strijd.

Laten alle schepselen die Jehova God, den A l
m achtige, liefhebben, thans in den geest een blik op 
de slagorde slaan! Jehova 's  profeet Joël beschrijft 
het visioen als volgt: „M enigten, m enigten in het dal 
der dorschw agens; w ant de dag des H eeren is nabij 
in het dal der dorschw agens." [W oelende drommen 
in het dal der beslissing! W ant de dag van  Jahve is 
gekom en in het dal der beslissing; K.B.] —  Joël 3 :
14. Iedere natie  is hierbij inbegrepen. Jehova  m aakt 
door Zijn profeet Jerem ia (25 : 15-26) bekend, 
dat geen natie  uitgeslo ten  zal w orden. M en lette  er 
op, dat de profetie zegt: „menigten, m enig ten”. D aar
om w orden de „perskuipen” voorgesteld  als gevuld 
m et de vrucht van den „wijnstok der aa rd e” en ge
reed, om gestam pt te  worden. De u itdrukking  „me
nigten" of drom m en toont aan, w elk  een gew eldig  
groot aantal de D uivel aan zijn zijde heeft. De ge- 
heele kudde „bo kken " van alle natiën, die God ver
geten en zich tegen Jehova en Zijn heerschappij ge
keerd hebben, is daar verzam eld. Satan heeft sedert 
den tijd, w aarin  hij vanu it den hem el op de aarde ge
w orpen werd, zijn horden naar he t slagveld la ten  
m archeeren. — Openb. 16 : 13-16. De boodschappers 
van Jehova, die de w aarheid  betreffende den groo-
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ten Theocraat en Zijn heerschappij bekend m aken, 
worden door alle natiën  der aarde gehaat, om dat zij 
de lofprijzing bezingen van  den Aller-Hoogste. A l
len, die connecties m et godsdienst of dem onism e on
derhouden, treffen wij op het slagveld aan. Al de 
Nephilims of de booze engelen en de dem onen zijn 
e r  ook. De veldm aarschalk  van die helsche m achten 
is Gog, staande onder he t onm iddellijk bevel van 
Satan, die de opperbevelhebber is van  de godde- 
looze bende. — Ezech. 38 : 2, 3.

De natiën  hebben besloten, S a tan s  lot te  deelen 
en  dit besluit hebben zij bekrachtigd, toen zij naar 
he t dal der beslissing optrokken. Zooals de feiten 
aantoonen, bestrijden heden  alle natiën  het getrou
w e volk van  Jehova. H et is thans de dag Jeh o v a ’s. 
Daarom  m oeten „m enigten" van de vijanden in het 
dal bijeengebracht w orden, w aar God m et hen, over
eenkom stig Zijn reeds opgeteekende gerechtelijke 
uitspraak, zal afrekenen. A an de andere zijde bevin
den zich bijeen verzam eld al degenen, die God ge
wijd zijn, met inbegrip van  het „overblijfsel", zijn 
„m etgezellen" en  de hem elsche heirscharen.

„Het da l” is een zinnebeeldige u itdrukking voor 
den toestand of de positie van de vijanden, die sa
men opgetrokken zijn, om tegen Jehova 's  strijd
kracht te  strijden — onm iddellijk vóór de groote bot
sing in Arm ageddon. H et is de plaats des oordeels. 
Volgens de kan tteeken ing  van den Engelschen Bij
bel is het „het dal der afsnijding". De Allioli-Bijbel 
noem t haar „het dal der slachting” en in het bijvoeg
sel van den Schlachter-Bijbel staat „dal der dorsch- 
vlegels". „Afsnijden" of „dorschen" beteekent: ge
heel in stukken houwen, evenals een dorschm achine 
alles w at tusschen de m essen van  de m achine ge
w orpen wordt, in stukken  scheurt of snijdt. H ier
mede w ordt op het groote, verschrikkelijke „slach
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profeet, die van  het ram pzalig einde spreekt, dat de 
vijanden — en in de eerste  p laats de veldm aarschalk 
van  den vijand en zijn strijdkrachten — zullen vin
den, wijst de H eere op deze gebeurtenis in het dal: 
„En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Gog al
daar eene grafstede in Israël zal geven, het dal der 
doorgangers naar het oosten der zee; en dat zal den 
doorgangers den neus stoppen; en a ldaar zullen zij 
begraven Gog en zijne gansche m enigte.” — Ezech. 
39 : 11. De stank  der m enigte ta rt iedere beschrijving.

Dit is „de dag Jeh o v a 's”. A an alle m enschen op 
aarde, die hun  vertrouw en volledig in God en Chris
tus Jezus gesteld hebben, w ordt het veroorloofd 
w aar te nem en en te begrijpen, dat het Zijn dag is. 
Zij m ogen het slagveld overzien. Zooals we reeds 
zagen, heeft het „dal" betrekking op de tegenover 
e lkaar staande legers. De „Berg Zion" beteeken t 
sym bolisch de hoofdorganisatie van God, w aarin 
Christus Jezus de Koning is. Deze berg  is de ont
m oetingsplaats tusschen God en Zijn getrouw e 
schepselen; hij is de verblijfplaats van den A ller
hoogste. — Ps. 132 : 13, 14. De u itdrukking „Jehova 
der he irscharen” wil zeggen, dat Hij de Opper-Be- 
velhebber is der rechtvaard ige strijdkrachten, die nu 
oorlog voeren  tegen  de onrechtvaardigen. Christus 
Jezus is de Bevelhebber van  de legerscharen  van 
den A llerhoogste, wijl Hij de U itvoerder en Recht
vaard iger van  Jehova 's  N aam  is. H et is die heilige 
Naam, die thans gerechtvaardigd dient te worden. 
Hij, die de Eenige R echtvaardige is, voert nu krijg 
tegen den vijand; Zijn troepen  zijn verzam eld onder 
he t bevel van  Christus Jezus op den Berg Zion; ge
zamenlijk zingen zij de lofprijzing van  den A lm ach
tigen God. — Openb. 14 : 1-3; 9 : 11.

De strijdkrachten der rechtvaardigen, onder het
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onm iddellijk bevel van Christus Jezus, zijn derhalve  
de volgende: Jehova, de A lm achtige God, de Opper- 
B evelhebber; Christus Jezus, de Veldm aarschalk en 
Aanvoerder van de legerm acht tegen de w e tte lo o zen ; 
ten derde al de heilige engelen des hem els, die te 
allen tijde God in onbezw eken  trouw  hebben ge
hoorzaamd en de leiding van Christus Jezus volgen. 
De m annen en vrouw en op aarde, staande aan de 
zijde der gerechtigheid  en volkom en toegew ijd aan 
Jehova en Christus, Zijn Koning, m ogen w el een blik 
w erpen op het slagveld — zij zijn overigens getui
gen van den slag — doch een actief aandeel in het 
gevecht on tvangen  zij niet. Zij zijn Jehova 's  d iena
ren op aarde, getrouw  in de nakom ing der hun toe
gewezen plichten, die daarin  bestaat, dat zij gedu
rende de bijeenverzam eling der vijandelijke k rach
ten  de lofprijzing van  God en Christus zingen, zoo
mede gedurende het verloop van  den slag. Deze 
trouw e d ienaren van  den A llerhoogste w orden bit
ter door den vijand gehaat, deze laa t geen enkele 
poging achterw ege hen te vernietigen, m aar „de En
gel des H eeren legert zich rondom  degenen, die Hem 
vreezen en ruk t ze u it” . [De Engel van  Jahve laat 
zijn leger he t kam p opslaan rondom  die Hem v re 
zen en Hij bevrijdt ze; K.B.] — Ps. 34 : 8.

Duisternis

„De dag Jeh o v a’s” begon m et de kom st van  C hris
tus Jezus en  het begin van Zijn heerschappij. Dit deel 
van de profetie heeft ech ter betrekking  op een be
paalden tijd gedurende dezen dag: „W ant de dag 
des H eeren is nabij in het dal des dorschw agens", 
dat wil zeggen: den tijd gedurende den dag Jehova’s, 
w anneer Hij de vijanden letterlijk  vern ietigen  zal. 
O nm iddellijk vóór en  tijdens A rm ageddon heerscht



402 G O D S D I E N S T

e r een toestand  en een tijd der duisternis voor allen, 
die tegen de Theocratie zijn. „De zon en m aan zijn 
zw art gew orden en de sterren  hebben haren  glans 
ingetrokken .” [De zon en m aan verduisteren, de 
s te rren  doven hun stralen; K.B.] — Joë l 3 : 15. Deze 
verk laring  kom t m et de profetie van  Joël 2 : 31 over
een: „De zon zal veranderd  w orden in duisternis en 
de m aan in bloed, eer dat die groote en vreeselijke 
dag des H eeren kom t.” Deze toestand  w ordt thans 
door het volk Jehova 's  overal duidelijk erkend. Voor 
de godsdienstaanhangers of den een of anderen 
vijand ontbreekt het licht. „Het licht is voor den 
rechtvaard ige gezaaid." [Licht (d.i.: vreugde, heil) 
s traa lt op voor de rechtvaardigen; K.B.] — Ps. 97 : 11.

Zon en m aan zijn door God, den A lm achtige ge
schapen. O verdag is de zon de bron van het licht, 
's nachts is de m aan de hem eltoorts. O pdat Hij den 
vijand volledig zal kunnen om vatten, veroorzaakt 
God deze duisternis. H et on tbreekt hem  aan elk licht 
of begrip van  God's voornem en. De w aarneem bare 
feiten — in algeheele overeenstem m ing m et de profe
tie — wijzen uit, dat de toestand  w aarin  de regeer
ders of leiders dezer w ereld op den huidigen dag 
verkeeren, wezenlijk geen andere is. Feit is, dat de 
dem onen zich sinds de dagen van den zondvloed in 
duisternis bevinden: zij w eten  niets van  God's voor
nem en af. — Judas 6-13.

Bij de godsdienstaanhangers is alles eveneens 
donker, en zij verkeeren  n iet slechts in duisternis, 
doch de vijanden zijn daarbij nog vol listen en 
lagen tegen  degenen, die het licht van  het W oord 
Gods hebben. Godsdienstige leiders zijn zeer w raak
zuchtig, slangachtig  en listig, om dat zij geheel en al 
van het licht Gods af gesneden zijn. Zij, die eens ver
licht w aren  en zich zelf tot leden van  den „kw aden 
knecht” hebben gem aakt, verkeeren  eveneens in de
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„buitenste duisternis". Zij hebben zich aan Jehova 
en Zijn T heocratie geërgerd. Voor hen is er even
min licht en zij ha ten  degenen, die het licht hebben. 
— M atth. 24:48-51; 2 5 :30 . Terwijl Jeh o v a’s getui
gen de opgeteekende oordeelen Gods verkondigen, 
neem t de verb ittering  der godsdienstaanhangers — 
m et inbegrip van den „kw aden knecht" — tegen de 
knechten van Jehova  God voortdurend  in hevigheid 
toe. De Koninkrijksboodschap brengt den vijand 
geen enkel troostgevend licht. Integendeel, zij geeft 
hun aanleiding te m urm ureeren, te k lagen  en kw aad 
te  spreken van  Jeh o v a ’s getuigen en tegen hen te 
strijden. H et oordeel Gods over de vijanden toont 
aan, dat e r voor hen slechts een verschrikkelijke, 
volledige duisternis w eggelegd is. — Judas 6-13.

G edurende den strijd van A rm ageddon zal de 
vijand zonder hoop en in volslagen duisternis ver- 
keeren. — Spr. 2 : 13 .  Het „overblijfsel" en zijn „met
gezellen" hebben het licht van het W oord Jeh o v a’s 
en  w orden door dit licht geleid. Zij hebben den geest 
van hun H eer en V erlosser. Tem idden van grooten 
tegenstand  gaan zij met hun w erk voort, terw ijl de 
vijanden in volslagen duisternis tandenknarsend  
voortgaan in hun uitroeiïngspoging van  de knechten 
des A llerhoogsten. H et licht dat God Zijn knechten 
schenkt, geeft hun  grooten moed en algeheel ver
trouw en, zij w eten  dat (als zij tot he t einde toe vol
houden) zij aan de zekere overw inning des H eeren 
zullen deelhebben.

Je h o v a ’s getuigen en hun m etgezellen brengen 
nu, in getrouw heid aan den grooten Theocraat en 
Zijn regeering, ijverig de boodschap aan het volk, 
het inlichtende over alles w at deze Theocratische  
Regeering  om vat. De m enschen van goeden wil, die 
haar aanhooren en begrijpen, zijn er spoedig achter, 
dat godsdienst een list van den Duivel is, door hem
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beraam d om de m enschen in 't verderf te  storten. Op 
grond dezer overw eging aarzelen zij n iet zich ijlings 
onder de bescherm ing van den H eere te  stellen. „Die 
op den H eere vertrouw t, zal in een hoog vertrek  ge
steld  w orden." [is veilig; K.B.] — Spr. 29 : 25. „Het 
heil is des H eeren" [van Jahve kom t de redding; 
K.B.] — Ps. 3 : 8.

De boodschap, w elke de getuigen Jehova 's  en hun 
m etgezellen in onzen tijd onder de aandacht van het 
volk brengen, is n iet afkom stig van eenig mensch, 
w ant zij is de proclam atie van Jehova God, den A l
lerhoogste, die w oont in Zion. V anuit Zion doet Hij 
Zijn stem  w eerklinken.

Uit de Schrift en  de algem een bekende gebeurte
nissen erkennen  het overblijfsel en zijn m etgezellen 
thans duidelijk, dat de dag van de w raak  onzes Gods 
is aangebroken en dat b innenkort de groote slag ge
slagen zal w orden. Zij begrijpen het door den pro
feet Jehova 's  opgeteekend visioen, om dat hun gees
telijk oog daarvoor geopend werd. God toont den 
vijand den kom enden strijd behoorlijk en grondig 
aan, dit laa t Hij den vijand door Zijn getrouw e ge
tuigen doen. „En de H eere zal uit Zion brullen en uit 
Jeruzalem  Zijne stem  geven, dat hem el en aarde 
beven zullen; m aar de H eere zal de toevlucht Zijns 
volks en de sterk te  der k inderen Israëls [geestelijk 
Israël] zijn.” — Joël 3 : 16.

Jeh o v a 's  officiëele w oonplaats of hoofdorganisa
tie is Zion en van deze plaats u it w orden Zijn voor
schriften gegeven. — Ps. 132 : 13, 14. De gezalfden 
des H eeren, het overblijfsel van Zijn volk op aarde, 
vorm en zij, die in „Zion” thuisbehooren; hun m etge
zellen, de Jonathans- of Jonadabklasse zijn de ,,Je- 
ruzalem "-m enschen; beiden, zoowel het overblijfsel 
als de Jonadabs, verkondigen den N aam  van  Jehova 
en Zijn Koninkrijk. W at beteeken t het „brullen uit



HET EINDE VAN DEN GODSDIENST 405

Zion?" H et wil zeggen, dat Zijn gezalfden op aarde 
thans Jehova 's  donderende boodschap verkondigen 
zullen. Zij m oeten veel alarm  m aken, als he t gebrul 
van een leeuw , n iet door zinloos geschreeuw , doch 
door een vrijm oedige en onbevreesde verkondiging 
van de Koninkrijksboodschap, w elke volgens de 
schildering van  Jezus vanaf de daken  uitgeroepen 
wordt. — Spr. 28 : 1; M atth. 10 : 27, 28. Het gebrul 
toont aan, dat Jehova  Zijn vijanden ach terhaalt en 
hen grijpen zal. — Zef. 3 : 8. De boodschap van J e 
hova, die Zijn getuigen op Zijn bevel verkondigen, 
beteeken t een verschrikking voor den vijand; zij 
m aakt hem  razend. Jehova 's  stem  is voor den vijand 
niet „het suizen van  eene zachte s tilte” (1 Kon. 
19 :12), doch een krijgsoproep voor den vijand. De 
tijd voor den strijd is gekomen, he t is „de stem  des 
Heeren, die Zijnen vijanden de verd iensten  v e r
geldt.” — Jes. 66 : 6.

De Duivel vervu lt zijn troepen  met den geest der 
boosheid en  m aakt hen dronken m et zijn wijn, om 
hen in den strijd te kunnen drijven. Jehova laat 
thans „Zijn stem  van  Zion en van  Jeruzalem  uit 
w eerk linken '’, hetgeen  beteekent, dat Hij Zijn bood
schap verkondig t en Zich daarvoor van  Zijn gezalf
den en hun m etgezellen” bedient, die de „groote 
schare” vorm en. Op Jehova 's  bevel laten  heden het 
overblijfsel en Zijn m etgezellen de boodschap J e 
hova's w eerklinken, doordat zij bekendm aken, dat 
Hij zich op den vijand zal w reken, zoodoende laten 
zij „Zijne stem ” w eerklinken. — Joël 2 : 11. De tegen
woordige u itw erking van deze boodschap Jehova’s 
schokt thans „de hem elen" (dat zijn de onzichtbare 
krachten: de demonen), eveneens de zichtbare strijd
m acht van Satan op aarde, gevorm d door hen, die 
den godsdienst aanhangen en beoefenen. H et is de 
laa tste  schok, die kort vóór den grooten slag toe
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gebracht wordt. „Een w einig tijds zal het zijn, en Ik 
zal de hem elen en de aarde en de zee en het droge 
doen beven". — Hag. 2 : 7 .  In A rm ageddon zal een 
andere en oneindig grootere schok toegebracht w or
den. Daar zal Jehova de „hem elen" en de „aarde" 
letterlijk  doen schudden of schokken, zoodat zij tot 
puin zullen vervallen  en alles volkom en w egge
vaagd zal worden, w at zich tegen de Theocratie v e r
zet. — Hebr. 12 : 26, 27; 2 Petr. 3 : 10.

Geen anderen  dan het overblijfsel en zij, die van 
goeden wil zijn en den grooten THEOCRAAT en 
Zijn regeering vertrouw en, hebben nog hoop. D aar
om zal de H eere de hoop van Zijn volk uitm aken, 
nu en in de toekom st en voor eeuwig. De in w oede  
ontbrande godsdienstaanhangers houden niet op de
ze getuigen van den Heere te vervolgen, op grond 
van geen ander fe it dan dat deze de waarheid be
kend  m aken. Deze vervolging stu it hun  Koninkrijks 
w erk  geenszins, wijl zij w eten dat zij gerugsteund 
w orden door Jehova. H et is to t hunne aanm oedi
ging dat Jehova spreekt: „M aar nu hebt gij Mij te 
w achten, —  zo luidt de G odsspraak van  Jahve — 
op de dag dat Ik optreed om te getuigen! W ant mijn 
oordeel komt! Dan roep Ik alle vo lken  samen; breng 
Ik al de koninkrijken bijeen, om mijn gram schap 
over hen uit te storten, heel de gloed van mijn toorn. 
Ja, door mijn brandende naijver gaat heel de aarde 
op in vlam m en". —  Zef. 3 : 8; K.B.

De Aanval

Er kan m et recht gezegd worden, dat zich thans 
alle natiën  in het dal Josafats (Jehosaphat), he t dal 
des gerichts en der afsnijding, bevinden. Jehova, 
de Alm achtige, geeft Zijn grooten R echtvaardiger, 
C hristus Jezus, bevel. Deze rukt m et Zijn strijdros
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op, om den vijand aan te  vallen, Zijn hem elsche heir- 
schare volgt hem  na. Dit is het leger der gerechtig
heid, onder de leiding van  den rechtvaard igen  Heer- 
scher, die u ittrekt, om den vijand in stukken  te hou
wen. „En uit Zijnen m ond ging een scherp zwaard, 
opdat Hij daarm ede de heidenen slaan zoude. En hij 
zal hen hoeden m et eene ijzeren roede; en Hij treed t 
den w ijnpersbak van den wijn des toorns en der 
gram schap des A lm achtigen Gods". — Openb. 
19 : 15.

De m achtige Koning der koningen va lt de v ijan
den aan en dringt hen  terug. De vreeselijke u it
w erking van dezen aanval door de m et rech tvaar
digen toorn vervulde oorlogshelden w ordt door de 
volgende w oorden van  den profeet van  Jehova aan 
geduid; „En gij zult to t hen zeggen: De H eere zal 
brullen uit de hoogte en Zijne stem  verheffen uit de 
woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk  brul
len over Zijne w oonstede; Hij zal een vreugdege- 
schrei, als de druiventreders, u itroepen  tegen alle 
inw oners der aa rd e”. — „Hij zal gericht houden m et 
alle vleesch; de goddeloozen heeft Hij aan het 
zw aard overgegeven". — Jer. 25 : 30, 31.

Strijd! S trijd! Er is thans geen tijd m eer voor iets 
anders dan alleen voor den strijd van den grooten 
dag Gods des Alm achtigen! De „w ijnstok der aarde” 
m oet getreden worden! Christus Jezus, de m achtige 
Krijgsheld, voert thans het bevel Zijns V aders uit, 
en „de w ijnpersbak w erd buiten de stad  [Zion] ge
treden, en daar is bloed uit den w ijnpersbak geko
men, tot aan de toom en der paarden [de ru iters of 
de hem elsche krijgers van  Jehova, die he t bevel van  
Christus Jezus opvolgen], duizend zeshonderd s ta 
diën ver". — Openb. 14 : 20.

Jehova der heirscharen  ondersteunt in elk  opzicht 
Zijn V eldm aarschalk, Christus Jezus. De zegepraal
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is daarom  gewis: „De H eer [Jehova] zal staan  aan 
uw  rechterhand, Hij, die koningen verp le tte rt op den 
dag van zijn toorn. O ordelen zal Hij over de vol
ken, stapels lijken zal Hij m aken, verp le tte ren  den 
opperm achtige van  het wijde land” . — Ps. 110 : 5, 6; 
K.B. H et is zoodoende zichtbaar, dat de H eere Jezus 
Christus op den dag der slachting, volledig gesteund 
door den A llerhoogste, de koningen en andere re- 
geerende m achten van hun hooge positie vervallen  
zal verk laren  en verw ijdert, zoowel de onzichtbare 
als de zichtbare. Hij verw ondt he t hoofd van  elk de
partem ent van  S a tan s  organisatie in al de landen 
doodelijk; hij zal „stapels lijken m aken".

De Slachting

Dit is he t uur van  den toorn  van God, die zich aan 
degenen openbaart, die Zijn heiligen Naam  zoo sm a
delijk onteerd  hebben. A lle vijanden ontvangen een 
rechtvaard ige vergelding: „W ant de verbolgenheid 
des H eeren is over al de Heidenen, en grimmigheid 
over al hun heir; Hij heeft hen verbannen; [de ban
vloek der vern ietig ing  over hen uitgesproken] Hij 
heeft ze te r  slachting overgegeven; en hunne v e r
slagenen zullen w eggew orpen w orden, en van  hun
ne doode licham en zal hun stank  opgaan, en  de 
bergen zullen sm elten [doordrenkt w orden], van  hun 
bloed; en al het he ir der hem elen [der hooge p laa t
sen, w aar S a tan s  m enigte zich genesteld heeft] zal 
u itteren  [vern ietigd  w orden] en de hem elen zullen 
toegerold w orden gelijk een boek en  al hun heir 
zal afvallen gelijk een blad van den wijnstok 
afvalt, en gelijk eene vijg afvalt van den vijgeboom. 
W ant mijn zw aard is dronken gew orden in den he
mel [de hooge plaatsen, w aar Satan’s m enigte zich 
neergezet heeft]; Ziet, het zal ten  oordeel nederda
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len op Edom, [om het recht te vo ltrekken] en op het 
volk, hetw elk  Ik verbannen  heb. H et zw aard des 
H eeren is vol van  bloed, het is ve t gew orden van 
smeer, van het bloed der lam m eren en der bokken, 
van het sm eer der n ieren  van  de ram m en; w ant de 
Heere heeft een slachtoffer [richt een offerfeest aan] 
te Bozra [Edom, de godsdienstige vervolgers], en een 
groote slachting in het land der Edomieten. En de 
eenhoornen [buffels], zullen met hen afgaan, en de 
varren m et de stieren; en hun land zal doordronken 
zijn van bloed, en hun  stof zal van het sm eer vet ge
m aakt w orden [hun grond gem est m et vet; K.B.] 
W ant het zal zijn de dag der w raak  des H eeren, een 
jaar der vergeldingen om Zions tw istzaak". — Jes. 
34 : 2-8.

Dit „slachten" zal alles w at to t nu toe in dit op
zicht geschied is, in verschrikkelijkheid  overtreffen 
en nadien zal er nooit m eer zooiets zijn. „En de ve r
slagenen des H eeren zullen te dien dage liggen van 
het eene einde der aarde tot aan het andere einde der 
aarde, zij zullen n iet beklaagd, noch opgenomen, 
noch begraven  w orden; tot m est op den aardbodem  
zullen zij zijn". — Jer. 25 :33. „De H eere is aan  Uwe 
rechterhand; Hij zal koningen verslaan  [verp lette
ren] ten dage Zijns toorns. Hij zal recht doen onder 
de H eidenen; Hij zal het vol doode licham en m aken; 
[oordeelen zal Hij over de volken] Hij zal verslaan  
dengene, die he t hoofd is over een groot land". — 
Ps. 110 : 5, 6.

Op boosaardige wijze vervolgen heden de ver- 
eenigde vijanden onder het onm iddellijke bevel van 
Gog, den veldm aarschalk  van  Satan, Jehova 's  ge
trouw  volk, dat Zijn Koninkrijk en den dag Zijner 
w raak  aankondigt. De vijanden schijnen thans de 
knechten des A llerhoogsten, die rondgaande God's 
boodschap verkondigen, naar w illekeur zooveel ge
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w eld te  kunnen aandoen, als zij m aar w enschen. 
Schijnbaar ongestraft pogen zij vreedzam e vergade
ringen van  m enschen u iteen  te jagen, die sam en
komen, om het W oord Gods te hooren en zoodoen
de openbaren zij hun goddelooze, slangachtige nei
gingen. Zij m aken gebruik van alle denkbare m idde
len om hun doel te kunnen bereiken  en nem en hun 
toevlucht tot alle m ogelijke leugens en m eineeden, 
in de poging hun w etteloosheid te bedekken. Doch 
Jehova zegt thans tot de vijanden: „W acht maar, gij 
zult krijgen, w at u  toekom t!” „Daarom  verw acht Mij, 
spreekt de Heere, ten  dage als Ik Mij opm aak tot 
den roof; [om te getuigen; K.B.] w ant mijn oordeel 
is de H eidenen te verzam elen, de koninkrijken te 
vergaderen, om over hen M ijne gram schap, de gan- 
sche hittigheid  Mijns toorns uit te storten, w ant dit 
gansche land zal door het vuur van M ijnen ijver ver
teerd  w orden. — Zef. 3 : 8.

De leden van het volk van  Jehova  op aarde zijn 
gering in aantal, in zichzelf hebben zij geen kracht. 
Zij zijn voortdurend  het m ikpunt van  de aanvallen  
en den spot van  den vijand, die onder de leiding 
van de vooraanstaanden  der godsdienstaanhangers 
staa t en zich voor het verrich ten  van  hun leelijke 
handelingen van het gepeupel bedienen. De aan  Je 
hova’s volk  begane w andaden van  de godsdienst- 
vereerders en hun bondgenooten nem en dagelijks 
zoowel in boosaardigheid als om vang toe. W ie zal 
ondanks deze listige aanvallen  stand  kunnen hou
den? Slechts degene, die uitzicht op het Koninkrijk 
heeft en volkomen, onvoorw aardelijk  op den hoog- 
sten  heerscher der Theocratie en Zijn Koning ver
trouw t. „U geschiede naar uw  geloof”. — M atth. 9 : 
29. „M aar w ie volharden zal tot he t einde, die zal 
zalig w orden”. — M atth. 24 : 13.

De godsdienstige leiders, de politieke heerschers
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en de handelsgrooten hebben hand in hand allerlei 
w reede oorlogen gevoerd, die eindigden in de v e r
nietiging van  de zielen der onschuldigen. Zulke re
geerders schonden w illens en w etens God's eeuw ig 
verbond. — Gen. 9 :3 -17 . Dezen geraakten  allen on
der den invloed en de m acht der dem onen. God 
heeft aangekondigd, dat op den dag der afrekening 
het volgende resu ltaa t als vrucht dier schending be
haald zal zijn: „Heel de aarde w ordt verw oest en 
vernietigd! 't Is Jahve die dit w oord gesproken heeft. 
De aarde treu rt en kwijnt; de w ereld dort en smacht; 
de hoogsten van  het volk der aarde vergaan! W ant 
de aarde is ontw ijd door haar bew oners. Zij over
traden  de geboden, verach tten  de w et en het eeuw ig 
verbond hebben zij verbroken. Daarom verteert de 
vloek de aarde, en m oeten haar bew oners boeten. 
Daarom w orden de bew oners der aarde vernietigd, 
en weinig stervelingen  blijven er m aar o v e r”. — Jes. 
24:3-6; K.B. Zij die sterven, zullen n iet m aar 
een paar m illioen uitm aken, w ant „alle goddeloozen 
zal de H eere verde lgen”. — Ps. 145 : 20.

Slechts degenen, die het geopenbaarde W oord  
Gods ijverig bestudeeren en de boodschap Gods, in 
het bijzonder die van het Koninkrijk, in gedachte  
houden, zullen in slaat zijn vast te staan en de aan
vallen van den vijand te trotseeren. W ie, steunende  
op de een of andere verontschuldiging of om w e lke  
reden ook, tot de dingen dezer w ereld terugkeert, 
zal alles verliezen. Zij, die volkom en op Jehova en 
Zijn Koning vertrouw en  en in gehoorzaam heid aan 
Zijn W oord ijverig in den strijd voorw aarts schrij
den, zullen voortdurend opm erken, w at God s voor
nem en is en hoe de u itslag  zal zijn. Zij zien, dat de 
dag van  den strijd aangebroken is, door het geloof 
w eten zij duidelijk den uitslag. Zij hooren het 
oordeel over den godsdienst en de volledige ineen
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storting van  alle strijdm achten van  Satan. Zij aan
schouw en Christus Jezus, den m et overw inning be
kroonden, m et roem  beladen Strijder, hoe Hij Zijn 
strijdkrachten tot rechtvaardiging van den Naam 
van Jehova to t volledige overw inning voert. Zij zien 
het volbrachte w erk. Zij hooren een sam enspraak, 
waarbij Christus Jezus, de groote Rechtvaardiger, 
de voornaam ste Spreker is. Hem w orden vragen  ge
steld, en Hij geeft de antw oorden: „W ie is Deze, die 
van Edom kom t m et besprenkelde kleederen, van 
Bozra? — [A ntw oord] Ik ben het, die in gerechtig
heid spreek, die m achtig ben te verlossen, — 
[V raag] W aarom  zijt Gij rood aan uw  gewaad, en 
Uwe k leederen  als van eenen, die in de w ijnpers 
treedt? — [A ntw oord] Ik heb de pers alleen getre
den, en daar w as niem and van  de volken m et Mij; 
en Ik heb hen getreden in M ijnen toorn  en heb hen 
vertrap t in Mijne grimmigheid, en hunne kracht is 
gesprengd op M ijne kleederen, en al Mijn gew aad 
heb Ik bezoedeld. W ant de dag der w raak  was in 
Mijn hart, en het jaa r M ijner verlosten  was geko
m en”. [W ant de dag der w raak  beheerste  mijn ge
dachten, he t jaa r van  vergelding was gekom en voor 
Mij; K.B.] — Jes. 63 : 1-4.

M en le tte  hierop: In den strijd tegen  den vijand 
ondersteunt niem and den rechtvaard igen  Koning, 
dat wil zeggen, niem and uit de w ereld, dan alleen 
zij, die zich aan de zijde van  God en van Christus ge
plaatst hebben en vóór A rm ageddon een deel van 
Zijn organisatie gew orden zijn of onder deze staan, 
die dus Zijn eigendom  zijn en zich bij Hem bevin
den. „Ik zag om Mij heen. Geen helper kon Ik ont
waren, Ik keek  verw onderd rond. N iem and die Mij 
kon bijstaan. Toen heeft mijn eigen arm  Mij gehol
pen, mijn eigen verbolgenheid stond Mij bij". — Jes. 
63 : 5; K.B.
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Toevlucht

M ogen allen, die thans aan  de zijde van Jehova 
en Zijn Koning staan, vreugdevol aan  hun  geloof 
vasthouden en getrouw  tot aan het einde volharden! 
Tot dezulken spreekt Jehova door Zijn profeet: 
„M aar de H eere zal de toevlucht Zijns volks en de 
s te rk te  der k inderen  Israëls zijn". — Joël 3 : 16. A r
m ageddon zal te verschrikkelijk  zijn, dan dat men 
het m et m enschelijke w oorden zou kunnen beschrij
ven. Doch voor dezen gew eldigen strijd en voor het
geen geschieden zal, behoeven de getrouw en n iet te 
vreezen. Jehova zal Zijn hand over Zijn getrouw en  
uitgestrekt houden, om hen te bescherm en en te on
dersteunen; Hij zal voor hen een vo lkom en toe
vlucht zijn. ,,De N aam  des H eeren is een sterke to 
ren: de rechtvaard ige zal daarhenen  loopen, en in 
een hoog v e rtrek  gesteld w orden’. — Spr. 18 : 10.

Zooals God voorzegd heeft, hebben heden de vij
anden, in de eerste  plaats de Room sch-Katholieke 
H iërarchie, „de leugen tot eene toevlucht gesteld". 
— Jes. 28 : 15. Zij bew eren ten  onrechte aan de zij
de van vrijheid en recht te staan, w ant zij handelen 
lijnrecht in strijd hierm ede, doordat zij steeds hun 
toevlucht to t boosaardigheid en bedrog nemen. Mo
gen echter degenen, die zich aan Jehova  en Zijn 
Koning gewijd hebben, zich niet door hun goddeloo- 
ze daden la ten  ontm oedigen of van de wijs brengen! 
God zal deze toevlucht der leugen w egvagen. De 
profeet Jerem ia w as een voorbeeld van  het getrou
we volk Gods, dat thans op aarde is, en  evenals hij 
bad, bidden thans ook de getrouw en: „W ees geen 
aanleiding tot mijn val. Gij, mijn toevlucht in tijden 
van nood. Mijn vervolgers m ogen vol bescham ing 
kom en staan, m aar vrijw aar mij voor bescham ing. 
Laten zij ten  gronde gaan, m aar laat mij niet ten  on
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dergaan. Laat over hen de dag van jam m er neerko
men, verp le tte r ze volkomen, to taal". — Jer. 17 : 17, 
18; K.B.

De godsdienstaanhangers vestigen  hun hoop op 
de to ta litaire  heerschersm achten, op het tegenbeel- 
dige Egypte, de organisatie des Duivels; doch tever
geefs; hun kracht zal hen geheel en al verlaten . De 
geestelijke Israëlieten, G o d 's getrouw  vo lk , vesti
gen daarentegen hun hoop alleen op den hoogsten  
H eerscher der Theocratie en Zijn Koning, in H en v in 
den zij hun geheele sterkte. De „groote schare" be
staa t u it degenen, die thans uit alle natiën, konink
rijken, volken en talen  tezam en stroom en. — Openb. 
7 : 9-17. Dezen stellen  zich onder den Koning van 
Jehova, w aardoor zij de „m etgezellen” van  het over
blijfsel, de verkondigers van  het Koninkrijk, w or
den. G em eenschappelijk w orden dezen de zegenin
gen des H eeren deelachtig; zij spreken: „Jehova, 
mijn sterk te  en mijn toevlucht in den dag der be
nauw dheid '! — Jer. 16 : 19. De m enschen van  goeden 
wil, de „andere schapen” (Joh. 10 : 16), zoeken thans 
den weg naar de organisatie Gods te Zion, zij zeg
gen betreffende hun „godsdienstvaders": „Leugen 
w aren de goden die onze vaderen  hadden, een lege 
waan; geen enkele erbij die iets verm ag”. — Jer. 
16 : 19; K.B. — Ps. 91 : 2; 2 Sam. 22 : 2-4. M et deze 
w oorden verla ten  zij de godsdienstige organisaties 
en vluchten n aar Gods  organisatie, w ier hoofd 
Christus Jezus is. De godsdienst is ten  doode opge
schreven, zij erkennen  dit. H et vern ietigende von
nis over den godsdienst is opgeteekend en zal w el
dra vo ltrokken  w orden. De godsdienst zal ten  on
dergaan, doch het Koninkrijk van Christus zal op
rijzen en bestaan  van  eeuw igheid to t eeuwigheid.

Als A rm ageddon voorbij is, zullen de overleven
den weten, dat Christus de Koning der gerechtigheid
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en Jehova hun  A llerhoogste H eerscher is: „En gij
lieden zult weten, dat Ik de H eere uw  God ben, w o
nende op Zion, den berg M ijner heiligheid; en Je ru 
zalem zal eene heiligheid zijn, en vreem den zullen 
niet m eer door haar doorgaan". [Dan zal Je ru sa 
lem heilig zijn, barbaren  trekken  er niet m eer bin
nen; K.B.] — Joël 3 : 17.

Zij, die zich den hoogsten H eerscher der T heocra
tie en Zijn Koning gewijd hebben, w eten  reeds dat 
Jehova de A lm achtige is. A rm ageddon zal deze 
overtu iging en  kennis in alle overlevenden  vol
m aakt m aken en, n aar geschreven staat, zullen zij 
„weten, dat Ik Jehova  ben". Zijn Naam  Jehova wijst 
op Zijn voornem en, A rm ageddon zal allen openba
ren  dat Hij de A lm achtige is, w iens N aam  alle eer en 
lof w aard  is. Jehova  erkent bijvoorbeeld n iet de 
„zeven heuvelen", d.w.z. Rome, noch andere eigen
m achtige m enschelijke heerschappijen, Hij erkent 
slechts Zijn zelf gekozen hoofdorganisatie, w aarvan  
Christus Jezus Zijn „getrouw e en w aarachtige ge
tuige", het Hoofd is, die Jehova het naast staat.

H et zichtbare deel van de geopenbaarde organisa
tie Gods is herhaaldelijk  door ongewijde en godde- 
looze vervolgers, die eens bew eerden tot de organi
satie  Gods te behooren, verontreinigd. Sedert de 
kom st van  Christus Jezus in den Tem pel heeft Chris
tus echter de onrechtvaardigen niet bij Zijn getrou
we knechten  gelaten, doch hen bijeenverzam eld en 
uit den Tempel verw ijderd. Hij gaat voort, degenen 
te schiften, die zich aan Hem en Zijn organisatie 
stooten en onrechtvaard ig  tegenover den H eere en 
Zijn gezalfden handelen. — M atth. 13 :41, 42; Openb. 
21 :27. De H eere verk laart, dat geen „vreem de" 
[barbaar], die het Koninkrijk Gods vijandig gezind 
is of Zijn volk vervolgt, in Zijn organisatie  m ag blij
ven. — Joël 3 : 17.
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W at Jehova 's  organisatie betreft, zegt de Schrift: 
„En vreem den [ (Hebreeuwsch) sarim; de goddeloo- 
ze verdrukkers] zullen niet m eer door h aar door
gaan." — Joël 3 : 17. Nooit zal G od’s volk m eer on
der de booze daden der Room sch-Katholieke H iërar
chie en haar afpersers te lijden hebben, zooals dit in 
het jaa r 1918 en sedertdien herhaaldelijk  he t geval 
is geweest. In he t bijzonder in het jaa r 1918 nam de 
H iërarchie de leiding bij de vervolging van  Gods 
volk op zich. „Ten dage als gij [de H iërarchie en 
andere godsdienstaanhangers] tegenover stondt, 
ten dage als de u itlanders [(Hebreeuwsch) sarim, 
barbaren; K.B.] zijn heir gevangen voerden  en de 
vreem den tot zijne poorten in trokken en over Je ru 
zalem het lot w ierpen, w aart gij ook als een van 
hen.” — O badja 11.

H et is zeker, dat na A rm ageddon niem and God's 
volk m eer zal aanvallen, noch gew eld zal aandoen, 
w ant de goddeloozen zullen allen verdw enen zijn. 
Ju ist in den tegenw oordigen tijd is het den schijnhei
ligen huichelaars nog geoorloofd, tegen  God's trou 
we getuigen op te treden. De „bokken", die als de 
klasse van den „kw aden knecht" bekend zijn, sluiten 
zich bij de H iërarchie aan, waarbij allen tezam en 
„den zoon des verderfs" vorm en (2 Thess. 2 :3) 
doch God zal w eldra de algeheele u itroeiing van al 
dezulken tew eegbrengen. Deze kennis verleen t den
genen, die aan de zijde des H eeren mogen staan, 
grooten troost.

Zegeningen

De „dag Jehova 's"  begon in het jaa r 1914, toen 
Christus Jezus op den troon w erd geplaatst, doch — 
w at de gezalfden betreft — in het bijzonder vanaf 
1918 (toen de H eere Jezus tot den Tempel kwam).



B ekendm aking van  den Koning en  Zijn K oninkrijk.
Ps. 145 :11-13.
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Sedertdien gaat „de dag des H eeren Jezus C hristus’ 
parallel m et den dag Jeh o v a’s. — 1 Cor. 1 : 8; 5 : 5; 
Fil. 1 : 6, 10; 2 Cor. 1 : 14. Op dien „dag" en aan het 
einde van  A rm ageddon zal de tijd van voortdurende 
zegeningen en eindelooze vreugde aanbreken. „En 
het zal te dien dage geschieden, dat de bergen van  
zoeten wijn zullen druipen en de heuvelen  van  m elk 
vlieten  en alle stroom en van  Juda  vol w ater gaan; 
en er zal eene fontein uit het huis des H eeren u it
gaan en zal h e t dal van  Sittim bew ateren. Joël 
3 : 18.

„W ijn" is h e t symbool der vreugde. De „vreugde 
des H eeren" is het groote, aan Christus Jezus v e r
leende voorrecht, den Naam  Zijns V aders te rech t
vaardigen. M et de kom st van  den H eere Jezus tot 
den Tem pel en sedert 1918 noodigt Hij Zijn getrouw e 
knechten uit, in Zijn vreugde in te gaan. — M atth. 
25 : 21, 23. V an dien tijd af bevindt de „trouw e 
knecht”, de gezalfden des H eeren, zich in het „hei
lige lan d ”, dat wil zeggen, in de organisatie  Gods, die 
Hem geheel en  al gewijd is. Daarom  heeft de profe
tie betrekking  op dezen tijd, als zij zegt: „En het zal 
te dien dage geschieden, dat de bergen  van  zoeten 
wijn zullen druipen.” De hoogten van  de universeele 
organisatie Gods en Zijn hoofdorganisatie w orden 
m et bergen vergeleken, om dat hun aardsche voor
beelden op bergen gebouw d w aren. Daarom  spreek t 
God sedert 1922 door Zijn profeet de volgende w oor
den to t Zijn trouw  overblijfsel: „M aar gij, o bergen  
Israëls, gij zult w eder uw e takken  geven en uw e 
vrucht voor M ijn volk Israëls dragen, w ant zij nade
ren te  kom en. W ant ziet, Ik ben bij u  en Ik zal 
u aanzien en gij zult gebouwd en bezaaid worden. 
En Ik zal m enschen op u verm enigvuldigen, het gan- 
sche huis Israëls, ja, dat geheel; en de steden zullen 
bewoond, en de eenzam e p laatsen  bebouw d w orden.
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Ja, Ik zal m enschen en beesten  op u verm enigvul
digen, en zij zullen verm enigvuldigd w orden en 
v ruchtbaar zijn; en Ik zal u  doen bew onen, als in uwe 
vorige tijden [Ik wil u in uw  ouden stand  terugbren
gen; Züricher B.], ja, Ik zal he t be te r m aken dan in 
uwe beginselen; [mijn gunsten zal Ik u schenken, 
nog m eer dan w eleer; K.B.] en gij zult w eten, dat Ik 
de H eere ben." — Ezech. 36 : 8-11.

Jehova heeft sedertd ien  deze profetie aan  Zijn ge
trouw e geestelijke Israëlieten  vervuld . V an toen af 
aan zouden ,,de bergen van  zoeten wijn druipen en 
dit is ook geschied; dat wil zeggen, Zijn universeele 
organisatie  en Zijn hoofdorganisatie, als t w are tot 
berstens toe vol, hebben op God's getrouw en rijke 
zegeningen en groote vreugde la ten  afstroom en. Dit 
heeft ongetw ijfeld betrekking op de nieuw e Konink- 
rijksvreugden, w aarm ede voor Zijn getuigen p laa t
sen in den dienst voor Jehova geschapen werden, 
die de rechtvaardiging van  Zijn N aam  tot doel heb
ben. Dit is de dag, w aarvan  Jezus tot Zijn discipelen 
sprak: „En ik  zeg u, dat ik van  nu aan n iet zal drin
ken van  deze v ruch t des w ijnstoks, tot op dien dag, 
w anneer ik m et u  dezelve nieuw  zal drinken in het 
Koninkrijk mijns V aders.” — M atth. 26 : 29. Deze 
nieuw e zoete vreugde —  voorgesteld  door den wijn 
— daalt van  G od’s Koninkrijk door Christus Jezus 
op Zijn trouw e gezalfden neer. H et is Koninkrijks- 
wijn. De godsdienstaanhangers, m et inbegrip van  de 
klasse van  den „kw aden knech t” , hebben tot dezen 
nieuw en vreugdew ijn geen toegang. Al deze zege
ningen zijn hun  ontzegd, om dat zij dronken zijn van  
S a tan s  wijn. Tot deze tegenstanders van  het Ko
ninkrijk Gods zegt Jehova: „W aakt op, gij dronke- 
nen! en w eent en huilt, alle gij w ijnzuipers! om 
den nieuw en wijn, dewijl hij van  uw en m ond is af
gesneden." — Joël 1 : 5.
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Deze nieuw e vreugde kom t van de „heuvels", dat 
wil zeggen, van de hoogten van de heilige organisa
tie Gods, van  „Sion, mijn heiligen berg", Zijn hoofd
organisatie. Er zijn nog m eer hoogten voor de
genen, die onder de bescherm ing van  het Koninkrijk 
staan, dat wil zeggen, voor de Jonadabs, die zelf niet 
tot de hoofdorganisatie behooren, ech ter wel in de 
organisatie bescherm ing vinden en  aan haar goede
ren en zegeningen eveneens deelhebben. M en lette  
op de volgende profetie, die betrekking heeft op den 
tijd na de kom st des H eeren tot den Tempel: „Ziet, de 
dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den 
m aaier en de d ru iventreder den zaadzaaier genaken 
[op den voet volgen] zal; en de bergen zullen van 
zoeten wijn druipen en de heuvelen  zullen smelten. 
En Ik zal de gevangenis [het lot; K.B.] van  Mijn 
volk Israël wenden, en zij zullen de verw oeste ste
den herbouw en en bewonen, en w ijngaarden plan
ten en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven 
m aken en derzelver vrucht e ten ”. — Amos 9 : 13-14.

Toenemende zegeningen

Na de goedkeuring van  degenen, die in den Tem
pel opgenom en zijn, begonnen Jehova 's  zegeningen 
voor de goedgekeurden zich te verm eerderen, zoo- 
als de profetie aantoont. Jehova heeft beloofd, dat 
de aardsche toestand  van  Zijn „land" of de stand
plaats van  Zijn getrouw en „een land” zal zijn, 
„vloeiende van  m elk en honig": „Daarom ben Ik 
nedergekom en, dat Ik het verlosse uit de hand der 
Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een 
goed en  ruim  land, n aar een land vloeiende van 
m elk en honig, to t de p laats der K anaanieten  en der 
H ethieten en der A m orieten en der Ferezieten en 
der H evieten  en der Jebusieten". — Exod. 3 : 8.
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Deze belofte, die verband hield m et he t zinnebeel
dige of natuurlijke Israël, geldt vanaf 1918 nog veel 
m eer voor de tegenbeeldige Israëlieten . Joë l's  pro
fetie verk laart in volle overeenstem m ing hierm ede: 
„De bergen [zullen] van zoeten wijn dru ipen”. Dit 
deel van  de profetie is in het bijzonder sedert 1922 
aan  het overblijfsel in vervulling gegaan. O ver de 
„Leeuw u it den stam  van Juda" zegt de profetie 
(Gen. 49 : 11-12): „Hij bindt zijnen jongen ezel aan 
den w ijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den 
edelsten w ijnstok [vóór hij Jeruzalem  binnenrijdt], 
hij w ascht zijn k leed in den wijn, en zijnen m antel in 
w ijndruivenbloed; hij is roodachtig  van  oogen door 
den wijn, [zijn ogen fonkelen van  de wijn; K.B.] 
en  w it van  tanden  door de m elk”. „Ik ben in m ijnen 
hof gekomen, o mijne zuster, o bruid, ik heb . . .  mij
nen wijn m itsgaders mijne m elk gedronken. Eet 
vrienden, drinkt, en w ordt dronken, [w ordt dron
ken  van  liefde. M enge] o liefsten”. —  H ooglied 5:1.

N a de ervaringen  van het volk Gods in de jaren  
1917 en 1918, toen  het dorst leed, sp reek t de H eere 
tot het overblijfsel: „O alle gij dorstigen, . .  . komt, 
koopt zonder geld en zonder prijs wijn en m elk . . .  
W ant Ik zal m et u een eeuw ig verbond m aken, en 
u geven de gewisse w eldadigheden Davids". [de be
trouw bare, voor David bestem de gunstbew ijzen — 
L.V.]. N adat deze getrouw en in het eeuw ig verbond 
voor het Koningschap zijn opgenomen, ontvangen 
zij verder steeds toenem ende zegeningen u it de 
hand des H eeren.

De profetie zegt verder: „En alle stroom en van 
Juda  vol van  w ater gaan", dat wil zeggen alle ka
nalen van het land, de aardsche standplaats van  het 
overblijfsel, behooren tot „ Juda”, („lof voor Jeho
va") Deze zijn aangew ezen voor de verzorging met 
w ater van  degenen, die he t „land" bew onen of zich
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in den aardschen toestand  bevinden, nadat God's 
overblijfsel u it de gevangenschap van  „Babylon" is 
gebracht, dat wil zeggen: van  het verbonden zijn 
met den godsdienst en de organisatie  des Duivels 
verlost is. De h ier genoemde „kanalen" voorscha
duw en de m iddelen en wegen, w aardoor Jehova 
aan  Zijn herste ld  getrouw  overblijfsel, dat Hij lief
heeft, datgene doet toekom en, .dat Hij voor hen 
gereed houdt. Deze kanalen  bedoelen het vo l
gende: de voor het overblijfsel thans begrijpelijk 
gem aakte Bijbel tezam en m et boeken, tijdschriften, 
gramofoons, spreekplaten  en andere dingen, die 
God's dienstorganisatie  gebruikt. De feiten onthul
len, dat voor God's volk deze zegeningen sedert 
1922 voortdurend zijn toegenom en. V an deze kana
len zegt de profetie, dat zij „van w ater", dat wil 
zeggen van  w aarheid  „zullen stroom en". God's ge
trouw  volk  lijdt thans niet m eer door „dorst naar 
w ater”, om de w oorden des H eeren te  hooren. — 
Amos 8 : 11 .  G een enkele om standigheid, w elke bij
voorbeeld in Joël 1 : 19, 20 genoem d w ordt en die 
den verw oestenden  toestand der „Christenheid" 
kenm erkend schildert, bedroeft thans God s getrouw  
volk. God’s kanalen  der w aarheid  loopen vol, zij 
voorzien de geestelijke Judeërs van al het noodige, 
d.i. van levend  w ater. D aardoor zijn dezen in staat, 
voor de behoeften der m enschen van  goeden wil te 
zorgen, aangezien zij de boodschap der w aarheid 
doorgeven. God's knecht, het Genootschap, levert 
de geschriften in zulke groote hoeveelheden en te
gen zulke geringe kosten, dat zij voor allen, die ijve
rig den H eere zoeken, toegankelijk  zijn. Uit de 
bronnen, w aardoor de leden van het overblijfsel de
ze w aarheden  aan  de m enschen van  goeden wil 
doorgeven, drinken ook zij de w aarheid  to t hun vol
ledige verkw ikking en  verzadiging.
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De w aarheidsboodschap van het K oninkrijk w ordt 
n iet binnen de perken  der Tem pelklasse gehouden, 
de stroom  der w aarheid  stroom t ook u it tot ande
ren, zooals de profetie van Joël verk laart: ,,En daar 
zal eene fontein uit he t huis des H eeren uitgaan". 
Deze profetie voorzegt, dat Jehova 's  Tem pel bij de 
kom st van  den Koning, Christus Jezus, w erd opge
bouwd. „En gijlieden zult w ater scheppen m et v reug
de uit de fonteinen des heils”. — Jes. 12 : 3. De hier 
beschreven bronnen konden pas na 1918, na de 
kom st van  Christus Jezus tot den Tempel, beginnen 
te  vloeien. In verband  hierm ede lette  m en op het
geen over den Tem pel geschreven staat: „Daarna 
bracht hij mij w eder to t de deur des huizes, en zie, 
daar vlo ten  w ateren  [uit de m uren] uit, van  onder 
den dorpel des huizes naar he t Oosten, w ant he t 
voorste deel des huizes was in het O osten; en de 
w ateren  daalden af van  onderen, u it de rechterzijde 
des huizes, van  he t zuiden des altaars. En hij bracht 
mij u it door den w eg van  de N oorderpoort en voerde 
mij om door den w eg van  buiten  to t de buitenpoort, 
langs den weg, die n aar het O osten ziet; en zie, de 
w ateren  sprongen uit de rechterzijde . . .  en hij m at 
duizend ellen — eene beek, w aar ik niet konde door
gaan; w ant de w ateren  w aren hoog, w ateren, w aar 
m en door zwem m en moest, eene beek, w aar men 
niet konde doorgaan”. — Ezech. 47 : 1-5. Deze groo- 
te w aarheidsbronnen stroom en thans n iet alleen om 
het „overblijfsel” te verkw ikken, doch ook om de 
„groote schare" te  verzorgen. V olgens de belofte 
zullen dus de zegeningen blijven toenem en, overi
gens toonen de feiten thans voldoende aan, dat de 
profetie in vervulling  gaat. Dit is ook in overeen
stemming m et de O penbaring: „En hij toonde mij 
eene zuivere riv ier van  het w ater des levens, k laar 
als kristal, voortkom ende uit den troon Gods en des
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Lams”. De onder het bevel van  Christus Jezus staan 
de Tem pelklasse stem t alsdan met zijn uitnoodiging 
aan de goedgezinden, om te  kom en en te drinken, 
in: „En de G eest en de Bruid zeggen: Kom. En die 
he t hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en 
die wil, nem e het w ater des levens om niet". — 
Openb. 22 : 1, 17.

V erder zegt Jo ë l’s profetie van  de w ateren: „En 
[zij zullen] he t dal [het dal van  den onstuim igen 
stroom ] van Sittim bew ateren". De w ateren  stroo
men in dezelfde richting, gelijk de profeet in Eze
chiël 47 : 8-12 beschrijft. V oordat de Israëlieten  Ka
naan binnentrokken, legerden zij zich in Sittim, w aar 
velen  van hen tot he t uitoefenen van een godsdienst, 
die afgoden diende, m isleid w erden en  afvielen. De 
naam  „Sittim" of „acacia 's" wijst op geeselen, van 
w ege de lange doornen of stekels van  de aldaar 
voorkom ende acacia’s. Dit stekelachtige schijnt op 
den toestand  van de leden van  God’s volk in de ja 
ren  1917 en 1918 te wijzen, toen zij aan  zw are geese- 
lingen en vervolgingen blootgesteld w aren. V er
volgens bereik te  hun de stroom  van  de w aarheid  Je 
hova’s, w elke hun dorst leschte, hen opnieuw  deed 
opleven en wederom  actief in den dienst deed w or
den. Dezelfde w ateren  stillen thans den dorst van 
de Jonathanklasse  of de „groote schare", die voor 
altijd op aarde zal leven  en Jehova en Zijn Koning 
eeuw ig zal loven en dienen.

Satan’s Organisatie

M en lette  thans op de tegenstelling! Terwijl dege
nen, die God dienen, velerlei zegeningen deelach
tig w orden, die zich voortdurend verm eerderen, 
kom t een toestand  van  doodsche verla tenheid  over 
het comm ercieële, politieke en m ilitaire gedeelte
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van Satan 's organisatie, hetw elk  door Egypte voor
gesteld wordt. Deze toestand  is sedert den W ereld
oorlog voortdurend verergerd . „Egypte zal to t eene 
verw oesting worden, en Edom zal w orden to t eene 
w oeste w ildernis, om het geweld, gedaan aan de 
kinderen van  Juda, in w elker land zij onschuldig 
bloed vergoten  hebben". [Egypte w ordt een w ilder
nis, Edom een starre  woestenij, om de m isdaad te 
gen de zonen van  Juda, w ant onschuldig bloed v e r
goten zij in hun  land; K.B.] — Joël 3 : 19. In deze 
tekst beeldt „Edom", die in de andere profetiën 
het „G ebergte Seïr" genoem d wordt, in ’t bijzonder 
demonisme of godsdienst uit. „Egypte" daarentegen  
beeldt m eer de politieke, com m ercieële en m ilitaire 
bestanddeelen uit, die alle de aarde overheerschen; 
alle drie beoefenen ieder voor zich den een of ande
ren godsdienst.

De riv ier de Nijl van  het tegenbeeldige Egypte 
blijft danig in gebreke het land te  bew ateren  en het 
vruchtbaar te  m aken. Integendeel, E gypte’s zucht 
naar gewin schijnt doodaanbrengend te  zijn, dit be
wijzen de tegenw oordige verhoudingen, die op aa r
de heerschen, ondanks de voortdurende pogingen 
om „de econom ische toestanden w ederom  te  doen 
opleven" of de lichtzinnige geldverkw isting door 
m enschen in deze natie  [de V ereenigde Staten], die 
den handel tevergeefs op gang trach ten  te  houden. 
In andere deelen der aarde w ordt op dezelfde wijze 
gehandeld. De toestand  van het tegenbeeldige Egyp
te w ordt m et den dag erger en in A rm ageddon zul
len alle deelen h iervan  ten  onder gaan. „De last van  
Egypte. Zie, de H eere rijdt op eene snelle [oorlogs] 
wolk, en Hij zal in Egypte komen, en  de afgoden 
van Egypte zullen bew ogen w orden [beven] voor 
zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaren zal 
sm elten in het b innenste van hen. W an t Ik zal de
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E gyptenaren tegen  de Egyptenaren verw arren, [op
hitsen] dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zij
nen broeder en een iegelijk tegen zijnen naaste, stad  
tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; en de geest 
der Egyptenaren zal uitgeledigd w orden in het b in 
nenste van  hen, en hunnen raad  zal Ik verslinden; 
[Egypte raak t volkom en bijster van  zinnen, alle be
leid m aak Ik onm ogelijk] dan zullen zij hunnen af
goden vragen, en den bezw eerders, en den w aarzeg
gers, en den duivelskunstenaars; [dan zoeken zij u it
kom st bij goden en w aarzeggers, bij de zielen der 
dooden en de geesten] en Ik zal de Egyptenaars be
sluiten [overleveren] in de hand van  harde heeren, 
en een strenge koning zal over hen heerschen 
spreekt de H eere H eere der heirscharen. En zij zul
len de w ateren  u it de zee doen vergaan , en de riv ier 
zal verv loeien  en verdroogen". [H et w ater van de 
zee ebt weg, de stroom w ordt drabbig en droog; 
K.B.] — Jes. 19 : 1-5.

De profetie van  Joël wijst vervolgens op den gods
dienst, aan w elker spits de Room sch-Katholieke Hi
ërarchie staat, als zij zegt: ,,En Edom zal w orden tot 
eene w oeste w ildernis, om het geweld, gedaan aan 
de k inderen  van  Juda [begaan aan  degenen, die J e 
hova verheerlijken  en Hem dienen], in w elker land 
zij [de godsdienstaanhangers] onschuldig bloed v e r
goten hebben". De onw eerlegbare dingen, die zich 
— in het bijzonder sedert 1917 to t heden — hebben 
voorgedaan, toonen aan, dat de Room sch-Katholieke 
H iërarchie veel leed en bloedvergieten  over God's 
volk gebracht heeft. H un w andaden aan  Jehova's  
getuigen zijn voortdurend in uitgebreidheid  en he
vigheid toegenom en; terw ijl deze regels geschreven 
worden, kom t een m enigte van  bew ijzen aan het 
daglicht, w aaru it blijkt, dat de H iërarchie m et haar
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radicale, w ettelooze handlangers sam enspant, om de 
grondige vernietig ing van Jehova 's  getuigen te  be
w erkstelligen. M oge niem and die God liefheeft, door 
de voortdurend  toenem ende goddeloosheid van  het 
zoogenaam de „godsdienstige e lem ent” ook m aar in 
het minst ontm oedigd zijn, w ant het oordeel der ve r
nietiging over dit booze systeem  staa t opgeteekend, 
en w eldra zullen deze bedrijvers der ongerechtig
heid ten  ondergaan.

Deze w reede vervolgers hebben opzettelijk het 
„eeuw ige verbond” overtreden, Jehova  heeft be
loofd, dat Hij het hun  volledig vergelden  zal. M en 
houde in gedachte, dat de beelden, die Jehova in 
vroegere tijden liet m aken en opteekenen, thans in 
volledige vervulling  gaan. Edom, een  voorbeeld van 
het godsdienstige deel der w ereld, stelde zich tegen 
Juda en Jeruzalem  en hielp zelfs Babylon bij de v e r
volging van  het Tem pelvolk Gods — O badja 11-14. 
Dit kenm erkt de Edom ieten (de godsdienstaanhan- 
gers) van den tegenw oordigen tijd definitief als een 
deel van de organisatie  van  Satan, in de eerste 
plaats de „vrouw ", de oude „hoer”, de Roomsch- 
Katholieke H iërarchie, w aarvan  geschreven staat: 
„En ik zag, dat de vrouw  dronken w as van  het 
bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van 
Jezus. En ik verw onderde mij, als ik haar zag, met 
groote verw ondering." — Openb. 17 : 6. „En in de
zelve is gevonden het bloed der profeten en der 
heiligen en al dergenen, die gedood zijn op de 
aarde." — Openb. 18 : 24. „Ja, het bloed van de zie
len der onschuldige nooddruftigen is in uw e zoomen 
gevonden, Ik heb dat niet m et opgraven gevonden, 
m aar aan die a lle .” [Zelfs op uw  zoom nog vindt 
m en bloed van  w eerloze onschuldigen, die gij nooit 
op m isdaad betrap te; K.B.] — Jer. 2 : 34.

Het oordeel Gods over deze overtreders van  Zijn
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verbond betreffende de heiligheid des levens staat 
opgeteekend: „Daarom, zoo w aarachtig  als Ik leef, 
spreekt de H eere Heere, Ik zal u voorzeker ten bloe
de bereiden en het bloed zal u  vervolgen; alzoo gij 
het bloed n iet hebt gehaat, zal u het bloed ook ve r
volgen. [In bloed zal Ik u  doen baden, bloed zal u 
achtervolgen; van  bloed w aart gij n iet afkerig, daar
om zal bloed u achtervolgen; K.B.] En Ik zal het ge
bergte Seïr tot de u iterste  verw oesting stellen, en Ik 
zal uit hetzelve uitroeien  dien, die er doorgaat en 
dien die w ederkeert; en Ik zal zijne bergen  m et zijne 
verslagenen vullen: uwe heuvelen  en uw e dalen en 
alle uw e stroom en, in dezelve zullen de verslagenen 
van het zw aard liggen." — Ezech. 35 : 6-8.

Overlevenden

O nder ingeving van  den H eiligen G eest schreef 
de apostel: „M aar Gode zij dank, die ons de over
winning geeft door onzen H eere Jezus Christus." — 
1 Cor. 15 : 57. Jehova  levert thans Zijn volk een me
nigte bewijzen, dat Hij voor al degenen, die Hem 
liefhebben, binnenkort door Jezus Christus de volle
dige overw inning over den vijand behalen zal. Deze 
kennis dient Zijn volk m eerdere m oed en grootere 
vreugde te geven. In de profetie ste lt „Juda" dege
nen voor, die Jehova verheerlijken, in het bijzonder 
degenen, die God's „heilig volk" vorm en, terw ijl het 
tegenbeeldige „Jeruzalem " allen insluit, die u it Je 
hova zijn en onder Zijn organisatie staan. Dit deel 
van de profetie heeft betrekking op degenen, die 
God liefhebben: „M aar Juda  zal blijven in eeuw ig
heid, en Jeruzalem  van geslacht to t geslacht." — 
Joël 3 : 20.

Dit s taa t in opvallende tegenstelling  m et de ver- 
oordeeling en vernietig ing van  den godsdienst en
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alle aanhangers van  Satan. De vijanden hebben een 
complot gesm eed en getracht, de getrouw en Gods 
u it te roeien, opdat zij geen volk m eer zullen zijn. — 
Ps. 83 : 1-8. De godsdienstaanhangers hebben ge
poogd allen, die Jehova verheerlijken  en Hem die
nen, tot zwijgen te brengen. De h ier aan de getrou
w en gegeven belofte Gods luidt, dat zij „eeuw ig zul
len blijven". (Herz. Eng. B.) O vereenkom stig deze 
belofte zullen zij den strijd van A rm ageddon over
leven en zich, nadat hij voorbij is, op aarde bevin
den, in w elken tijd al hun vervolgers volledig v e r
nietigd zullen zijn. Als een verdere  bekrachtiging 
van deze belofte zegt een andere profeet Gods: „En 
Ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet m eer 
w orden w eggerukt u it hun land, dat Ik hun gegeven 
heb, zegt de H eere uw  God." — Amos 9 : 15.

Jehova 's  un iverseele  organisatie zal nog voort
duren, nadat Satan 's organisatie reeds ondergegaan 
en volledig vern ietigd  zal zijn. H et vertoeven  van 
het overblijfsel op aarde na A rm ageddon zal slechts 
van voorbijgaanden aard  zijn. W at ech ter hun m et
gezellen, de „andere schapen" betreft, die de „groo- 
te  schare" vorm en en naar „Jeruzalem " optrekken  
om Jehova te aanbidden; dezen zullen voor eeuw ig 
op aarde wonen. „Alzoo zegt de H eere der heirscha
ren: Nog zal he t geschieden, dat de volken en de 
inw oners van  vele steden kom en zullen en de inwo
ners der ééne stad zullen gaan to t de inw oners der 
andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan  om te 
sm eeken het aangezicht des H eeren en om den H eere 
der heirscharen te zoeken; Ik zal óók henengaan. 
Alzoo zullen vele volken en m achtige heidenen  ko
men, om den H eere der heirscharen  te  Jeruzalem  te 
zoeken en om het aangezicht des H eeren te smeeken. 
Alzóó zegt de H eere der heirscharen: H et zal in die 
dagen geschieden, dat tien m annen, u it allerlei ton



430 G O D S D I E N S T

gen der heidenen, grijpen zullen, ja  de slip grijpen 
zullen van  een Joodschen man, zeggende: Wij zullen 
m et ulieden gaan, w ant wij hebben gehoord, dat 
God m et ulieden is." — Zach. 8 : 20-23. „En het zal 
geschieden, dat al de overgeblevenen van  alle hei
denen die tegen  Jeruzalem  zullen gekom en zijn, die 
zullen van  jaa r to t jaa r optrekken om aan te bidden 
den Koning, den H eere der heirscharen  en om te v ie
ren het feest der loofhutten; — Zach. 14 : 16-19. Den
genen, die A rm ageddon zoo zullen overleven, valt 
he t groote voorrecht ten  deel, om de goddelijke op
dracht, v ruch tbaar te  zijn en de aarde m et volm aakte 
m enschelijke schepselen te vullen, uit te voeren. — 
Gen. 9 : 1 .  Dit zullen zij doen onder de onm iddellijke 
leiding en  het bestuur van Christus Jezus, den Ko
ning der groote Theocratie. Slechts zij, die zich vóór 
A rm ageddon aan God en Zijn organisatie  wijden, 
zullen A rm ageddon overleven. — Joë l 2 : 32.

„De krijg van  dien grooten dag des A lm achtigen 
G ods” zal voor imm er en altijd een einde m aken aan 
godsdienst en godsdienstige vervolgingen. De slag 
van A rm ageddon is de door God bepaalden tijd en 
plaats, om schoon schip te m aken m et den vijand. 
Dit doet Hij door het levensbloed te  eischen van  
allen, die w eloverw ogen, d.w.z. m et voorbedachten 
rade het „eeuw ig verbond" schonden. [. . .A l  w ie  
m ensenbloed vergiet, diens bloed zal vergoten w or
den, w ant tot zijn evenbeeld  heeft God den m ens ge
m aakt. . .  . ” ] — Gen. 9 : 5-10; K.B.

Uitgewischt

Jehova zal de rekeningen  vereffenen: „En ik zal 
hunlieder bloed reinigen, dat Ik n iet gereinigd 
had  en de H eere zal w onen in Sion.” , ,Een an
dere verta ling  luidt: „Ik zal hun  bloed onschul
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dig verklaren, dat Ik n iet onschuldig verk laard  had", 
d.i.: Ik zal alsdan door mijn oordeel doen blijken, dat 
zij [Gods dienstknechten] onschuldig om het leven 
gebracht zijn, die om m ijnentwil gedood zijn, w aar 
Ik tevoren  mijn toorn  opgeschort en mij dan stil ge
houden heb. — Joël 3 : 21 .  De Züricher Bijbel zegt: 
„En Ik zal verzoenen  hun bloedschuld, die Ik niet 
verzoend had. En Jehova  zal in Sion w onen.” J e 
hova zal de rekening van het bloed, dat de vijand 
vergoten heeft en de aan Zijn trouw e knechten be
gane m isdaden in 't reine brengen: „Egypte zal tot 
verw oesting w orden, en Edom zal w orden to t eene 
w oeste w ildernis, om het geweld, gedaan aan de 
k inderen van  Juda, in w elker land zij onschuldig 
bloed vergoten hebben." — Joël 3 : 19. God zal niet 
toestaan, dat de vijand in vrede in het graf zinkt, 
doch volgens de w oorden van koning David in het 
voorbeeld betreffende den vijand, zal Hij hen „met 
bloed in het graf doen dalen.” — 1 Kon. 2 : 9. God zal 
zulk door den vijand vergoten bloed niet ongew ro
ken of ongestraft laten. W ant aan Zijn w et m oet ge
heel en al voldaan worden. „V an de hand  van  eens 
iegelijks broeder zal Ik de ziel des m enschen 
eischen." [Van de m ensen onderling zal Ik het leven 
van den m ens terugeisen; K.B.] —- Gen. 9 : 5. H et 
door den vijand vergo ten  bloed der getuigen Je 
hova's zal volledig vergolden worden. Jehova 's  ge
tuigen hebben door het eerbiedigen van  het eeuw ige 
verbond geen bloedschuld op zich geladen. Hij, die 
in A rm ageddon verslagen  wordt, diens bloed zal 
over zijn eigen hoofd komen. Dit bloed zal door den 
rechtvaardigen Scherprechter van Jehova  vergoten 
worden. Jehova 's  getuigen en hun m etgezellen heb
ben gehoorzaam  en ijverig de bazuin der w aarschu
wing geblazen; zij zijn daarom  onschuldig aan het 
bloed, dat v loeien  zal en geen bloed zal van hen ge-
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eischt w orden. De vijand daarentegen, de godsdienst- 
aanhangers en hun handlangers, hebben herhaalde
lijk he t bloed van  onschuldigen vergoten, dit zal de 
Scherprechter van  Jehova hun grondig vergelden.

A rm ageddon is de door God bepaalden tijd, om de 
rekening te vereffenen en  het levensbloed van  de
genen op te eischen, die het eeuw ige verbond op
zettelijk  verbroken  hebben. De wijze, w aarop deze 
goddelooze bloedvergieters behandeld  zullen w or
den, toont Jezus in M atth. 23 : 34, 35.

Dit deel van  de profetie van  Joël w ordt door de 
w eergave van  den tekst door M enge, de U trechtsche, 
Leidsche en Kath. vertalingen  bekrachtigd: „En wil 
hun bloed w reken, dat Ik n iet gew roken had." J e 
hova's N aam  zal volkom en gerechtvaardigd worden. 
Jehova is to t Zijn hoofdorganisatie gekomen, om tot 
rechtvaard ig ing  van Zijn Naam  het eindgericht te 
vo ltrekken  en dit zal Hij door Christus Jezus doen. 
Daarom  zal Hij de bloedvergieters n iet vrijuit laten  
gaan, m aar de vereischte aandacht aan hen schen
ken en de rekening met de u iterste  nauw keurigheid 
vereffenen.

M ogen allen, die God en Christus liefhebben en 
hen dienen, thans goeden moed hebben en  juichen! 
Alles w at tot de w ereld  behoort, verkeert in diepe 
duisternis; van  den troon des H eeren schijnt echter 
een helder licht op Zijn volk. God heeft de vensteren  
des hem els opengedaan en  Zijn zegeningen op Zijn 
volk u itgestort. Hij heeft Zijn volk  de beteekenis van  
Zijn profetieën geopenbaard en gaat hierm ede voort; 
daardoor ontvangen  de getrouw en een duidelijk be
grip van  en  een helder inzicht in hun eigenlijke ver
houding tot God en Zijn Koninkrijk, dat door Chris
tus Jezus geregeerd  wordt. Jehova  heeft thans Zijn 
volk duidelijk laten  zien, dat de godsdienst vanaf 
den beginne het geraffineerde m iddel gew eest is,
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w aardoor de Duivel velen  m isleid heeft.
Deze getrouw e getuigen trekken  u it om te gaan 

w erken, God vergelijk t hen m et een zwerm sprink
hanen, die op hun  opm arsch door geen enkel middel 
tegengehouden kunnen w orden. O ok noem t Hij hen 
„mijn groot h e ir”, om dat Jehova hen  door Christus 
Jezus ondersteunt en als Zijn getuigen voor de ve r
kondiging van  Zijn boodschap gebruikt. Dit feit be
seffende, m archeeren de getrouw e getuigen vol v e r
trouw en en m oed voorw aarts. Terwijl zij optrekken, 
neem t de vervolging van de zijde van  den vijand op 
evenredige wijze toe. Zij zijn h ierom trent van  tevo
ren  ingelicht en dit w etende zijn zij besloten zich, 
ve rs te rk t m et de genade des H eeren, in hun  op
m arsch door niets te  laten  afhouden. Jehova open
baart hun  thans duidelijk, dat de godsdienst w eldra 
ten  onder zal gaan en  dat zij dit feit de w ereld  m oe
ten  bekendm aken, opdat de m enschen die God goed
gezind zijn, u it Satan 's organisatie m ogen vluchten, 
bij den H eere bescherm ing vinden en  tenslotte  het 
eeuw ige leven  gewinnen. Degenen, die hun  opdracht 
getrouw  vervullen , zullen aan de rechtvaardiging 
van  den Naam  van  Jehova een aandeel hebben en 
aangezien zij dezen arbeid in gehoorzaam heid aan 
h e t gebod des H eeren gedaan hebben, zijn zij in de 
vreugde van  Christus Jezus, hun H eere en Hoofd, 
ingegaan.

Nog nim m er tevoren  is aan schepselen zulk een 
voorrecht ten  deel gevallen. N ooit m eer zullen 
schepselen verder zulk een voorrecht ontvangen. Zij 
zien het Koninkrijk, de Theocratie, die eeuw ig in ge
rechtigheid  regeeren  zal, voor zich. V oor al he t an
dere zijn zij ontoegankelijk  en onverm urw baar, om
dat het K oninkrijk alles voor hen beteekent. De 
leden van  het overblijfsel w eten, dat zij als na tuu r
lijke m enschen m oeten sterven, om volledig in  God’s
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geestelijk huis te kunnen ingaan. Zij zijn daarom 
vast besloten, zichzelf en alles w at zij hebben, in den 
dienst van  Jehova en Zijn Koning geheel te laten ge
bruiken. Zij zijn thans vol vreugde en hun vreugde 
zal volm aakt w orden, als zij de overw inning des 
H eeren in A rm ageddon beleefd zullen hebben.

A angezien de trouw e leden van  het overblijfsel 
hun verhouding tot den A llerhoogste erkennen en 
op prijs stellen, zullen zij zich door niets van  hun on
onderbroken dienst voor Jehova laten  afhouden. In 
geloof en  m et steeds toenem enden moed zullen zij 
to t het einde voortgaan. ,,De H eere zal w onen in 
Sion." — Joël 3 : 21; Ps. 132 : 13, 14. H et overblijfsel 
heeft thans een vreugdegezang aangeheven, dat nim
m er eindigen zal. De H eere zegt to t hetzelve: „Juich 
en verblijd  u, gij dochter Sions; w ant zie, Ik kom, en 
Ik zal in het m idden van u wonen, spreekt de Heere; 
en vele heidenen  zullen te dien dage den H eere toe
gevoegd w orden en zij zullen Mij tot een volk w e
zen en Ik zal in he t m idden van  u w onen; en gij zult 
weten, da t de H eere der heirscharen  mij to t u ge
zonden hee f t . . . .  H et einde van den godsdienst is 
in het zicht, de overw inning en rechtvaardiging J e 
hova’s is nabij. De vreugde van het overblijfsel en 
zijn m etgezellen neem t toe, zij bezingen voortaan  de 
verheerlijk ing des A llerhoogsten.

W elnu, kan er ten overstaan  van  de voorgaande, 
m et au to rite it bekleede profetie van  den Alm achti- 
gen God in sam enhang m et de geschiedkundige fei
ten, die zich voor onze oogen afspelen, w elke de 
vervulling dier profetie inhouden, bij één gezond 
m ensch nog vertrouw en bestaan  op het verm ogen 
van den godsdienst, om de natiën  en het volk van 
verderf te vrijw aren? De tijd b reek t met rassche 
schreden aan, w aarin  voor elk  m ensch op aarde 
slechts tw ee m ogelijkheden open blijven: óf hij zoekt
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zijn heil in he t demonisme, hetw elk  godsdienst is en 
snelt daardoor zijn ondergang tegem oet, óf hij mijdt 
den godsdienst om tegelijk, m et vasten  wil en voort
varendheid, bescherm ing te zoeken onder de heer
schappij van  Jehova, aldus den w eg ten  leven  v in
dend. Vóór u zijn dood en leven gesteld. Kiest dan, 
w at gij wilt. Den godsdienst nog langer te volgen en 
dóór te gaan zijn gebruiken te  huldigen, beteekent 
de vernietiging. M aar de getrouw e dienst van

JEHOVA EN ZIJN  KONING, CHRISTUS JEZUS 

verzekert vrede, w elvaart en het eeuw ige leven.
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A chab, lu isterde n aar 400 pro
feten, 71, I 

w ierp  Micha in  de gevangenis, 
71, II

A fdeelingen, van  Satan’s on
zichtbare organisatie, 30, I; 
31, I

Afvalt, die van  de w aarheid; 
w ordt een gewillig w erk 
tu ig  van dem onen, 84, I 

A larm , God’s volk m aakt, 186, 
II; 188, II 

A lle vleesch, beteekenis, 303, 
I -  304, I 

A ndere schapen, 121, I; 142, I I 
door den H eere gevoed, 162, I 
helpen overblijfsel verkond i

gen, 150, I 
zie Jonadabs, groote schare 

A ntichrist, w ie hij is, 222,I ; 223,I 
A ppelboom, 164, I 
A rm ageddon, 79, I 

belijders van  godsdienst v in 
den geen bescherm ing, 116,I 

doodsoordeel over de booze 
w ereld zal plaatsvinden, 118, 
I; 156, I 

hoogtepunt van  God’s toorn , 
178, I

kom t als een  dief in  den 
nacht 231, I 

naam , 397, II 
na tiën  vergaderd, 394, II 
oprechte en eerlijke personen 

vinden bescherm ing, 108, I; 
116, I; 161, I 

te  laat om to t den H eere te  
roepen, 175, I 

zal voor eeuw ig de sm aad van  
den naam  Gods w egnem en, 
263, n

A rrestatie , hoe zich te  gedragen, 
354, I

B

B aal-Peor, dem onen-godsdienst, 
34, I

Babylon, beteekenis van  h aar 
verw oesting, 24, I 

„C hristenheld” he t nieuw e, 
21, I; 87, II 

eerste  georganiseerde regee- 
ring  der menschen, 20, II 

leerste lling  van  onsterfelijk
heid, 25, I 

m oeder van  regeeringen der 
aarde, 20, II 

naam , 23, I
tre k t u it h a a r weg, M ijn volk, 

88, I; 323, I
B arm hartigheid, de reden w aar

om aan  G od’s volk, 253, I  -  
254, I

Bazuin, eerste: h e t gevolg was 
als een vuur, 314, II 

tw eede; h aa r gevolg door 
bloed voorschaduwd, 314, I



vijfde; kom t overeen m et 
bazuingeschal van  Joël 2 :1 , 

198, II
Beest, symbool van  S atan’s 

zichtbare organisatie, 95, I; 
141, I

w ie is aan dit; gelijk? 106, I 
B eesten des velds, w at zij b e- 

teekenen, 271, II 
B erouw , hoe m en  h e t ju iste;

toont, 244, III; 245, I 
Bergen, der ontkom ing, 420, I 

d ru ipen  van zoeten wijn, 419, 
I; 421, I 

stellen  regeerings-organ isa- 
ties d e r „C hristenheid” voor, 
210, I

Beschaam t, Jehova; Zijn volk 
niet, 292, I 

Bescherm ing, alleen zachtm oedi
gen en  gerechtigheidszoe- 
kenden, 14, II; 411, I; 319, 
I -  320, II 

Bileam, 73, I
B laast in  de bazuin, 188, I, II 
B lind voor de w aarheid, F a ri

zeërs w aren, 44, II 
Bloed, een w onderteeken, 313, 

II; 314, I 
B lijdschap en verheuging, van 

h e t huis onzes Gods afge
sneden, 180, I 

Boodschap des H eeren, en  hare  
verspreiding, 197, I; 198, I 

Boomen, zijn verdord, 164, I 
Booze, w ederstaat den; (he t 

kw ade) niet, 343, I -  344, I 
Booze knecht, bew eert aan  God’s 

a ltaa r te  dienen, 167, I 
door Joëls profetie geopen

baard, 124, I 
geen  aandeel aan  uitdeeling 

van  geestelijk voedsel des 
H eeren, 178, II 

heeft geen vreugde des H ee
ren, 164, I 

in  duisternis, 402, II

ontvangt geen nieuw en wijn, 
419, I

vorm t m et geestelijkheid den 
„m ensch der zonde”, 166, II; 
416, II

B orstw apen d e r gerechtigheid,
256, I

B ijeenvergaderen, hoe heeft h e t 
plaats, 335, II

C

„C hristelijke godsdienst”, geor
ganiseerd door Room sch -  
K atholieke H ië ra rchie, 25, II 

C hristendom  en Godsdienst in 
tegenstelling to t elkander, 
51, I, II; 54, II; 89, I; 150, I; 
155, II; 179, I 

„C hristenheid” door J oëls pro
fetie aan  de kaak  gesteld, 
124, I

geheel verw orpen, 155, I 
h aa r toestand, 135, I; 159, I  
K oninkrijksbelangen wegge

nomen, 164, I 
m eest a fkeu rensw aardg , 87, I  
nieuw e Babylon, 21, I; 87, I I  
w eeklaag om den bruidegom  

h a re r jeugd, 155, II 
C hristus Jezus, op den troon 

geplaatst, 14, II 
ste lt booze engelen m et S a

tan  terecht, 17, I 
to t den Tem pel Gods gekomen, 

14, II; zie Tem pel Jehova’s 
Zijn liefde to t den Vader, 

283, I; 284, I 
Communisme, door den D uivel 

georganiseerd, 25, II 
Complot, tegen Theocratische 

heerschappij, 73, II; 74, I; 
428, II

C orporatieve staten , hebben 
godsdienstige raadgevers,
74, I



D
Dag, der benauw dheid  door J e 

hova onderbroken, 177, I; 
333, I

die, begon 1918, 333, I 
van  C hristus, 416, III 

Dagen van  Noach, 14, I, II; 18, 
II; 81, I 

Dag van C hristus, 416, III 
Dag van Jehova, begon in  1914, 

177, I; 191, II; 401, I; 416, III 
beteekenis, 400, I  

bijzondere periode in, 401, I 
Dal Josafets, zinnebeeldige u it

drukking, 337, I; 338, I; 
399, II

w ie d aar vergaderd  zijn, 334, 
I; 375, I; 386, II; 388, III; 
398, I; 406, II 

Daniël, standbeeld, 30, I 
Data,

1878, 240, I; 260, I; 297, I 
1914, 14, II; 81, I; 121, I; 177,1; 

191, II; 262, I; 276, II; 312, I; 
313, I; 346, I; 386, I; 394, II; 
416, III

1916, 306, I
1917, 260, I; 261, II; 267, I;

275, II; 297, I; 421, II; 424, I; 
426, I

1918, 14, II; 53, II; 81, I; 121,I ; 
123, I; 126, II; 129, I; 134, I;
137, I; 164, I; 177, I; 240, I;
244, III; 246, I; 248, I; 260, I; 
261, II; 261, III; 262, I; 267,I ; 
268, I; 270, II; 273, I; 276, I;
289, I; 296, I; 297, I; 301, I;
304, I; 310, III; 327, I; 333, I, 
II; 394, II; 416, I, III; 418, I; 
421, I, II; 424, I

1919, 200, II; 248, I; 250, I;
261, III; 263, I; 274, II; 275,
I I ; 289, I I ; 326, I; 367, I;
388, II

1921, 85, I; 197, I; 312, I
1922, 198, II; 199, I; 200, I, II; 

240, I; 247, I; 248, I; 250, I;

255, II; 270, II; 271, I; 273, II; 
274, II; 275, I; 276, II; 277, I, 
II; 289, II; 293, I; 297, I; 300, 
II; 301, I, II; 313, I; 333, I;
335, II; 418, I; 421, II, III

1925, 312, I; 319, I
1926, 142, I; 198, II; 291, I
1927, 95, II
1928, 96, I
1929, 291, I 
1931, 197, I
1933, 53, II; 85, I; 203, I
1934. 314, I 
1937, 132, I
1939, 99, I; 102, I; 197, I; 207,I, 

II; 218, III; 340, I
1940, 395, I

Demonen, begrijpen God’s voor
nem en niet, 29, I 

degenen, die door hen  b e -  
invloed zijn, kw ellen graag 
m enschen, 112, I 

drijven aan  to t dooden van  
Jezus, 36, I, II; 82, III 

=  to t huldiging van  to talita i
re  heerschers, 82, II 

=  to t moord, 82, IV; 83, I, II 
=  to t ontucht, 82, I 
h aa r herkom st, 15, I 
hebben de heerschers dezer 

w ereld  in  hu n  m acht, 195, I 
h u n  m acht over de menschen, 

109, I -  110, II; 383, II 
in  den zondvloed niet vern ie

tigd, 27, I; 28, I; 41, I; 42, I; 
45, II

leven heden  nog, 46, I; 48, II 
n aar hen  te luisteren, b reng t 

iem and onder h u n  invloed, 
70, I

vangen m enschen m et list, 35, 
I, II; 39, II; 41, I; 42, n ,  
III; 54, II 

w erken  door booze m enschen, 
20, I; 40, I; 238, I 

wie gem akkelijk  onder h u n  
invloed kom t, 108, II



Dictator, Nimrod, 20, II: 65, I 
D ictators, hebben  h u n  gods

dienstige raadgevers, 77, II 
D ienstknecht, getrouw e en

voorzichtige, w ord t gevorm d 
u it de M ordechai-N aom i -  
en  de E sther-R u th -k lasse , 
327, I

trouw e en w aarachtige; ver
dedigt degenen, die m et 
hem  zijn, 341, I 

verklaring, 310, II 
D ienstm eisje, zie politici 
Doel, van  S atan ’s o rganisatie, 

31, II
Dooden, Farizeërs poogden 

C hristus te, 45, I 
Doode Zee, voorschaduw t eeu

wige dood, 54, II 
Doodsoordeel, over de booze 

w ereld zal in  A rm ageddon 
plaatsvinden, 118, I 

Satans, 15, II
Satans; door Jehova u itge

steld, 16, II; 117, I 
van  booze engelen, 15, II 

Doorstoken, dien  zij; hebben, 
zullen over hen  rouw klagen, 
300, II 

D raak, naam , 94, II 
D rie onreine geesten, 79, I; 97, I 
D ronkaards, ontw aken m et ge

jam m er, 134, I 
Droomers, w orden gew aar

schuwd, 129, I 
Duivel, en zijn engelen voeren 

krijg tegen een iedereen, die 
voor gerechtigheid in  staat, 
259, I

godsdienst afkom stig van  den, 
21,I

organiseert h e t communisme, 
25, II

wil m enschheid vernietigen,
20, I

E

Eden, godsdienst begonnen, 12, 
III

Eeuwig, dood, voorschaduwd,
54, II

verbond, schending van  het,
55, I

verbond, verbroken, 427, I; 
430, I

Egypte, h aa r verw arring  en on
dergang, 425, I; 430, II 

sym boliseert goddelooze we
reld, 76, I 

Eigenzinnig, de knech t des H ee
ren  niet, 217, I 

Einde, Theocratie b reng t Sa
tan ’s heerschappij ten, 17,I 

Elem enten, drie, van Satan’s o r
ganisatie, 20, II; 64, II; 95,I; 
98, I; 103, I; 135, I; 160, I; 
410, II

w orden een woestenij, 424, II 
Eliaperiode, 134, I; 175, I 

eindigde in  1918, 248, I 
in h aa r stonden de gewijden 

m et godsdienstaanhangers 
op vertrouw elijken voet,
240, I

Eliaw erk, einde door God’s volk 
in 1919 begrepen, 263, I 

Elymas, 73, I
Engelen booze, door C hristus 

terechtgesteld, 17, I 
hu n  doodsoordeel, 15, II 

Erfdeel, mijn, 339, I 
E ufraat, h aa r w ateren  opge

droogd, 94, I 
hedendaagsche, 78, II; 79, I 
symbool van  de volkeren der 

aarde, 93, I 
Ezechiël, voorbeeld van  de 

„voetleden”, 185, I

F
Farao, D em onenaanbidders, v e r

tegenw oordigers van, 66, I 
dictator, 65, I



Farizeërs, poogden C hristus te 
dooden, 45, I 

w aren  b lind  voor de w aar
heid, 44, n  

Fiolen zeven, aan  h e t uitgieten 
hebben God’s getuigen een 
aandeel, 93, I 

boodschappen van Z ijn w raak, 
92, I; 141, I 

brengen w eeën over Satan’s 
organisatie, 95, II 

Fiool, vijfde, 142, I 
zesde, 78, II; 93, I; 95, I 
zevende, 96, I 

G
G eestelijke schepselen, door 

D uivel verleid, 27, I 
G eestelijkheid, zie godsdienst

leiders,
G eesten, drie onreine; de v o r- 

schen gelijk, 79, I; 97, I 
G epeupel door dem onen be- 

heerscht, geb ru ik t door 
„R oom sch-K atholieke H iër
archie” tegen God’s volk, 
84, n

hu ld ig t to ta lita iren  heerscher,
82, n

poogt God’s getrouw en te 
dooden,

83, I, II
Gevangen, zonen Gods door den 

Duivel,
28, I

Gevangenschap, door Jehova’s 
W et n ie t voorzien, 112, II 

een vinding van den Duivel, 
113, I, II 

Gevogelte, onrein, verfoeid, 87, 
I, II

Gezalfden, kan  zoo iem and nog 
afvallen? 309, I  

God dezer w ereld, 22, I 
Godsdienst, afkom stig van  den 

Duivel, 21, I 
een valstrik , 56, I 
georganiseerde; begonnen, 32,

heidensche, 362, I 
hoe onder zijn invloed weg te  

kom en, 48, II 
in  Eden begonnen, 12, III 
Jehova kondigt zijn ondergang 

aan, 148, I 
tegen Christendom , 51, I, II;

54, II; 89, I; 150, I; 155, II 
voornaam ste middel, om J e 

hova’s N aam  te lasteren, 163,
I

zie elem enten, drie, 
zijn doel, 403, II 
zijn ondergang, 414, I 

G odsdienstaanhangers, buigen 
zich voor h e t totalitairism e, 
52, I

de reden w aarom  God hen  te r  
verantw oording roept, 175,
II

geen w are Christenen, 57, II  
h u n  daden w orden vergolden, 

367, I -  370, I 
leugen, hu n  schuilplaats, 392,

I
u it Israël verdreven, 34, II 
vijandig tegen de Theocratie, 

52, I
„zonen” en „dochteren”, 369,

II
zijn in  duisternis, 402, II 

G odsdienstleiders, de godsdien
stige m ensch heeft een  be
paalde vrees voor, 49, II 

h itsen  gewelddadige m enschen 
tegen Jehova’s getuigen op, 
227, I

h u n  vergelding, 427, II 
poogden C hristus te  dooden, 

45, I
slaan spaden to t zw aarden, 

380, I
w at hen  overkom t, 45, II 
w eigeren h e t K oninkrijk  in  te  

gaan, 162, I 
zijn blind voor de w aarheid, 

44, II; 72, I



zijn in  een stilzwijgend verbond 
om God te  gehoorzam en, 
128, I

zijn w raakzuchtig, slangach
tig en listig, 402, II 

Godslastering, ju is t gedefinieerd, 
101, I

God’s organisatie, S atan  bootst; 
na, 31, I 

voorgesteld door een vrouw , 
95, I

God’s W oord, gids voor m en- 
schen van goeden wil, 20, I 

Gog, 80, I 
zijn vernietiging, 268, II 

Goud, vergelijking m et geschrif
ten  van Jehova’s getuigen, 
363, I

voorschaduw t Jehova’s hoofd
organisatie, 363, I 

G ranaatappel, 164, I 
G roote schare, de activiteit van 

Jehova’s getuigen is ten  b a 
te  van  haar, 275, I; 277, II 
421, III

d rinken  w ater van Sittim , 
424, I

te rech t „C hristenen” genoemd, 
121, I

vervullen  de aarde, 429, I 
w ordt door den H eere gevoed, 

162, I
zie Jonadabs; andere schapen, 

G ruw el der verw oesting, „C hris
tenheid” m aak t zich in  192S 
schuldig aan  den, 198, II

H
Handel, godsdienst, politiek, 20, 

I I ; 64, I I ; 103, I; 160, I 
zie elem enten, drie,

Heilige Geest, w at hij is en  hoe 
hij w erkt, 294, I 

zijn u itsto rting  over alle 
vleesch, 124, II; 294, H-295, 

I; 298, I I ; 301, I, II, 302, I, 304,1 
H eilige jaar, uitgeroepen, 203, I

Held, de zw akke zegge, ik ben 
een, 381, II 

zal b itte rlijk  schreeuw en, 192, 
II; 385, I 

Helden, H eere doe uw e; neder
dalen, 386, I 

Helm der zaligheid, 256, I 
H oer, godsdienst vergeleken m et 

een, 136, I 
Honger, n aar God’s W oord in de 

„C hristenheid”, 148, II; 160, 
I; 170, I; 178, II 

wie heeft hem  veroorzaakt?, 
170, II

H uilt, gij priesters, 166, II; 167, 
II, 171, I 

H uw elijk, geen verontschuld i
ging om zich aan  den  dienst 
te  on ttrekken , 251, I

I
Invloed van godsdienst, hoe on

d er hem  w eg te kom en, 48, 
II

J
Jehova, daagt de strijdkrach ten  

van  den D uivel uit, 125, I 
der heirscharen , Zijn beteeke- 

nis, 400, I 
m anoevreert de strijdkrach ten  

van  den Duivel, 148, I 
noem t Zijn getrouw e gezalf

den „Zijn leger”, 226, I 
vergelijkt Zijn gezalfden m et 

sprinkhanen, 226, I 
Z ijn besluit, S atan’s doods

oordeel u it te  stellen, 16, II 
Zijn Geest, 294, I 

Jehova’s getuigen, gekw eld door 
van  dem onen beïnvloede 
m enschen, 112, I; 227, I 

hebben geen vrees, 206, I 
helpen de groote schare, 275, 

I; 277, II; 421, III; 423, I 
h u n  gedrag bij a rrestatie , 354, 

I
h u n  voorrecht k ee rt nooit 

m eer terug , 433, I



h u n  vreugde in  A rm ageddon 
volm aakt, 433, I 

jam m eren en w eenen niet, 
227, I
mogen zij zich m et physieke 

k rach t verzetten? 341, II; 
347, I-351, II; 352, I; 354, II 

strijd  tegen hen  toegenomen, 
96, I

„verkoopen” R oom sch-K atho- 
lieke H iërarchie en bondge- 
nooten, 371, II 

verrich ten  geen w erk  van  haat, 
144, I

w elken verkoopprijs zij on t
vangen, 372, I 

Jeruzalem , de stad  zonder m uur, 
182, I

voorschaduw t de „C hristen
heid”, 123, I; 130, II 

w ie in h aa r wonen, 404, III 
Jezuïeten, h u n  strijdm ethode, 

377, I
treden  op tegen Jehova’s ge

tuigen, 375, II 
Joël, naam , 125, II 

volledige vervulling  in 1918, 
123, I; 126, II 

Jonadabs, de voorw aarde voor 
bescherm ing, 49, II 

onderscheiden den godsdienst, 
161, I

terech t „C hristenen” genoemd, 
121, I

Jonathans, te rech t „C hristenen” 
genoemd, 121, I 

Jongsken, gegeven om een hoer, 
359, II

Joodsche godsdienst, demonisch, 
91, III

zijn aanhangers zochten den 
den dood van  Paulus, 91, III 

Jordaan , voorschaduw t de 
menschheid, 54, II 

Josafat, naam , 338, I, 
zie dal Josafats,

K

K arakterontw ikkeling , hoe een
C hristen daar tegenover 
staat, 220, I 

in de Eliaperiode bezig met, 
241, II

K atholieke actie, 104, I; 174, I; 
180, I; 380, II; 385, I 

pers, een onderdeel van de, 104, 
I; 105, III 

K atholieke godsdienst, dem onis
me, 64, I 

h aar leerstellingen, 64, I 
K atholieke godsdienst-systeem , 

in  begin oprechte m enschen 
to t hu n  leden, 59, I 

K atholieke le id e rs , verkeeren  
aangaande God’s gebod n iet 
in  onkunde, 58, I 

K ennis, godsdienstleiders heb 
ben geen; van  God’s voor
nem en, 72, I 

K erstfeest, verheerlijk ing van  
duivelaanbidders of m agiërs, 
36, n

Kiest, leven of dood, 434, I 
K ikvorschen, d rie onreine gees

ten, 79, I; 97, I; 
hun  gekw aak, 100, I 

K indeke Jezus, dem onen poogden 
het; te  dooden, 36, I, II 

K inderen, m inderjarige, n aar 
vergadering, 250, I 

K inderkens, verzam elt de; heeft 
be trekk ing  op E sther- en 
R uthklasse, 250, I 

K oninkrijk, de voornaam ste lee r
stelling, 244, I 

K oninkrijksbelangen, van de 
„C hristenheid” weggeno
men, 164, I 

Koopen, zonder geld, 421, II, III 
Kwaad, God schept het, 344, I 
Kwade, godsdienstaanhangers 

helpen God’s volk ten, 267, I



L

Laatste dagen, w elken tijd  e r
m ede bedoeld w ordt, 296, I 

Land, dor en  woest, s te lt toe
stand  van A rm ageddon voor,
268, n

L eeuw entanden, sprinkhanen 
hebben, 142, II; 145, I 

Leger des H eeren, is een Theo
cratische heerschappij, 212, I 

L eiders van h e t volk, „oudsten” 
noem en zichzelf, 127, I 

Leugen, S atan’s eerste, 63, I 
toevlucht tot, 105, II, III; 392, 

I; 413, II 
Leugencam pagne, tegen Jeho 

va’s getuigen veroorzaakt 
hunne vervolging, 85, I; 
168, I; 170, II 

Licht, over zijn andere schapen, 
196, I

u it den Tem pel neem t toe, 
165, I

Liefde, van  C hristus to t zijn v a 
der, 283, I; 284, II 

van  God’s volk to t God en 
Zijn Koning, 284, II; 286, I 

List, gebru ik t door demonen, 
om m enschen te vangen, 35, 
I, II; 39, II; 41, I; 42, II, III 

Lot, rechtvaardige, 82, I 
L uisteren , n aa r de godsdienst

leiders b reng t iem and on
d er den invloed der dem o
nen, 70, I 

n aar godsdienstleiders is nood
lottig, 71, II; 72, I

M
M aan, veranderd  in bloed, 317, 

III-318, I 
M acht over de m enschheid, Sa

tan  en de dem onen hebben, 
18, I 

zie demonen,
Madison Square G arden, gepeu

pel poogt congres van J e 

hova’s getuigen te  versto
ren , 340, I; 351, II; 354, II; 
383, II

Magiërs, duivelaanbidders, 36,
I, II

M annen, tien, grijpen slip van, 
429, I

van  naam , nakom elingen van 
de „zonen Gods”, 28, II 

M anoevreert, Jehova; de strijd 
k rach ten  van den Duivel, 
148, I; 387, I, II 

M eer godsdienst, 65, II, 69, I; 85, 
II; 98, I; 105, III; 138, I; 146, 
I; 160, I; 223, I; 236, I; 381, 
II; 394, I; 396, I 

Meisje, verkocht om wijn, 360, I 
M enigten, in h e t dal der beslis

sing, 398, I 
zie dal Josafats,

M ensch der zonde, 158, I 
w ie hem  vorm t, 166, II 
zie „booze knecht”,

M enschen van  goeden wil, God’s 
W oord als gids, 20, I 

zie Jonadabs, andere schapen, 
groote schare,

M iddelen, te r  bekendm aking van 
God’s boodschap, 140, I 

M ondstuk, valsche profeet van 
S atan’s organisatie, 95,I : 98,I

N
Natie, gesym boliseerd door 

sprinkhanen, 142, II; 143, I; 
144, I

heilige; h a a r w erk, 149, I 
Natiën, bedreigd door onzicht

bare  m acht, 13, III 
vergaderd, zie dal Josafats, 
zijn h e t nieuw e Babylon, 21,I 

N ebukadnezar, dem onenaanbid
ders, zijn vertegenw oordi
gers, 66, II 

Nephilim, dem onen, reuzen, 81,I 
naam , 15, I 

N ieuw e naam , God geeft aan 
Zijn  volk een, 291, I



N ieuw e wijn, is van  uw en m ond 
afgesneden, 139, II 

van Satan, „V olkenbond”,
137, I

Nimrod, dictator, 20, II; 65, I  
vanaf zijn tijd  w ord t gods

dienst bedreven, 55, I 
Noach, dagen van, 14, I, II; 18, 

II; 81, I 
Satan  en dem onen hadden 

m acht over de menschheid, 
18, I

Noodweer, hoe te  handelen,
152, I; 354, II 

N oorden, leger van  u it het; 
w ord t verdreven, 267, II

O
Olie, m aakt h e t aangezicht g lan 

zend, 264, I 
O nderbreekt, God; den dag der 

benauw dheid, 177, I 
Onderwijzing, bew ijzen van  de;

des Heeren, 291, I 
O nheil, zij stichten; op gezag 

der w et, 146, I 
O nsterfelijkheid, der ziel in 

strijd  m et God’s w aarheid  
25, I, II 

leerstelling van h e t oude B a
bylon, 25, I 

O ntw aken, d ronkaards on tw a
ken  m et gejam m er, 134, I 

O nzichtbare macht, bedreig t de 
natiën, 13, III 

door de publicatie der w aar
heid geïdentificeerd, 13, III 

Opdrogen, van de w ateren  van 
den E ufraat, zie E ufraat 

Openbaring, w ord t vervuld  na 
de kom st van  C hristus J e 
zus, 92, I 

O phitsen, godsdienstleiders h it
sen tegen Jehova’s getuigen 
op, 227, I 

zie Jehova’s getuigen,
O ude", gaan h u n  eigen weg, 

307, I

zie droom ers, 
zullen droom en, 306, I 

„O udsten”, van  h e t heiligdom 
afgesneden, 157, II 

vergadert de; heeft be trekk ing  
op gerijpten van  h e t volk 
des H eeren, 250, I 

verzam elt de, 175, I 
verzuim en Jehova God de eer 

te  geven, 127, I 
w orden bevolen God’s bood

schap aan te  hooren, 128, I  
Overblijfsel, oorzaak van  zijn, 

vreugde, 280, I 
zijn w elstand kan  n ie t vern ie

tigd w orden, 270, I

P
Palm boom, 164, I 
Paulus, door dem onen h e t m eest 

vervolgd. 83, III 
Paus, begaat hoogmoedszonde, 

370, II
in  h e t complot tegen de Theo

cratie, 74, I 
is m et de politiek verbonden, 

102, I
Personen, bij profetie en  haar 

vervulling  n ie t belangrijk, 
125, II; 126, I 

Pethuël, naam , 126, II 
Plagen, vierde en laatste, 132, I  

zeven, w onderteeken op de 
aarde, 313, I 

zie Fiolen,
Politici, gebru iken  godsdienst 

als „dienstm eisje”, 64, II, 
zie Elem enten, drie,

Politiek, zie E lem enten, drie, 
P rofetie, alleen aan  degenen ge

openbaard, die e r  naarstig  
naar zoeken, 123, I 

daagt Room sch-K atholieke 
H iërarchie uit, 377, III-379,I 

Publicatie der w aarheid, onzicht
bare  m acht door de; geïden
tificeerd, 13, m



Pythonsgeesten, dem onen, 58, III 
zie demonen,

R

R adiouitzending, van  God’s 
boodschap, 77, II 

R antsoen, n iet h e t voornaam ste 
w erk  van  Christus, 285, I 

R egeeringen der m enschen, B a
bylon de eerste, h u n  m oe
der, 20, II 

he t zichtbare deel van  S atan’s 
organisatie, 22, I 

Reuzen, N ephilim  of dem onen, 
81, I
zie demonen,

K ookpilaren, een  w onderteeken, 
315, I

Roomsch-K atholieke godsdienst, 
is demonisme, 60, I; 61, I  -  
63, I 

zie godsdienst, 
R oom sch-K atholieke H iërarchie, 

aan wie zij m et bondgenoo- 
ten  verkocht w orden, 373,I 
-  374, I 

beschuldigt „de W achttoren”, 
60, I

brengt h e t volk op een  dw aal
spoor, 70, I 

haar doel, 105, I; 426, I 
haar p ractijken voorspeld,

330, I; 357, IV 
h aa r vergelding, 427, II, 430,1 
heeft het eeuw ige verbond 

overtreden, 427, I 
is lafhartig  in  den strijd  tegen 

de w aarheid, 329, I 
k eu rt het dooden van  „ket

te rs” goed, 355, II -  357, III 
m et bondgenooten door w aar- 

heidsboodschap verkocht, 
371, II 

m oderne Tyrus, 361, II 
organiseert de „Christelijke 

godsdienst”, 25, II 
uitgedaagd, 377, III -  379, I

S
Sam enzw eerder, tegen  de T he

ocratie, 73, II 
Satan, daagde God uit, 15, I I ; 

29, I
God dezer w ereld, 22, I 
n iet in s taa t zijn grootspraak 

w aar te m aken, 396, II, 
S atan’s doodsoordeel in  A r

mageddon, 118, I 
zijn doodsoordeel, 15, n  
zijn doodsoordeel uitgesteld, 

16, II; 117, I 
Satan’s heerschappij, T heocratie 

b reng t he t einde van, 17, I  
Satan’s organisatie, afdeelingen 

van, 30, I; 31, I 
bekend onder Babylon, 22, I 
bootst God’s organisatie na, 

31, I
gesym boliseerd door „het 

beest”, 95, I 
h aar doel, 31, II 
h aar ondergang, 411, I; 412, I 
regeeringen der aarde vorm en 

h e t zichtbare deel van, 22, I 
zie Elem enten,

Saul, een voorbeeld van de 
geestelijken der „C hristen
heid”, 69, I, II 

Scheiding, van schapen en  bok
ken, 115, I 

Schild des geloofs, 256, I 
Schoenen der bereidheid, 256, I 
Sidon, 362, I 
Sittim , naam , 424, I  
Slang, naam  van Satan, 24, II 
Smaad, de redenen  w aarom  J e 

hova h e t in  1918 toeliet, 
260, I

Sm aadheden, zijn God’s volk ten  
goede gekomen, 261, II 

Sodom, 82, I
Spade regen, zie stortregen, 
Sprinkhanen, de een dringt den 

anderen  niet, 227, I 
deszelfs gedaante is die van 

paarden, 204, I  -  208, I



grijpen n ie t n aar w apenen van 
ruw  geweld, 144, I; 203, II 

hebben geen aardschen ko
ning, 212, I; 226, I; 237, II 

h u n  plaag niet van  m enschen 
afkomstig, 178, I 

klim m en in  de huizen, 231, II 
kunnen  n iet opgehouden w or

den, 433, I 
ontnem en de R oom sch-K a- 

tholieke H iërarchie de 
vreugde, 180, I 

springen over de m uren , 216, 
III; 230, I, II 

vernietigen h e t „veevoeder” 
van de „C hristenheid”, 132, 
I; 144, I 

verw oesten de opbrengst van 
de „C hristenheid”, 142, II; 
157, I

w erken stelselm atig en  h a r
monisch, 209, I 

w orden door Jehova uitgezon
den, 178, I; 194, I; 202, I, II 

S tandbeeld van Daniël, 30, I 
Stem  u it den Tempel, is de stem  

van de gew ijden des H ee
ren, 190, I 

zie Zion,
Stichten, onheil op gezag der 

wet, 146, I 
Stom m e honden, God noem t de 

godsdienstaanhangers, 187, I 
S tortregens, sedert 1922, 274, II; 

275, I
Strijd , onsterfelijkheid in; m et 

God’s w aarheid, 25, I, II 
tegen  Jehova’s getuigen toe

genomen, 96, I; 335, III;
341, I

S trijdkrachten , der rech tvaard i
gen, 400, n  

Strijdvraag, 96, II; 223, II; 225,I

T
T arta rus, naam , 29, I 
Tem pel Jehova’s, C hristus kom t 

to t den, 14, II; 121, I; 177, I;

einde van  h e t Eliaw erk, 240, 
I; 248, I; E lizaw erk begon
nen, 268, I; getuigenisw erk 
stond stil, 260, I; 289, I 

Heilige geest uitgestort, 327,1 
licht neem t dagelijksch toe, 

165, I
vreugde neem t toe, 164, I; 270, 

II; 418, I 
Theocratie, b reng t h e t einde van 

S atan’s heerschappij, 17, I 
Complot tegen, 73, II; 74, I 
de Heilige Schrift s te lt h aar 

op den voorgrond, 221, I; 
282, II

de toestanden bij h aa r oprich
ting, 14, I 

godsdienstaanhangers vijandig 
tegen de, 52, I 

h aar ondersteuners door to 
talitarism e vervolgd, 53, II 

het voorbeeld van  de, 119, II 
is de grootste leerstelling,

282, I
w aaru it zij bestaat, 282, III 

Theologie, lee rt een verfijnd re 
ligieus egoïsme, 285, I  

Toestand, van  God’s volk na 
1922, 277, I, II; 278, I 

Toevlucht, der leugen, 105, II, 
III; 392, I; 413, II 

in  A rm ageddon, 413, I 
n iet voor barbaren , 414, II; 

415, II
Toorn Gods, de redenen w aarom  

God op Zijn volk toornig 
was, 265, II 

H oogtepunt in  Armageddon, 
178, I

Totalitairism e, aanhangers m ar
te len  Jehova’s getuigen,
112, I

bestrijd t de Theocratie, 287,I ;
322, II, III 

door d rinkers van  den w ijn 
des D uivels opgericht, 137,I 

door Joëls profetie aan  de 
k aak  gesteld, 124, I



godsdienstaanhangers buigen 
voor, 52, I 

vervolgt degenen, die de T he
ocratie ondersteunen, 53, II; 
114, III

Troon, C hristus op den; ge
plaatst, 14, II; 88, I; 121, I 

zie D ata 1914,
Tyru s, jongsken gegeven om een 

hoer, 359, II 
k inderen  van Ju d a  verkocht, 

364, I, II 
m eisjes verkocht om wijn,

360, I
voorbeeld van  de Roomsch- 

K atholieke H iërarchie, 361, 
II

Tijd, God’s volk besteedt m eer 
in  den dienst, 207, II -  208, 
I; 216, I 

God’s volk ju ich t over dezen 
spannenden tijd, 387, II; 
388, III

van  w achten  is verstreken, 
87, II

U
U itdaging, Jehova gaat e r  op in, 

223, II
S atan  daagde God uit, 15, II; 

29, I; 96, II
U itstorting  van den H eiligen 

geest,
beteekenis van „alle vleesch”, 

303, I -  304, I 
de gevolgen, 304, II; 305, I 
jongelingen zullen gezichten 

zien, 308, II 
op alle vleesch, 124, II; 294, 

n  -  295, I; 296, II; 298, II; 
301, I, II; 302, I; 310, III 

O uden zullen droom en, 306, I 
zonen en dochters zullen p ro - 

feteeren, 304, II; 305, I

V
V agevuur, door den Bijbel 

weerlegd, 62, III; 63, I 
h aa r theorie, 62, III

Valsche profeet, aardsch m ond
stuk  van  S atan’s organisa
tie, 95, I 

V alstrik, godsdienst een, 56, I; 
116, I

Vasten, de w aarheid aangaande, 
173, II; 243, I 

Verbodsdagen, door G od’s volk 
gehouden, 174, I 
Verbond des vredes, 290, I 
V erdreven, godsdienstaanhan

gers u it Israël, 34, II 
V ergelding, voor God’s vijanden, 

411, I; 412, I; 430, II 
V erkort, Jehova; den dag der b e -  

nauw dhei d, 246, I 
Verkozen ouderlingen, de reden 
waarom  God hen  te r  v e ran t

woording roept, 175, II 
van  het heiligdom  afgesneden, 

157, II
worden door k a rak te ron tw ik - 

kelaars verëerd , 220, I 
w orden verzam eld, 175, I 

V ernietiging der menschheid, 
Duivel poogt, 20, I 

zie Satan’s organisatie, 
Vervolging, dem onen gebruiken 

godsdienst tot; van  Jehova’s 
getuigen, 85, II 

door Jehova vergolden, 409, II 
tegen Jehova’s getuigen door 

godsdienstaanhangers, 91, I; 
360, I; 410, I 

tegen Jehova’s getuigen, be
gint m et leugencam pagne, 
85, I

V liedt, u it Babylon, 88, I 
Voedsel, in  de „C hristenheid" 

n iet degelijk, 161, I 
Volk, een groot, 196, I 
Volkenbond, de „gruw el der 

verw oesting”, on taard  in h e t 
totalitairism e, 198, II 

m et hem  klom  de Roomsch- 
K atholieke H iërarchie op 
den rug  van  h e t beest, 200, II 

S atan’s nieuw e wijn, 137, I



V oornem en Gods, door dem onen 
n iet begrijpelijk, 29, I 

V oorwaarde, der Jonadabs voor 
bescherm ing, 51, II 

d er gezalfden om verhoogd en 
beveiligd te  w orden, 51, II 

Vrede, en  geen gevaar, 106, I 
v rede; doch e r is geen vrede, 

187, I
V reem de daad, 129, I; 191, II;

199, I; 301, II; 338, I 
V reem de w erk, 124, I; 129, I; 

142, II; 146, I; 159, I; 160, I; 
177, I; 180, I; 184, I; 191, I I ; 
198, II; 199, I; 207, I; 210, I; 
211, I; 214, II; 218, III; 225,I ; 
231, I; 233, II; 236, I; 237, II; 
246, I; 247, I; 300, I, II; 318, I; 
319, I; 338, I 

een w onder, 311, II 
snijdt Satan’s nieuw e w ijn af, 

140, I
zal n ie t herhaa ld  w orden, 

198, I
Vrees, alle na tiën  der aarde zijn 

in  een toestand van, 91, III 
b reng t geen gelegenheid om 

zijn liefde te  bewijzen, 286, II 
degenen, die op God vertro u 

wen, hebben geen , 81, I; 
206, I

voor de geestelijken, 51, II 
Vreugde des H eeren, booze 

knecht heeft geen; 164, I 
n iet in  de „C hristenheid”, 161, I 

Vroege regen, h e t vallen  van, 
274, II

Vroolijk, over God’s getuigen, 
77, II

Vrouw, godsdienst vergeleken 
m et een overspelige, 136, I 

symbool van  God’s organisatie, 
95, I

V ruchtbaarheid  van zijn K o- 
ninkrijksbelangen, 275, I 

Vuile kleederen, van God’s volk 
gereinigd, 240, I, II; 242, I 

V uur, een w onderteeken, 314, II

Vijanden, zullen n ie t vreedzaam  
in h e t g raf dalen, 330, I; 
332, I

Vijgeboom, de w are, 151, II 
symbool van  God’s „heilige 

natie”, 152, I 
to t een geknakt stuk  hou t ge

m aakt, 151, II; 154, I -  155, I; 
163, I

W

W aarheid, die van h aa r afvalt, 
w ord t een gewillig w erk
tu ig  van  dem onen, 84, I 

zal stroom en, 421, III 
zie vreem de w erk, 

W aarschuwing, aan  de gezalf
den opgedragen, 186, II 

van den H eere beteekent, 89, I 
W achters, h e t overblijfsel w ordt 

genoemd, 185, I 
W achttoren de, door de

R oom sch-K atholieke H iër
archie beschuldigd, 60, I  

sp reek t de w aarheid, 60, I; 
101, II

W apenrusting, van een Christen, 
255, I  -  256, I 

W ater, stroom t u it den Tempel, 
423, I

Weeën, nem en toe, 166, I 
over S atan ’s organisatie, 95, II 

W eiden d e r woestijn, brengen 
jong gras voort, 272, I 

W eigeren, godsdienstaanhan
gers; h e t K oninkrijk  in  te gaan, 

162, I
n aa r God’s getuigen te  lu is

teren  noodlottig, 71, II; 107, 
I; 115, I

W elstand, S atan  kan; van h e t 
w erk  van  h e t overblijfsel 
n ie t vernietigen, 270, I 

van de K oninkrijksbelangen, 
275, I

Wet, zij stich ten  onheil op ge
zag der, 146, I; 170, I; 227, I



W et Gods, bescherm t voor gods
dienst, 37, I -  38, II; 55, I; 
68, I

door d ictatoren  verafschuw d, 
318, I

W ettelijke beperkingen, jagen  
Jehova’s getuigen geen 
schrik  aan, 231, I 

Wolkkolom, dag van  de; v e r
k laart, 195, II 

W onderteekenen, 311, I, II 
bloed, 313, II; 314, I 
in den hem el, 312, I 
m aan veranderd  in  bloed,

317, III -  318, I 
op de aarde, 313, I 
rookpilaren, 315, I; 316, I 
vuur, 314, II
zon veranderd  in  duisternis, 

316, III -  317, II 
Wijn, symbool van  vreugde,

418, I
W ijnstok, is verdord, 163, I 

to t een  verw oesting gesteld, 
149, I; 150, II 

w aarom  „mijn w ijnstik”, 151,I 
W ijnstok der aarde, 134, I 

die van  hem  gedronken h eb 
ben  ontw aken, 158, I 

geestelijkheid d rin k t van  den, 
162, I

zijn v ruch t w ordt getreden, 
398, I; 407, II 

Wijn van  Satan, h e t gevolg van 
h e t drinken, 135, I; 137, I

Z

Zaad, geestelijkheid zaait het;
van Satan, 162, I 

Zachtm oedigen, ontvangen b e 
scherm ing, 14, II; 411, I; 
319, I -  320, II 

Zion, b ru llen  uit, verk laard , 404, 
III; 405, I 

zal ontkom ing zijn, 324, II 
w ie daar wonen, 404, III 

Zon, en  de m aan w orden zw art, 
233, I; 236, I  

veranderd  in  duisternis, 316, 
III -  317, II; 401, I 

Zondvloed, dem onen n ie t v e r
nietigd, 27, I; 28, I; 41, I; 
42, I; 46, I 

tegenbeeld, 393, II 
Zonen en  dochteren, der gods

dienstaanhangers, 369, II 
w orden verkocht aan  Juda , 

370, I
Zonen Gods, door den D uivel 

gevangen gezet, 28, I 
door D uivel en dem onen v e r

leid, w ie zij zijn, 27, I 
hebben zich als m enschen ge

m aterialiseerd, 28, I 
nakom elingen, 28, II 

Zoon des verderfs, zie m ensch 
der zonde,

Zw aard des geestes, 256, I 
Zwerm , van  God’s getuigen 

kom t te hulp, 209, I
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